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Förord 

Vi vill personligen rikta ett stort tack till samtliga individer som har bidragit till att denna 

studie blivit genomförbar. Tack till våra intervjupersoner som trots tidsbrist och hetsig tid på 

året ställde upp på en intervju där ni delade med er av upplevelser av att vara kvinna i en 

mansdominerad bransch. Vi vill även tacka vår handledare Karin Edberg för alla lärorika 

handledningstillfällen men också för de nyttiga kommentarerna under studiens gång. 

I detta arbete har vi gemensamt samlat in allt datamaterial som använts till studien. Vår 

prestation har varit likgiltig och ingen tydlig arbetsdelning har skett då vi sett till att 

gemensamt utveckla, analysera samt diskutera den datainsamling vi har. Därmed har vi lika 

stort ansvar för studiens innehåll då den utförts gemensamt och med anledning av att vi i 

tidigt skede utfört en överenskommelse av tankar och åsikter kring studiens tillvägagångssätt 

samt innehåll. 

  



	

Sammanfattning 

Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom 

byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en 

mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. Detta på grund av att arbetsdelningen 

som existerar på arbetsmarknaden många gånger har bidragit till svårigheter för kvinnor att 

avancera sig till chefspositioner i arbetslivet. Både under proceduren till att nå en 

chefsposition men även under den tilldelade tjänsten som chef, stöter kvinnliga chefer på 

svårigheter i sin roll. Vi har av avsikt att belysa eventuella hinder som uppstår för kvinnliga 

chefer på mansdominerade yrken på grund av deras kön. Detta genom att testa våra utvalda 

teoretiska perspektiv och begrepp och för att se om det råder ojämlikhet på grund av kön, 

homosocialitet, glastak samt glashiss. Kvalitativa intervjuer utfördes och utifrån våra fyra 

intervjupersoners uttalanden fick vi fram ett resultat som gav oss svar på våra frågeställningar 

kring kvinnliga chefer i ett mansdominerat yrke. 

Resultatet tyder på att majoriteten av våra intervjupersoner än idag upplever mer 

särbehandling och hinder än möjligheter på den mansdominerade branschen de befinner sig i, 

på grund av att de är kvinnor. Dock upplevs känslor av att det är mer jämställt numera, i 

jämförelse med tidigare decennier. Därmed har vi utifrån våra intervjupersoner kunnat 

konstatera att problematiken i våra utvalda teoretiska perspektiv förekommer ännu i dagens 

samhälle och i Sverige som betraktas som ett civiliserat samhälle. Problematik i form av 

hinder, särbehandling samt orättvisan mellan olika kön där kvinnor är underordnade män. 

  

Nyckelord: Könsroller, genussystem, glastak, glashiss, glasklippa, kvinnlig ledare/chef, 

mansdominerat yrke, särbehandling, segregerad arbetsmarknad, upplevelse. 

  



	

Abstract 

This essay refers to have its focus on women in male-dominated industries, especially within 

the construction industry to make a differentiation. We want to see what kind of experience 

women in a male-dominated industry have around leadership among men. Therefore, the 

separation existing in the work environment has brought difficulties for the women to 

advance to manager rolls in their work-life. Women encounter difficulties in their role as a 

manager also during the procedure to reach an executive position. We have the motive to 

clear obstacles that eventually come up for female managers in male-dominated professions 

due to their gender. By testing through our selected ideal point of view and term, to see if it 

counsels the inequality that exists between the two genders and homosociality, also when it 

comes to the glass ceiling. When evaluating numbers of interviews that were set up with four 

different people, their responses guided answers to questions regarding female managers in a 

male-dominated industry.  

The results indicate that the majority of our numbers still experience more privileges and 

barriers than opportunities in the male-dominated industry that they occupy themselves in, 

because of their gender as females. However, feelings are felt that it is more equated 

nowadays compared to previous decades. We are able to conclude from our interviewers that 

the issue in our ideal point of view still exists in today's world, even in Sweden's civilized 

society, Through different obstacles, special treatments, and injustice between different sexes, 

women end up being subordinate to men. 

 

Key Words: Gender roles, gender system, glassceiling, glass elevator, glass cliff, female 

manager, man dominated, special treatment, segregated labor market, experience.  

 

  



	

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie syftar till att testa våra teoretiska utgångspunkter som berör kön på kvinnor i 

den mansdominerade byggbranschen. Detta har vi utfört genom att intervjua fyra kvinnor i 

den mansdominerade byggbranschen. Efter att ha jämfört studiens teoretiska utgångspunkter 

med våra intervjupersoners upplevelser av att vara en kvinna i den mansdominerade 

byggbranschen kan vi bekräfta att våra teoretiska utgångspunkter går att applicera på berörda 

individer i dagens samhälle. Studiens resultat tyder på att kvinnan är underordnad mannen i 

arbetslivet på grund av att kvinnorna stöter på svårigheter och högre krav på sig än männen i 

sitt tillvägagångssätt att avancera sig till högre arbetspositioner. Dessa svårigheter har visat 

sig kunna bero på kvinnliga omständigheter såsom graviditet, mammaledighet samt de 

samhällsstrukturer som innebär ojämlika förväntningar på olika kön. En överhängande 

uppfattning i intervjuerna är att det manliga könet anses ha en större möjlighet att behärska 

mäktiga arbetspositioner emedan kvinnan betraktas som otillräcklig makthavare. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att denna studie bidragit till medvetenhet kring det faktum 

att det över tid inte har skett en större förändring i att arbeta mot den ojämlikhet som råder 

mellan kvinnor och män i arbetslivet. Detta i och med att kvinnor i dagens samhälle alltjämt 

upplever hinder och motstånd på grund av att de är kvinnor. 
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1. Introduktion	

Segregationen som existerat förr och som än idag existerar på arbetsmarknaden har många 

gånger varit till mäns fördel snarare än kvinnors. Detta har studerats kring och presenterats i 

medier, bland annat Svenskt näringsliv (2018). Denna statistik tyder på att endast 18% av VD 

positionerna i samhället innefattas av kvinnor och där endast 36% av cheferna är kvinnor. 

Kvinnor i de ledande positionerna i arbetslivet har en tendens att vara en konkret minoritet. 

Kort och koncist tyder statistiken på att ju högre upp man befinner sig i hierarkin desto fler 

män finner man. Detta tyder på att män tenderar att i högre utsträckning ha möjlighet att 

avancera sig till chefspositioner, vilket vi anser vara problematiskt. 

På grund av den problematik som råder har vi ett intresse av att djuplodande undersöka hur 

eventuella hinder i arbetssituationen upplevs av kvinnliga chefer i mansdominerade yrken. 

Som kvinnor och personalvetarstudenter ser vi vikten av att uppmärksamma problematiken. 

Vi vill synliggöra problematiken genom att sprida kunskap och medvetenhet kring att det än 

idag existerar orättvisa samt ojämlikhet mellan olika kön på arbetsplatser. Vår studie har sitt 

fokus på byggbranschen, och utmärker sig även på så sätt att vi år 2020 utfört studien och 

upptäckt att teoretiska perspektiv som berör kön från tidigare år går att applicera på dagens 

kvinnliga chefers upplevelser. Problematiken ligger inte i att det ena könet tillför 

överskjutande prestation än det andra könet, utan att en viss könstillhörighet bestämmer hur 

framgångsrikt arbetsliv man får. 

 

1.1	Uppsatsens	disposition	

Strukturen i denna uppsats bygger på olika avsnitt med tillhörande underrubriker. Detta för att 

bidra med läsvänlighet och struktur samt för att hålla en röd tråd genom hela uppsatsen. 

Första avsnittet innefattar en introduktion som ger läsaren en kort intresseväckande överblick 

av uppsatsämnet för att sedan presentera studiens syfte och frågeställningar. Andra avsnittet 

behandlar tidigare forskning om kvinnor på mansdominerade yrken, eventuella hinder för 

kvinnan och normer som format samhällsstrukturer vad gäller arbetslivet. Det tredje avsnittet 

behandlar den teoretiska referensramen kring kön, som är av relevans för studien. Påföljande 

avsnittet behandlar metod, det vill säga studiens tillvägagångssätt och etiska aspekter. Femte 
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avsnittet redogör för studiens resultat. Det sista avsnittet introduceras med en återkoppling till 

studiens syfte och frågeställningar för att sedan utföra en avslutande diskussion. 

 

1.2	Syfte	&	frågeställningar	

Syftet är att skapa en bredare förståelse kring situationen för kvinnor i den mansdominerade 

byggbranschen samt deras upplevelser av sin arbetssituation. 

 

• Vilka hinder respektive fördelar upplever kvinnliga chefer i en mansdominerad 

bransch, på grund av att de är kvinnor. Vilka uttryck tar det sig? 

• Hur upplever kvinnliga chefer könsskapandet i en mansdominerad bransch? 

• Vad kännetecknar kvinnor som upplever mycket hinder gentemot de kvinnor som inte 

upplever mycket hinder? 
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2. Tidigare	forskning	
Enligt tidigare studier som presenteras nedan stöter kvinnliga chefer i allmänhet på fler 

svårigheter i sitt yrke än män. Dessa svårigheter förefaller i olika sammanhang, som 

exempelvis att kvinnor upplever att de inte har samma möjligheter som män. Detta på grund 

av att män har en tendens att gynnas i sin utveckling till chefspositioner inom arbetslivet. 

Följande tidigare forskningar presenteras och diskuteras för att öka förståelsen kring kvinnligt 

ledarskap i mansdominerade branscher. I detta avsnitt kommer det därmed diskuteras kring 

vilken syn man har på en kvinna som ledare och vad det kan leda till. Detta genom olika 

begrepp som förekommer i tidigare forskning och denna studies teoretiska perspektiv. 

Exempelvis att kvinnan når glastaket och sållas bort i rekryteringsprocesser eller det faktum 

att mannen anses vara normen i maktpositionerna och att det därav leder till att lönen skiljer 

sig bland kvinnor och män trots att de har samma tjänst samt arbetsuppgifter. För att kunna 

uppnå studiens syfte samt stärka studiens autenticitet vill vi bidra med följande tidigare 

vetenskapliga källor och sätta dessa i jämförelse med studiens teoretiska utgångspunkter samt 

respons av våra intervjupersoner. Detta för att ha möjlighet att analysera samt bidra med ett 

resultat av studiens frågeställningar utifrån våra fyra intervjupersoner. 

  

2.1	Synen	på	kvinnliga	ledare	i	mansdominerade	branschen	

I Bohlin och Bergs (2013) forskning tar de upp kön och arbetsmiljö i förhållande till varandra. 

Synen på kvinnan är att hon inte behärskar de manligt kodade arbetsuppgifterna på grund av 

att hon möjligtvis inte anses vara lika stark som männen rent fysiskt. Det kan vara tuffa 

arbetsuppgifter som tar mer skada på kvinnan än mannen vilket i sin tur leder till högre 

frånvaro från arbetet för kvinnan än för mannen (Bohlin och Berg 2013). Denna forskning är 

relevant i den mån där de visar oss hur en mansdominerad arbetsplats inte alltid är anpassad 

efter alla individer, det vill säga både män och kvinnor. Om man exempelvis anses vara lite 

svagare blir man eventuellt tilldelad enklare arbetsuppgifter som innebär att man gör samma 

rörelser hela tiden, vilket denna forskningen även tyder på har lett till högre sjukfrånvaro 

bland kvinnor än bland män. Kvinnor löper därmed större risk att drabbas av slitage och 

belastningsskador. 

  

Synen på kvinnan är även att hon inte kommer förstå sig på mannen och hans skämt eller sätt 

att bete sig på. På så sätt stöter kvinnor i mansdominerade branscher på en väldigt stark kultur 

som betingas av en jargong och machokultur som gör det svårt för en kvinna att passa in i, 
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vilket kan påverka den psykosociala miljön på ett negativt sätt för kvinnan. Dock så länge 

kvinnor inte säger emot männens talesätt, finns det en chans att kvinnor blir “insiders” istället 

för “outsiders”. Detta trots att kvinnor kan känna sig lättkränkta, eller uppleva känslor av 

obehag (Bohlin och Berg 2013:157-158). Detta beror delvis på vilka förväntningar som 

samhället har på mannen respektive kvinnan (Bohlin och Berg 2013:17, 50, 57). 

  

Utöver problematiken för kvinnor att passa in bland män, kan man som kvinnlig ledare även 

bli mer synlig på en arbetsplats där majoriteten är män. En kvinna kommer på så sätt 

representera samtliga kvinnor och inte enbart sig själv (Kanter 1977). Män kan bli väldigt 

defensiva mot kvinnor i ett mansdominerat yrke då de riskerar att uppleva rädsla kring tanken 

att kvinnor ska ersätta de på den arbetspositionen (ibid). Männen kan även se till att kvinnan 

bör visa hur lojal hon är gentemot dem, vilket i sin tur kommer avgöra om hon blir accepterad 

bland männen eller ej. Synen på kvinnorna i mansdominerade branscher är på så sätt väldigt 

dömande (Kanter 1977:206-242). Trots att denna källa är tagen från år 1977, har kvinnan 

enligt Axelsson och Thylefors (2005) även på senare tid missgynnats i arbetslivet genom att 

få sämre arbetsvillkor, sämre möjlighet att utvecklas samt lägre lön än männen (Lennér 

Axelsson & Thylefors 2005). En kvinna som arbetar i ett mansdominerat yrke utsätts för 

väldigt stor press som ledare bland män då hon måste prestera mer än mannen för att visa att 

hon är lika bra som ledare (Wennberg 1997). Trots att kvinnor presterar mer så får de inte lika 

bra arbetsvillkor och dessutom får kvinnor lägre lön även om de innehar samma tjänst 

(Lennéer Axelsson & Thylefors 2005). Detta för oss vidare in i diskussioner som berör 

utbildning och kvinnor. Studier har tytt på att en kvinna med lika hög utbildning som en man 

många gånger har behövt en ännu högre utbildning för att bli eftertraktad. Detta då trots att 

både kvinnan och mannen skickat in en ansökan till samma tjänst har sannolikheten att 

mannen tilldelats tjänsten varit högre (Wahl 1995:21). En kvinnlig ledare kan känna sig 

nedstämd på grund av att hon inte känner sig tillräcklig, just på grund av sådana situationer 

som denna, att högre utbildning krävs för kvinnan än för mannen. Nedstämdhet uppstår på 

grund av att kvinnan upplever att hon inte får den stöttningen hon har behov av eller kräver 

psykiskt (Wahl 1992). Om kvinnor har tagit sig upp i hierarkin bland männen, beskrivs de 

som “okvinnliga”, trots att de då lever upp till förväntningarna om vad som anses vara 

manligt. Många kvinnor anpassar sig för att ha manliga karaktärsdrag, för att kunna bli 

accepterade på arbetsmarknaden bland de resterande männen (Wahl 1995:23, 28-29). 
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2.3	Varför	når	kvinnan	glastaket	när	hon	vill	avancera	i	sin	karriär?		

Att synen på kvinnor är dömande finns det olika studier kring, vilket även är något man kan 

se utifrån “Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige” (Albrecht, Thoursie & Vroman 

2015). Den här studien är skriven av Albrecht, Thoursie och Vroman (2015) där det 

undersöks kring hur kvinnor har det svårare att nå toppen av hierarkin bland de så kallade 

makthavarna som besitter chefspositionerna. Detta jämförs med ett glastak, där en liknelse 

dras med att kvinnor inte kommer förbi glastaket när de vill klättra upp till toppen, då 

glastaket står i vägen. Studien behandlar denna problematik mellan år 1998 och 2008. Denna 

studie är intressant då den visar på vilket sätt kvinnan når glastaket i högre utsträckning än 

männen, bland annat genom att den behandlar den andelen procent som en kvinna i ett hushåll 

tar ut som föräldraledighet gentemot männens andel. Resultatet tydde på att glastaket 

existerade, men att det dock hade minskat från 1998 till 2008. Studien visade även på att 

andelen föräldraledighetsdagar man tar ut påverkar männen mer än vad de påverkar 

kvinnorna. Detta då fadern mestadels är den som har högre lön än modern vilket gör att det 

påverkar ekonomin i hushållet i större utsträckning än om fadern är frånvarande från arbetet. 

På så sätt blir föräldraskapet negativt förknippat med arbetslivet vad gäller att avancera i sin 

karriär och få bättre karriärmöjligheter. Detta påverkar särskilt kvinnor, då de tar ut fler 

föräldraledighetsdagar (Albrecht, Thoursie & Vroman 2015). 

  

2.4	Familjelivet	

På arbetsplatsen finns de föreställningar om att kvinnor ska vara hemma och att det kan vara 

orsaken bakom att de inte blir prioriterade i rekryteringsprocesser vilket vidare kan vara en 

orsak till att familjelivet går ut över kvinnors arbetsliv (Chronholm 2004). Att kvinnan har 

svårare att avancera sig i arbetslivet än män beror delvis på att könsroller existerar än idag. 

Därav menar Chronholm (2004) i sin studie att om föräldrarna hjälps åt, kan kvinnan få bättre 

möjligheter till att utvecklas karriärmässigt på arbetsplatsen. Det vill säga, det som sker i 

hemmet kan antingen möjliggöra eller förhindra hennes avancemang i arbetslivet. Orsaken 

bakom att mamman är den som är mer frånvarande från sin arbetsplats kan bero på flera olika 

saker, bland annat på grund av att mamman anses vara den som inte vill dela med sig av 

föräldraledigheten (Ibid). Detta tar även Bekkengen (2002) upp i sin rapport om orsaken 

bakom att jämställdhet är viktigt i hemmet och att det har en påverkan på arbetslivet, utöver 

de traditionella aspekterna kan det även vara av ekonomiska skäl som mamman blir hemma 

med barnen. Det beror alltså på från familj till familj och från moderskap till faderskap (Ibid).  
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I Chronholms studie (2004) studeras ämnet kring hur situationen ser ut när pappor är 

föräldralediga istället för mammor. Denna studie visar att mammorna i själva verket 

uppskattar att männen kan vara med barnen. Detta för att kvinnan då får möjligheten att gå ut 

på arbetsmarknaden och bygga sin karriär, med tanke på att hon oftast blir den som inte har en 

lika hög närvaro på arbetet. Detta gör i sin tur att hon inte kan avancera i arbetslivet på samma 

vis som mannen. Att männen då tar ut ungefär lika mycket ledighetsdagar som kvinnan 

resulterar i att det blir en mer jämnt fördelad arbetsmarknad där mamman frigör sig från 

idealbilden av att hon ska vara med barnen, vilket i sin tur resulterar i en mindre 

könssegregerad arbetsmarknad (Chronholm 2004:35, 50). Detta är relevant i den mån som 

studien förklarar att kvinnor förknippas med hushållsarbetet, vilket är ett slags hinder för 

kvinnan, som i sin tur resulterar i att män som besitter ledarpositioner väljer andra män över 

kvinnor i exempelvis mansdominerade yrken. Detta innebär att det blir svårare för kvinnan att 

nå en avancerad eller ledande roll i en mansdominerad bransch. Vilket vidare leder till 

orättvisor mellan män och kvinnor då män i mansdominerade yrken får rekryteringsrollen. Då 

män är de som ofta besitter chefsrollerna väljer de individer som har liknande egenskaper som 

de själva vilket många gånger resulterar i att kvinnan ej blir vald (Lindgren 1999). Lindgren 

(1999) har utfört en undersökning där det visade sig att majoriteten av chefer är män på 

ledarpositionerna i mansdominerade yrken. I och med detta stöter kvinnor på fler svårigheter i 

ansökningsprocessen. Trots att kvinnan tar sig in i ett mansdominerat yrke, blir hon oftast 

kvar där under en väldigt kort period då hon stöts bort av sina manliga kollegor (Ibid). Detta 

är även något som Helena Josefson (2005) nämner i sin forskning om genus. I denna 

forskning tyder resultaten på att det finns normer för vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt. Detta kan på så vis bidra till svårigheter för kvinnor att avancera i ett mansdominerat 

yrke då män och kvinnor uppfattar varandra som olika i vissa sammanhang (Josefson 2005). 

  

2.5	Vad	är	normen	i	mansdominerade	branscher?		

Vidare finns det flera olika anledningar till vad ojämlikheten kan bero på. Det kan delvis bero 

på att mannen ses som normen i arbetslivet vilket resulterar i att kvinnor sällan besitter 

ledarrollerna lika ofta som männen gör. Cettner (2008) har studerat detta fenomen i sin 

avhandling där hon kommit fram till att arbetsplatsen som i detta fall var byggbranschen inte 

är anpassad för kvinnor, bland annat utifrån fysiska aspekter då män anses vara större och 

anses ha kraften samt fysiska möjligheten att bära tyngre ting. Byggbranschen ses snarare 
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vara utformat för män och deras bekvämlighet. Syftet med hennes avhandling var att studera 

hur kvinnor upplever arbetssituationen i ett mansdominerat yrke. Många svar tydde på att 

kvinnorna kände sig underordnade männen. Detta beror enligt Cettner (2008) på att det är 

männen som påverkar svårighetsgraden för kvinnorna att utvecklas karriärmässigt, de skapar 

ett slags motstånd mot kvinnorna när de är i samma bransch. Detta skapar i sin tur en 

förståelse för varför många kvinnor känner sig otillräckliga och mindre trovärdiga än männen 

inom samma bransch. Denna avhandling är relevant för vår studie då den likt vår studie 

handlar om dels att byggbranschen inte är anpassad för kvinnor, dock även kvinnors 

upplevelser kring dess arbetssituation på mansdominerade yrken. Detta gav oss en bredare vy 

kring kvinnors upplevelser och kunde sättas i jämförelse med vår studie. Detta skapade 

förväntningar på hur det ser ut på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan skapa en bredare 

förståelse för hur kvinnliga ledare har det på en arbetsplats som inte är anpassad för dem.  

  

2.6	Könslönegapet	

Könslönegapet är relevant i den mån då det visar vilka typer av diskrimineringar som kan 

förekomma för exempelvis en kvinna i en mansdominerad bransch. Att män anses vara 

normen inom chefspositionerna kan vara en delvis förklaring till varför män har högre lön än 

kvinnor trots att kvinnor presterar mer eller har högre utbildning än män, vilket på så vis är ett 

dilemma som har en stor inverkan på könslönegapet. Det finns olika studier som tyder på att 

det än idag finns löneskillnader bland kvinnor och män, bland annat Drolet och Mumfords 

(2012) studie där det gjordes en jämförelse på lönen bland kvinnor och män och där resultatet 

tydde på att männen tjänar mer än kvinnor. Individens könstillhörighet är alltså det som 

fastställer lönen. 

Det finns ytterligare studier som tar upp att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män, 

bland annat Löfströms studie om könslönegapet där hon undersöker huruvida löneskillnader i 

ekonomyrket existerar än idag vilket hon kommer fram till att det gör. Det existerar än idag 

trots att det har minimerat med åren. Löfström (2012) menar att det finns olika orsaker till 

detta, dock är den centrala orsaken bakom lönegapet individens könstillhörighet (Löfström, 

2012). Till skillnad från Löfström (2012) som fokuserar på ekonomyrket, vill vi fokusera på 

byggbranschen. Detta är relevant i den mån då vi kan se att könet är en av många orsaker 

bakom att lönegapet och utvecklingen för kvinnor är strukturerat på detta ojämlika viset. Ju 

högre position man har, desto högre lön får man, men når man inte upp till en hög position på 
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grund av att man exempelvis är kvinna så blir det därav svårare att få samma summa som en 

man som blivit tillsatt en hög position (ibid).  

  

2.7	Kunskapsluckan	

Studien syftar till att skapa en bredare förståelse kring kvinnors upplevelser av att arbeta som 

chef på en mansdominerad bransch. Forskning kring detta ämne existerar, dock ser vi att 

marknaden lider brist på kunskap kring kvinnors upplevelser idag. Studiens kunskapslucka 

blir därmed att bidra med aktuell forskning kring ämnet. Det vill säga huruvida tidigare 

forskning och teorier går att applicera på individer i dagens samhälle. Vi vill se vår kontext i 

en bred analys kring ämnet kvinnliga chefer i byggbranschen och om någon förändring skett 

sedan tidigare studier. 
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3. Teoretisk	referensram	

I följande avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som har tillämpats i denna 

studie. Då frågeställningarna berör kön och genus, ligger utgångspunkten i genusperspektivet 

där vi definierar genussystemet, kön och könstillhörighet för att förstå ojämlikheten som 

existerar i arbetslivet och i samhället. Sedan diskuteras begreppet homosocialitet och hur man 

oftast väljer den personen som påminner om en själv. De teoretiska begreppen glastak, 

glashiss och glasklippa valdes för att få en utökad förståelse av könssegregeringen i 

arbetslivet. Den teoretiska referensramen används i vår analys av våra intervjupersoners 

respons. Därmed är teoretiska perspektiv som går att knyta an till studiens ämne där främst 

kön ligger i fokus aktuellt. 

  

3.1	Kön,	genus	och	könstillhörighet	

Historikern Yvonne Hirdman (2004) menar att kön är något som skapas och inte vad man 

föds till. Detta är en ordningsstruktur som särskiljer biologin från samhälle och kultur. Man 

blir enligt Hirdman (2004) tilldelad en roll, exempelvis att kvinnan ska arbeta i hemmet och 

att mannen arbetar på en arbetsplats där han får betalt. Går man utanför dessa normer kommer 

man att uppfattas som avvikande då man inte förhåller sig till samhällets förväntningar. Dock 

sker denna tilldelning utifrån en individs biologiska kön, vilket i sin tur skapar en 

genusordning och maktstrukturer. Det sker alltså en beteckning på föreställningar respektive 

förväntningar av rollerna vilket enligt Hirdman kallas för genussystem (Hirdman 2004:118). 

Hon menar att detta i sin tur har resulterat i att det har skapats en ordningsstruktur av kön vad 

gäller det ekonomiska, sociala och politiska i samhället. 

  

Strukturen beskriver hur mannen är en norm, vilket vidare bidrar till att det manliga könet 

anses vara det allmängiltiga, medan kvinnan inte är det. Kvinnan anses vara motsatsen till 

mannen i vad som betraktas vara positivt hos mannen (Hirdman 2004:116-117).  Detta på 

samma sätt som i tidigare forskning nämnts enligt Cettner (2008), där det tas upp i 

avhandlingen att mannen anses vara normen inom vissa branscher, exempelvis inom 

byggbranschen som anses vara mer anpassad för män än kvinnor. I och med att männen 

gynnas och anses vara samhällets norm är detta en ständig process som pågår och som 
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reproduceras i samhället. Kvinnan blir därmed könet som avviker från denna normen 

(Hirdman 2004:119-130). Denna struktur skapar i sin tur ett så kallat genuskontrakt som 

existerar i olika stadier i livet, exempelvis i stadien om kärlek, vad man ska ha för yrke, hur 

man ska se ut och hur man talar. Med andra ord är det en föreställning som ett kön har 

gentemot ett annat kön och vice versa. Denna reproduktion skapar en fortsatt segregering, 

delvis på arbetsmarknaden och delvis i det sociala alldagliga livet (Hirdman 2012: 463). 

 

Likt Hirdman (2004) och Cettner (2008), anser West och Zimmerman att kön är något som 

inte enbart skapar sociala handlingar, utan det är även något som skapas av sociala handlingar 

i sociala interaktioner. Det är alltså inte endast något som vi är utan det är även något som vi 

gör, vilket i sin tur reproducerar samtliga beteenden som sker automatiskt i individers 

alldagliga vardag (West & Zimmerman 1987:129). Uppförandet av det kvinnliga könet har 

inte nödvändigtvis en direkt koppling till det fysiska eller biologiska. Att göra kön innefattar 

att det görs en skillnad mellan kvinnor och män där man lägger värderingar, skapar skillnader 

och ramar för könet samt innebörden av att vara en man eller en kvinna. 

  

Män och kvinnor anses ha olika behov, men detta bygger inte på något naturligt. Det är 

snarare föreställningar om att det är naturligt, och att det därav är viktigt att särskilja män och 

kvinnor (West & Zimmerman 1987:137). Utövandet av vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt åskådas genom exempelvis klädsel och att en kvinna förväntas klä sig i det 

som betraktas som feminint, mer specifikt kjolar och klänningar. En man förväntas däremot 

klä sig maskulint, det vill säga kostym och framför allt blå färg. I denna teoretiska 

utgångspunkt delas kön och genus in i följande tre kategorier: kön, genus och 

könstillhörighet. Kön syftar till det könet man föds till, genus är könsutförandet som baseras 

på det sociala som är kopplat till respektive kategori, och könstillhörighet är det kön individen 

anser sig själv tillhöra, exempelvis man eller kvinna (West & Zimmerman, 1987:126-127). 
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3.2	Homosocialitet	

I sin studie om Homosocialitet skriver Holgersson (2003) att män dominerar i 

maktpositionerna och att denna dominans lever kvar än idag i både arbetslivet och i samhället. 

Individer tenderar att många gånger välja personer som påminner om en själv. Det vill säga 

att män som tillsätter tjänster oftast väljer andra män, och att kvinnor därav sållas bort i 

rekryteringsprocesser till samma tjänster som männen har sökt sig till (Holgersson 2003:65-

67). Homosocialitet kan förklaras vara ett band mellan vissa personer, exempelvis som 

personer som har samma kön. Därav idealbilden av maskuliniteten som dominerar där 

personer som har samma kön känner en viss gemenskap på exempelvis ett professionellt eller 

vänskapligt sätt (Holgersson 2003:25). Mannen ses vara överordnad eller överlägsen i 

jämförelse med kvinnan (Holgersson 2003:29). Det här bidrar till att kvinnor får en vilja att ta 

sig upp i hierarkin till den positionen som männen befinner sig i, på samma vis som män vill 

dra sig till andra män för att hamna på samma höga position. Detta innebär att kvinnor i högre 

utsträckning drar sig till mansdominerade yrken på grund av viljan att nå ledningspositioner. 

Reproduktionen av maktasymmetrier sker genom att männen enligt normen förknippas med 

makt. Anledningen bakom att det är på det viset, är på grund av att det kan röra sig om att 

man har ett visst förtroende för en person som är sig själv lik. Detta genom att man 

kommunicerar på samma vis eller har samma jargong vilket gör det möjligt för exempelvis en 

man att dela sin maktposition med en annan. Det vill säga, män rekryterar män samtidigt som 

majoriteten i chefspositionerna är män. Således förblir kvinnor en minoritet i chefspositioner. 

Homosocialiteten kan dock även existera bland folk med samma etnicitet eller ålder 

(Holgersson 2003:45-46). Detta på samma vis som tagits upp i tidigare forskning där Josefson 

(2005) poängterar att det finns normer för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt 

vilket bidrar till att det kvinnliga och manliga könet uppfattar varandra som olika samt att de 

därmed inte dras till varandra på samma vis som en man dras till en annan man (Josefson 

2005). Detta i sin tur bidrar till svårigheter för kvinnan att dominera i en mansdominerad 

bransch. 

 

3.3	Glastak,	Glashiss	och	Glasklippa	

Att kvinnor måste ta för sig mer än män för att lyckas i sin karriär är något som många gånger 

påtalats, bland annat i tidigare forskning av Lennéer Axelsson och Thylefors (2005). Trots att 
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de känner behovet av att ta för sig mer än män, är det inte alltid de lyckas på samma sätt på 

grund av att de når ett så kallat glastak. Glastaket ses vara ett könsstrukturellt hinder som 

åstadkommer en svårighet för kvinnor att nå en roll som chef inom arbetslivet. Kvinnor stöter 

på svårigheter i de högre positionerna trots att de avancerar i sin karriär. Glastaket kan 

beskrivas som ett osynligt tak som gör det snarast omöjligt för kvinnan att nå toppen av 

hierarkin (Drake & Solberg 1996:21-22). Glastaket är alltså något som hindrar kvinnor från 

att utvecklas. Detta benämns bland annat vara vertikal segregering som just innebär att 

kvinnor hindras från att avancera vertikalt. Det handlar även om att kvinnor tenderar att 

befinna sig på mindre prestigefyllda tjänster än män, samt som män är de som tenderar att i 

större utsträckning inneha ledarroller (Alvesson & Due Billing 2011:79-80). Att det 

överhuvudtaget finns kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken innebär att det 

finns en skarp fördelning mellan kvinnan och mannen i olika sektorer inom arbetslivet. Detta 

symboliserar den horisontella segregeringen. Den horisontella segregeringen innefattar att 

kvinnor oftast anses inneha lågbetalda yrken där det inte finns stor möjlighet till att avancera 

(Ibid).  

  

Glashissen däremot innebär att män har en mycket större möjlighet att bli framgångsrika till 

skillnad från kvinnor. Här får kvinnan ta trappan upp till toppen av hierarkin emedan mannen 

tar hissen upp. Detta kan man se som en förmån som endast mannen får ta del av (Wahl et al 

2009:152-161). 

  

Glasklippan innefattar att kvinnor mestadels får fler motgångar än framgångar vad gäller att 

inneha ledande positioner på arbetsmarknaden. Detta i liknelse med att kvinnan står ostadigt 

på en klippa. Det finns olika uppfattningar om varför glasklippan uppstår. Enligt Wahl (1995) 

uppstår glasklippan då kvinnor tar mer riskfyllda positioner än männen på grund av att de 

känner oro kring att eventuellt inte få nya möjligheter i en omvandling till en mer gynnsam 

arbetstitel. Kvinnor hamnar i en situation som gör de beroende av en roll till skillnad från 

männen (Wahl 1995: 22). När de hamnat i en sådan utsatt situation så riskerar de att bli av 

med arbetet som ledare bland män, enbart på grund av att de är kvinnor. Detta är något som 

Ryan och Haslam tar upp i sin studie (2007). I denna studie förklaras hur kvinnor löper större 

risk att befinna sig i en utsatt situation som kan leda till att man blir av med arbetet. Detta då 
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kvinnor blir mer synliga bland resterande individer där majoriteten är män. Vilket gör att man 

lättare kan peka finger på kvinnan som ledare och se både misstag och framgång (Ryan och 

Haslam 2007). 

 

3.4	Sammanfattning	av	den	teoretiska	referensramen	

Studiens teoretiska referensram är baserad på genussystemet av Yvonne Hirdman (2004), att 

göra kön av West & Zimmerman (1987), homosocialitet av Holgersson (2003), glastaket av 

Drake & Solberg (1996), glashissen av Wahl et al (2009) samt glasklippan av Wahl (1995). 

Dessa teoretiska utgångspunkter används för att analysera våra intervjupersoners dilemman i 

arbetslivet. Detta med anledning av att upplevelser av att vara en kvinnlig chef på en 

mansdominerad byggbransch, har visat sig vara problematisk på många fronter. Ovannämnda 

teorier kommer appliceras på våra intervjupersoner i analysen. Detta genom att diskutera 

avancemang i arbetslivet, hinder och kvinnliga omständigheter såsom graviditet i relation till 

samhällsstrukturer i form av ojämlika möjligheter samt förväntningar på olika kön. 
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4. Metod		

Följande kapitel omfattar studiens tillvägagångssätt. Vi presenterar härmed urvalet för 

studien, analysmetoden, metod samt de etiska aspekter vi ska ta hänsyn till under 

genomförandet av studien. Vidare sker en motivering för samtliga val i detta metodavsnitt. 

 

4.1	Metodval	

För att kunna uppnå syftet med denna studie valde vi den kvalitativa metoden som 

tillvägagångssätt genom hela studien då vi vill skapa en djupare förståelse för forskarfrågorna. 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med samtliga intervjupersoner. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har specifika områden som man vill 

undersöka. Dessa ämnen baseras på vad studien syftar sig till och benämns intervjuguide. En 

intervjuguide hjälper forskaren att hålla en struktur under intervjun samtidigt som forskaren 

inte begränsas till specifika intervjufrågor. Forskaren har möjligheter att vid behov ställa 

följdfrågor som vidare kan ha en relevans i studien och dess resultat (Bryman 2018: 562-563). 

Motivering till val av inriktning är att studien krävde en djuplodande förståelse för att som 

forskare ha möjlighet att bilda en uppfattning av upplevelser hos målgruppen. Vi hade syftet 

att undersöka det subjektiva perspektivet av kvinnornas erfarenheter, därmed lämpar sig den 

kvalitativa metoden bra i vår studie. Val av intervjumetod grundade sig i behovet av en 

flexibel och till en viss del strukturerad intervju. Vi hade önskemålet att varken vi eller 

intervjupersonen kände sig begränsad eller obekväm under intervjuerna. Att vid behov kunna 

ställa följdfrågor är viktigt för resultatet men även intervjupersonen som bör uppleva 

bekvämlighet samt frihet att kunna diskutera ett särskilt område eller det som man finner 

intressant. Målet var att skapa en fri diskussion inom begränsade teman. 

  

4.2	Urval	

Det urval som har skett är kvinnor som antingen numera arbetar som chef på ett 

mansdominerat yrke eller som har erfarenheter av att arbeta i en chefsposition. Vi såg att olika 

åldrar är av preferens för att kunna täcka olika kvinnliga chefer i samhället. Det vill säga hur 

yngre, medelålders samt äldre kvinnliga chefer vars omständigheter är olika, upplever sin 
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arbetssituation. Avgränsningens fokus var att undersöka kvinnor med en stor erfarenhet av att 

arbeta i en specifik mansdominerad bransch. Vi valde en manligt kodad bransch för fysiskt 

arbete med anledning av att försöka undkomma eventuella skillnader som råder mellan olika 

branscher samt för att undvika jämföra resultat utifrån olika branscher. Detta på grund av att 

omständigheter inom olika branscher kan skilja sig åt och på så sätt riskerar en del av fokuset 

hamna på jämförelser mellan olika branscher. Det fullständiga fokuset ska vara på kvinnor 

med längre erfarenheter av en mansdominerad bransch och dess upplevelser inom samma 

bransch. Vi valde att inrikta oss inom fysisk arbetsbransch då vi av egna erfarenheter anser att 

det är en bred bransch vilket kan ha lett till en ökad möjlighet till att vi nått flera lämpliga 

kandidater.  

För att finna dessa intervjupersoner på fältet använde vi oss av snöbollsurvalet. Vi inledde 

sökandet efter lämpliga intervjupersoner med ett inlägg på en grupp på Facebook vars policy 

är att endast individer som definierar sig som tjej får vistas i gruppen. Denna grupp på 

Facebook har som syfte att skapa en gemenskap för kvinnor runt om i Sverige genom att 

möjliggöra att ta hjälp av varandra vid frågor eller andra privata problem. Det sker 

livesändningar där olika kvinnor bland annat visar hur de sminkar sig eller lagar mat. Denna 

grupp på Facebook har ungefär 150 000 kvinnliga medlemmar, är privat och samtliga män 

blockeras. Vi beslutade att söka efter deltagare via denna grupp då sannolikheten att finna 

lämpliga deltagare är stor, eftersom att gruppen är en av de största kvinnliga grupperna på 

Facebook. På detta vis fick vi tag på två kandidater som vidare presenterade oss för ytterligare 

två kandidater. Snöbollsurvalet innebär att forskaren genom en person i efterlysningen får 

stöd att nå ut till ytterligare kandidater (Bryman 2018:504). Denna urvalsmetod har fördelen 

att individer inom samma bransch har en tendens att känna till varandra. Generellt sett är det 

en stor sannolikhet att personer med liknande egenskaper eller erfarenheter är bekanta med 

varandra. Att nå intervjupersoner från samma bekantskap kan dock ge upphov till en 

homogen grupp, det vill säga att datainsamlingens resultat kan ge intryck av likheter.  

Vi har intervjuat fyra personer som har erfarenhet av ledarskap eller innehar idag en 

chefsposition, då det är en större sannolikhet att personer i en chefsposition har bredare 

erfarenheter av den mansdominerade branschen. Vi har en förmodan av att ju högre erfarenhet 

en individ har av en bransch desto nyttigare datainsamling kan vi få. Detta då en person som 

arbetat inom branschen i två år, sällan har lika många erfarenheter av det ämne vi hade viljan 

att samla in information kring, som en individ med 15 års arbetslivserfarenheter. Därmed blir 
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ledarskapet inte vad som är intressant utan snarare arbetslivserfarenheterna av att ha arbetat 

inom branschen. 

Motiveringen till val av kvinnor som kön är något som delvis grundar sig i att vi utifrån 

statistik sett att det är fler män än kvinnor som besitter chefspositioner som även det beror på 

ojämlikheten som existerar bland män och kvinnor. Tanken var att granska hur denna 

problematik existerar i samhället och vad det beror på. Ett exempel där detta lyfts fram i 

medier är på Svenskt näringsliv (2018), som tidigare nämnt. Vår andra motivering till val av 

det kvinnliga könet är den ojämlikhet som råder mellan kvinnor och män i mansdominerade 

branscher. Detta påverkade vårt beslut på så sätt att vi ville uppmärksamma kvinnors 

upplevelser på grund av att de enligt ovannämnda teorier, tidigare forskning och följande 

resultat är underordnade män samt särbehandlade på grund av deras kön. 

 

4.3	Kodning	och	analysmetod	

Vid analys av en kvalitativ datainsamling förekommer en process som benämns kodning. Det 

är ett tillvägagångssätt som vi använt oss av i vår studie. Detta tillvägagångssätt innebär att 

man bearbetar anteckningar samt det intervjumaterial som finns. Vi har utifrån insamlad data 

bildat färgkoordineringar av de teman som vi har valt att ta med i studiens analysdel. Val av 

teman är baserat på återkommande samtalsämnen som förekommit hos samtliga 

intervjupersoner och det material som besvarar våra frågeställningar samt uppfyller studiens 

syfte. Efter den transkribering som vi har utfört valde vi att enskilt läsa vardera intervju med 

specifika frågor i åtanke som enligt Bryman anses vara till stöd i processen. Frågorna löd 

följande. Vad säger intervjupersonerna rent generellt? Vad skiljer dem åt? Vad bör lyftas 

upp? Vad är relevant för vår studie? Vad är svar på våra frågeställningar? (Bryman 

2018:698-701). Utifrån detta uppkom olika teman som kom till användning under 

analysprocessen. Det är teman som betraktades besvara våra frågeställningar samt ett 

hjälpmedel i att uppnå syftet med studien. Kodningen bidrog till en simplifierad process i att 

göra en sammanställning av den information som vi har fått ut av samtliga intervjupersoner. 

Detta för oss vidare till vilken analysmetod som användes i vår studie. Som tidigare nämnt 

lades mycket fokus ned på att finna olika teman eller så kallade mönster av det datamaterial vi 

erhållit av intervjupersonerna. Denna analysmetod går under namnet tematisk analys (Bryman 

2018:702-704). Val av analysmetod berodde på att vi var ense om att skapa en form av 

struktur i den insamlade datan. Dock även på grund av att denna metod bidrog till att 
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sannolikheten att vi går miste om information som lämpar sig bra i vår studies syfte samt 

frågeställningar var minimal. Det framkom följande teman: hinder på grund av 

könstillhörighet och normer samt samhällsstrukturer. 

 

4.4	Material/Fältanteckningar	

För att undvika förlust av data valde vi att anteckna i kombination med att spela in intervjun 

med en mobiltelefon. Det skedde en inspelning och anteckningar med vardera intervju för att 

inte förlita sig fullständigt på minnet då människor riskerar att glömma bort. Anteckningar 

som tagits är bland annat intryck av våra intervjupersoner, pauser, störmoment, tid och plats. 

Problematiken som riskerar att föreligga är att i efterhand försöka begripa vad som sagts 

under en intervju som kan komma och orsaka missförstånd samt felaktiga tolkningar som kan 

bidra till icke valid empiri. Det är en av flera orsaker som gör att fältanteckningar har sina 

fördelar (Bryman 2018:533). Detta förenklar dessutom vår bearbetning av empirin då det 

krävs en inspelning eller underlag av något slag för att ej gå miste om eventuell viktig 

information. Å andra sidan kan inspelning av en individ orsaka obekvämligheter i form av ett 

avvikande beteende än en intervju utan inspelning. 

  

4.5	Abduktivt	angreppssätt	

I vår studie kommer vi att utgå från ett abduktivt angreppssätt. Detta innebär att forskaren 

blandar induktivt angreppssätt med ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva sättet innebär att 

man testar en teoretisk referensram på empirin emedan i ett induktivt angreppssätt hämtas 

teorier utifrån studiens datainsamling. Genom att kombinera dessa sätt blir studien abduktiv 

(Bryman 2011:26-28). Detta var relevant för vår studie då vi fick en möjlighet att analysera 

huruvida det går att applicera teoretiska utgångspunkter på våra intervjupersoner och vice 

versa. 
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4.6	Etik	

De intervjuer som utförts berör privatpersoner och dess upplevelser av en arbetsposition. 

Trots att vi har försökt undvika att som forskare dela med oss av våra personliga åsikter och 

känslor kring vad som sägs under intervjuerna, är det av stor betydelse för studiens säkerhet 

att överväga de etiska aspekterna. Det var viktigt för oss att intervjupersonerna fick ta del av 

samtliga etiska aspekter och information kring studien i förhand för att undvika dilemman 

som exempelvis att komma i konflikt med en intervjuare om hon har andra åsikter än vad 

intervjupersonen har. Samtliga intervjupersoner fick ta del av fullständig information kring de 

etiska aspekterna innan och efter intervjun, detta för att säkerställa att intervjupersonen ej 

känner utnyttjande av studien. Det är viktigt att intervjupersonen snarare känner delaktighet 

och en avgörande del av studien. Till en början informerades intervjupersonen om syftet med 

vår studie och det skapades medvetenhet hos intervjupersonen kring möjligheten att frivilligt 

delta eller avta studien. Detta kallas för informationskravet. Detta för oss vidare till 

samtyckeskravet som innebär ett medgivande samtycke till att delta i studien, dock även 

möjligheten att vid behov eller andra upplevda obehagskänslor dra sig ur om så önskas. 

Dessutom förhöll vi oss till konfidentiellkravet som innebär att all information som mottas av 

intervjupersonen kommer att behandlas på så vis att ingen obehörig på ett eller annat sätt blir 

tilldelad data. Intervjupersonerna fick vetskapen om att utifrån det sistnämnda kravet, ha den 

rättigheten att förbli anonyma om så önskas. Slutligen har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet 

som innebär att vi endast kommer att använda informationen till studien och dess syfte. Det 

vill säga informationen kommer inte att vidare användas i andra studier eller annat syfte som 

intervjupersonen ej har kunskap om (Bryman 2018:170-172). 

  

4.7	Studiens	tillförlitlighet	

En bedömning av en kvalitativ forskning sker på ett annorlunda vis än en kvantitativ 

forskning. Studiens kvalité bedöms utifrån tillförlitligheten som omfattar fyra olika delar. 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 

2018:467). 
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4.7.1	Trovärdighet	

Denna del innefattar att regler inom studien följs. Om regler inom en studie följs ökar 

trovärdigheten för studien hos andra människor. Vi har under studiens gång strukturerat 

tillvägagångssättet som man bör göra. Det vill säga, bland annat utformat en intervjuguide, 

tagit hänsyn till olika etiska aspekter samt gått till botten med Brymans (2018:467) samtliga 

redogörelser för en kvalitativ forsknings tillvägagångssätt. Detta vad gäller våra intervjuer och 

obligatoriska lagar och regler. Detta har bidragit till att vi sett till att inte avslöja reaktioner 

som beror på personliga känslor eller beröra och favorisera någon part under intervjuerna. 

  

4.7.2	Överförbarhet	

Överförbarheten bedöms genom frågan om huruvida studien och dess resultat går att överföra 

och sätta i andra miljöer (Bryman 2018:467-468). En kvalitativ forskning är sällan 

generaliserbar i jämförelse med en kvantitativ forskning. Eftersom att vi undersökt på djupet 

bidrar det till att överförbarheten blir mer komplicerad. Möjligheten att sätta denna studies 

resultat i en annan miljö blir svår då olika samhällen men även individer skiljer sig åt något 

rejält. Det går att sätta vissa samhällsstrukturer i andra, samtidigt som det är ytterst omöjligt 

då regler, normer, tankar, åsikter och strukturer är olika. 

  

4.7.3	Pålitlighet	

Hur samtliga delar av tillvägagångssättet valts och tillämpats är vad som granskas i denna del 

kriterium (Bryman 2018:468). Samtliga besluttagande i vår studie har redogjorts samt 

motiverats för. Vi tilldelade samtliga intervjupersoner samma möjligheter att yttra sig under 

intervjuerna. Det skedde samma form av intervju utifrån en och samma intervjuguide. Dock 

är det tveksamt att vi kan säkerställa att samma resultat hade framförts vid upprepade 

intervjuer. Vi anser att tid och rum kan ha ett inflytande på vad som framställs under 

intervjuer. Det vill säga, materialet kan påverkas när en intervju äger rum i en kafeteria på 

samma vis som intervjupersonens hem kan medföra andra känslor som vidare påverkar vad 

hen uttalar sig för. 
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4.7.4	Möjligheten	att	styrka	och	konfirmera	

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren så gott som det går förhåller sig 

objektiv, trots att detta är svårt i en samhällelig forskning som denna (Bryman 2018:470). Vi 

försökte upplevas som forskare som agerar opartiskt genom förstånd gentemot andra parten. 

Det byggdes en form av tillit till våra intervjupersoner som är baserat på informationen de 

erhållit kring de etiska övervägandena. Intervjufrågor som berör extremt känsliga ämnen 

undveks strikt. Detta undveks med hjälp av intervjuguiden, genom att undvika att ställa 

känsliga frågor. Dock avbröt vi inte intervjupersonen om hon självmant diskuterade vad som 

vid det tillfället ansågs vara känsliga ämnen. Vi agerade med förståndighet gentemot 

intervjupersonen oavsett om vi höll med det som sagts eller ej. Detta skedde för att kunna 

leverera så icke påverkad material som möjligt. Intervjuerna med samtliga skedde under 

samma omständigheter och på lika villkor oavsett forskarnas personliga åsikter. 

  

4.8	Kritik/Metodproblem	

Kvalitativa forskningar har en tendens att kritiseras av kvantitativa forskare på grund av att 

kvalitativa undersökningar betraktas som subjektiva. De menar även att relationer mellan 

forskare och intervjupersoner riskerar att påverka studiens vinkling samt dess resultat. Detta 

till skillnad från kvantitativa forskningar som anses vara strukturerade på grund av den 

tydlighet som råder genom hela studien, vad gäller frågeställningar samt studiens riktning 

redan från början. Forskaren i kvalitativa undersökningar påverkar vilken riktning studien ter, 

vilket är beroende av forskarens intressen. Kort och koncist blir forskaren avgörande för 

studien och dess inriktning vilket kritiseras på så vis att den kvalitativa undersökningen går 

miste om en tydlig replikation (Bryman 2018:484). Detta är vanlig förekommande kritik 

gentemot kvalitativa studier. Dock är objektiviteten i samtliga metoder en utmaning då 

forskare sällan kan leva upp till objektiviteten då man personligen genomför forskningen och 

att styra känslor är nästintill omöjligt. Vi har haft i avsikt att försöka undvika den kritik som 

riktas mot den kvalitativa metoden genom att exempelvis ta hänsyn till samtliga delar som 

diskuterades med intervjupersonen samt genom att förbli opartiska under våra intervjuer. Vi 

har inlett studien med ett syfte som vi bör uppfylla, därmed har syftet och våra 

frågeställningar styrt valet av vilka delar av samtliga intervjuer med våra intervjupersoner 

som skall analyseras. Vi som forskare har snarare styrts av det faktum att vi vill så gott det går 

besvara våra frågeställningar och inte vad vi personligen finner intressant att analysera vidare. 
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Dessutom har syftet väglett oss i genom studien till ett tydligt resultat vilket tyder på mer 

struktur än ostruktur i vår studie. 
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5. Resultat	

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom citat utdragna från våra intervjuer med 

intervjupersonerna. Materialet har uppdelats i olika teman genom en så kallad tematisk 

analys. Vi har valt följande teman: 

1. Hinder på grund av könstillhörighet 

2. Normer och samhällsstrukturer  

Vi har lyft dessa teman med motiveringen att vi bedömer de som lämpliga och viktiga att lyfta 

i studiens resultat. Dock även med anledning av att dessa teman täcker samtliga 

intervjupersoners uttalanden kring våra frågeställningar. Utvalda teman framkom efter 

transkriberingen av våra intervjuer, då vi var medvetna om vilka uppfunna mönster som 

framkom i intervjumaterialet. Dessa teman är även baserade på våra teoretiska utgångspunkter 

och vad vi fann relevant att ta med i följande analys. 

 

5.1	Tema	1	-	Hinder	på	grund	av	könstillhörighet		

Våra intervjupersoner har uttalat sig om att bakomliggande orsaker till att kvinnor stöter på 

hinder i arbetslivet är personliga hinder som bland annat graviditet och mammaledighet. Det 

är tankar som bildar en rädsla hos kvinnor att förlora arbetet eller möjligheten att avancera sig 

på sin arbetsplats. Vår datainsamling och följande citat tyder på att många kvinnor ser 

familjelivet som ett hinder för den anställda. Detta är en upplevelse som förekommer hos 

många kvinnor som vill kombinera ett framgångsrikt professionellt liv med ett privat 

familjeliv.  

 

‘’[...]men om jag ska vara ärlig har jag för flera år sedan väntat med att bli gravid för att 

undvika att förlora jobbet, det berodde på att jag inte var fast anställd och kände att jag ville 

komma in i arbetslivet på bästa möjliga sätt. Jag vet att det är dum tanke nu i efterhand men 

det är sanningen. Jag har fått höra skräckhistorier kring att kvinnor ofta får lämna arbetet 

eller är generellt sätt mindre eftertraktade eller omtyckta på jobbet och särskilt av de i 

ledande positioner. [...] Inte så glada miner när jag berättat om mina tre graviditeter.’’- 

Naomi 
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Vi kan se att denna intervjuperson haft en förmodan att stöta på problematik i arbetslivet på 

grund av att arbetsgivare tagit hänsyn till framtidsplaner i form av graviditet och att bilda en 

familj. Olika individer har olika tankar kring att bilda familj. Om man har en vilja att bilda 

familj bidrar detta till en påverkan på möjligheterna i arbetslivet, enligt Naomi. Dessa 

negativa tankar kring att arbetsmöjligheterna hade fått en negativ påverkan, har åstadkommit 

att majoriteten av våra intervjupersoner fått en tendens att fördröja att skaffa barn. Naomi 

anser att det är ett val man ställs inför, att antingen välja karriär eller privatliv, då det är svårt 

att som kvinna lyckas med båda. Detta blir därmed ett hinder för kvinnan specifikt, då de 

anser att arbetsgivare menar att kvinnor är till besvär i dess graviditet och det som kretsar 

kring graviditeten och familjeliv. Upplevelser av att vara besvärlig på grund av att man väljer 

att bilda familj är den problematik som pågått för Naomi, vad gäller avancemang inom 

arbetslivet men även till vilken grad hon uppskattas på arbetsplatsen av högre chefer. Detta 

knyter vi an till teorin om genussystem, genuskontrakt samt hur det sker förutfattade 

meningar om individen beroende på vilken könstillhörighet hen har. I detta fall ser vi hur 

Naomi har stött på svårigheter i att nå en chefsposition. Bland annat på grund av 

könstillhörigheten och som Hirdman (2004) menar, att samhället sätter olika kön i olika fack. 

Genuskontraktet är ett mönster på exempelvis vilka arbetsuppgifter kvinnan ska tilldelas, hur 

man ska se ut etc. Detta är problematisk och bidrar till att kvinnor som Naomi i samhället 

känner sig särbehandlade genom att bli ifrågasatta på grund av sin graviditet (Hirdman 

2012:463). Det faktum att denna tanke existerar hos denna kvinna kan bero på hennes 

personliga erfarenheter av respons av sin graviditet, som många gånger tyder på realistiska 

erfarenheter av att detta hinder för denna kvinna än idag existerar.  

  

Vi kan utifrån tidigare forskning se att män och kvinnor uppfattar varandra som olika i olika 

stadier i livet (Josefson 2005). Även att kvinnor förknippas med hushållsarbetet är något som 

stärker kvinnans oro inför arbetslivet, detta är något som Chronholm (2004) tar upp i sin 

avhandling där författaren menar att om kvinnan och mannen hjälps åt, slipper kvinnan denna 

oro. Följande citat tyder även på misstankar kring att den långa mammaledigheten påverkat 

huruvida intervjupersonen tilldelats en chefsposition trots ledarskapsutbildning eller ej. 
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‘’Jag har varit med om frågor kring mitt privatliv redan under arbetsintervjun och en chef 

som inte blivit så glad när jag vart gravid. Jag märkte det när jag kom tillbaka på möte, det 

var liksom snack om att jag varit borta för länge. Det var droppen för mig.. Jag tror dessutom 

att jag inte fick chefstjänsten trots min utbildning efter det, han valde liksom en utomstående 

som inte hade jobbat med oss förut.’’ - Nejla 

  

Graviditeten har många gånger påverkat huruvida våra intervjupersoner får ett framgångsrikt 

professionellt liv eller inte. Detta ser vi i tidigare forskningen och studien skriven av Albrecht, 

Thoursie och Vroman (2015) där det diskuteras hur kvinnor når ett glastak när de vill 

avancera i arbetslivet. Ovan ges ett konkret exempel på en kvinna som känner att hon nått det 

så kallade osynliga glastaket där hon känner att hon inte kan avancera sig i arbetslivet trots 

uppfyllda krav, som exempelvis utbildning. Likt begreppet glashiss (Wahl et al 2009:152-

161), nämner Nejla att rekryteraren valt en utomstående med mindre erfarenhet till tjänsten. 

Trots att Nejla har erfarenhet av organisationen samt en utbildning som är relevant för 

tjänsten, blev en man tilldelad tjänsten. Mannen i detta fall kunde ta hissen upp i hierarkin. 

 

Utöver att vara gravid eller att ha barn, upplever kvinnor även hinder utifrån andra aspekter. 

Som exempelvis att kvinnor blir mer synliga vilket kan uppfattas som negativt för vissa, 

beroende på situationen. Eller att vissa kvinnliga ledare känner att de måste ta för sig mer när 

de arbetar som ledare bland män. Detta är inget nytt som kommit på tal. Ryan och Haslam 

(2007) tar upp hur kvinnor mycket lättare kan bli utfrysta och hur de lättare riskerar att bli av 

med arbetet som ledare bland män. 

 

“Det finns fördelar, men det känns som att det finns fler nackdelar att vara en kvinna bland 

män. Man måste anpassa sitt språk, det är svårt ibland att få dem att lyssna på mig, känner 

jag. Som jag märkt så pratar en man och en kvinna på olika sätt oftast, inte alltid. Jag är 

rädd att jag en dag säger något eller gör något som kan få mig att bli kickad. Ett snedsteg och 

jag kan förlora jobbet, det är en inre rädsla då det hänt en bekant”. - Valencia 
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Här ser vi hur kvinnan känner oro över att hon ska råka uttrycka sig på ett vis som kan få 

henne att bli uppsagd, detta skulle eventuellt inte vara ett problem för henne om hon inte var 

en kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch. Gör hon ett snedsteg, är hon rädd att falla 

över kanten av klippan som vi i detta fall kallar för glasklippan. Det upplevs på så vis vara ett 

hinder som bidrar till svårigheter i att ha kvar sin arbetsplats, då man behöver anstränga sig 

för att hålla sig kvar i en position på grund av att man är kvinna. Detta utöver att man behövt 

arbeta hårt för att överhuvudtaget nå den positionen. De hinder som kvinnorna upplever på 

grund av könstillhörigheten associerar vi till de teoretiska begreppen glastak, glashiss och 

glasklippa. Dessa begrepp som tidigare nämnts och definierats, förklarar intervjupersonens 

situation i arbetslivet. Det råder könsstukturella hinder som bidrar till motstånd för kvinnan 

som vill avancera sig till högre nivåer i arbetslivet. 

  

Resultatet tyder på att våra intervjupersoner har lyckats med tanke på att de befinner sig i en 

chefsposition idag, dock ser vi hinder som kvinnorna stött på under resans gång och rädslan 

de bär med sig av att förlora sin arbetsplats. Dessutom pågår en strid för att hålla sig kvar på 

den ledande positionen utan att bli uppsagd på grund av att man är en kvinna bland män. 

Dessa uttalanden av våra intervjupersoner tyder på känslighet gentemot kvinnor, det vill säga, 

olika hinder för kvinnan upplevs vara relaterade till könet vilket vidare kan ha en påverkan på 

medarbetarens karriär.  

 

På samma sätt som Holgersson (2003) skriver i sin studie att män dominerar i 

maktpositionerna och att denna dominans lever kvar än idag, har vi sett ett mönster av att 

homosocialitet existerar på den mansdominerade arbetsmarknaden. Detta har vi sett genom 

samtliga intervjupersoners uttalanden kring upplevelser av detta. 

 

Att kvinnorna känner av att de arbetar på en mansdominerad bransch där majoriteten av de 

anställda är män, är tillräckligt för att kunna bekräfta att homosocialitet existerar än idag. 

Detta skapar i sin tur en känsla av ojämlikhet för somliga. Valencia i detta fall känner att hon 

många gånger bör anpassa sig på ett vis som hon känner att män i många fall inte behöver 

göra. Detta trots att de gör sitt bästa för att uppfylla kraven för att vidare bli accepterad på 
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arbetsplatsen. Detta sker på olika nivåer då vissa anser att acceptansnivån för kvinnliga chefer 

bland den manliga personalen är högre, och ojämlikheten lägre. Orsaken bakom 

acceptansnivån beror på vilka könsrelaterade uppgifter man tilldelas, dock främst huruvida 

kvinnans personlighet har likheter med typiskt maskulina egenskaper. Vidare tycks män vara 

tillräckligt gynnade, där orsaken kan bero på de egenskaper som upplevs associeras med 

kvinnor. Exempelvis egenskaperna svag, instabil och känslig. Följande citat är respons på 

vilka tankar samt upplevelser följande intervjuperson har kring att stöta på fler svårigheter än 

män vad gäller ledande positioner på mansdominerade yrken. Denna intervjuperson har 

upplevt att det är mer sannolikt att mannen får mer tillit än kvinnan. Detta sätts i förbindelse 

till Kanters (1977) studie om hur kvinnan utmärker sig själv och andra kvinnor på 

arbetsplatsen samt hur detta leder till att män agerar defensivt mot kvinnan. Således kan detta 

orsaka konflikter mellan könen och det som Valencia menar, att bli negativt påverkad och 

utstött. 

“Jag har absolut blivit påverkad av att jobba som ledare bland män, jag känner inte att jag 

har samma möjligheter som männen, vare sig det sker omedvetet eller medvetet så känner jag 

så iallafall gällande arbetsmiljön. Det är en annan struktur och man måste anpassa sig och 

passa sina ordval, och man måste tänka på vad man säger och hur man säger det så att man 

inte blir tacklad, eller blir utstött. Men det är något jag håller för mig själv även om jag inte 

vill det”. – Valencia 

 

Vidare menar Naomi att detta klarlägger det faktum att män blir mer gynnade i arbetslivet på 

så sätt att de når mäktigare chefspositioner än kvinnor som exempelvis Naomi i överlag. Detta 

kopplar vi till begreppet glastaket som innebär att det uppstår hinder för kvinnan att avancera 

sig till chefspositioner på grund av den tilliten som män får av de som sitter på makten att 

tilldela olika chefspositioner. Taket är det som beskriver hindret som Naomi möts av i 

proceduren att bli en chef, ett hinder som förekommer på grund av individens könstillhörighet 

och som vidare väcker känslan av orättvisan hos Naomi (Alvesson & Due Billing 2011:79-

80). 

  

‘’Helt ärligt, att det är rent utav orättvist. Men män är redan allmänt gynnade inom 

arbetslivet och det ser jag kan vara en av orsakerna bakom det. Kvinnan ses som svag, 
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instabil och typ känslig. Många känner inte tillit gentemot kvinnan som de gör mot män i 

överlag. Det säger jag på grund av mina upplevelser även.’’ - Naomi 

  

De kvinnor som blev mest accepterade trots ojämlikheten är de kvinnorna som själva 

upplevde att de ansågs vara lite mer manliga än kvinnliga. Det vill säga de som ansåg sig ha 

ett mer manligt beteende. Detta är intressant då det är något som tas upp i vår tidigare 

forskning enligt Wahl (1995) där en kvinna med manliga karaktärsdrag anses vara okvinnlig. 

I tidigare forskning tas det upp att kvinnan anpassar sig för att bli accepterad, och följande 

intervjuperson instämmer om att man kan se att dessa egenskaper har en påverkan på 

individens acceptansnivå. 

  

‘’Jo men jag är inte känslig av mig, får ofta höra att jag är mer grabbig i min personlighet 

om man kan förklara det på det sättet. Typ bara det att jag brås på min pappa och tycker att 

den bygginriktade branschen är intressant trots att det är ovanligt och en grej för 

människor.’’ - Vendela 

 

Utifrån våra intervjupersoners upplevelser kan vi nu konstatera att det upplevs finnas 

svårigheter i att kunna vara sig själv till fullo då man bör anpassa sig till sina manliga 

kollegor. Det förekommer snarare ett behov eller en eftersträvan av att få en viss acceptans av 

män på arbetsplatsen, när man själv är en kvinnlig ledare. Kvinnorna styrs av känslan av att 

behöva anpassa sig efter mannens behov och beteende. Detta i jämförelse med Vendela som 

har de typiska maskulina egenskaperna eller utseendet som inte stöter på samma behov som 

de resterande kvinnliga cheferna. De typiskt feminina kvinnorna upplever istället att de 

känner behov av att markera sin dominans och att de känner intresse av det männen är 

intresserade av för att på så sätt känna sig accepterade. Detta knyter vi an till begreppet 

glashiss som går att jämföra med “trappor” och “hiss”. Begreppet talar om att kvinnan tar 

“trappan” då det betraktas som mer komplicerat, emedan män tar “hissen” upp till toppen av 

hierarkin (Wahl et al 2009:152-161). I detta fall och enligt våra intervjupersoner ser vi att män 

på mansdominerade branscher har en förutsättning av att ha den könstillhörigheten på grund 
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av dess typiska manliga egenskaper samt även utifrån den fysiska fronten. Detta medans 

kvinnan känner behov av att förändra sitt sätt att vara på för att passa in i branschen. 

 

“I början absolut. Haha, lyssna på de här, jag lunchade med några manliga kollegor i 

början, vi snackade väldigt mycket om el den dagen. För mig var det så oerhört ointressant 

och jag förstod inte så mycket men jag försökte passa in ändå, genom att nicka, svara, ställa 

frågor osv. Jag ville typ bli accepterad på något konstigt sätt, som att jag inte skulle bli 

accepterad annars. Men det är psyket som styr där, man tror alltid att dom med mer 

erfarenheter och särskilt män inom mansdominerade yrken är så mycket bättre än en själv 

vilket är dumt.” - Naomi 

 

Kvinnorna upplever att männen inte behöver anstränga sig på samma sätt som kvinnorna för 

att bli accepterade, eller bli erbjudna fler möjligheter. Att männen enbart dyker upp på sin 

arbetsplats och utför sina arbetsrutiner är tillräckligt för att bli berömda och tilldelas nya 

arbetsuppgifter. Medans kvinnorna känner behov av att visa att de är värda att bli tilldelade 

nya arbetsuppgifter som gynnar de i deras karriärutveckling. Detta kan jämföras i relation till 

glashissen, där kvinnan bör kämpa och ta trapporna upp medans mannen tar en osynlig hiss 

upp. Begreppet glashiss som sätts i jämförelse med kvinnor och män diskuterades även i 

tidigare forskning (Wahl et al 2009:152-161). 

“Kränkt för att jag är kvinna på ett mansdominerat yrke kan vara att ta i. Det är lite 

överdrivet att uttrycka sig som kränkt kan jag tycka. Det är absolut ojämställt, som så att 

mannen fick viktigare uppgifter och DEFINITIVT med stora bokstäver större uppmärksamhet 

på sätt och vis. Män fick i överlag mer förtroende, kvinnor blev ifrågasatta i hur mycket och 

vad dom kunde göra.” - Naomi 

 

Ovanstående citat går att knyta an till tidigare forskning av Lindgren (1999) som utfört en 

undersökning som visade på att kvinnor upplevde svårigheter i ansökningsprocessen, vilket 

kan bero på att majoriteten av ledarpositionerna drivs av män. Naomi upplever att män får 

mer förtroende och således ifrågasätter man kvinnor och dess förmåga att hantera en 

chefsposition eller andra arbetstitlar inom ledarskap. Likt vad Lindgren (1999) påstår i sin 
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studie, att kvinnor inte blir valda på grund av dess könstillhörighet, vilket vidare blir ett 

hinder för kvinnor i branschen. 

 

5.2	Tema	2	-	Normer	och	samhällsstrukturer	

Gemensamt hos majoriteten av våra intervjupersoner är de delade åsikter kring att vi lär oss 

det maskulina och feminina redan från barndomen. Tjejer lär sig att bete sig på ett feminint 

vis som innebär att vara proper och prydlig emedan killarna förväntas bete sig maskulint 

vilket är ett begrepp som förknippas med styrka och kraftfullhet. Det har upptäckts ett 

mönster hos samtliga intervjupersoner kring insikten om att det biologiska könet definierar 

vardera person i samhället. Det könsgörandet som sker skapar samhällsstrukturer och normer 

som enligt följande citat från en av våra intervjupersoner har en påverkan på människan, dess 

val av yrke samt de hinder som kvinnor stöter på i arbetslivet. Detta går att sätta i relation till 

teorin att göra kön av West & Zimmerman (1987:129) som handlar om att det skapas 

skillnader mellan män och kvinnor genom sociala interaktioner och förväntningar på könet. 

Likt intervjupersonen Nejlas uttalanden ser vi problematiken i förväntningarna samt åsikter i 

samhället kring vad som krävs av ett visst kön och vad ett annat kön klarar av eller ej. Vi ser 

att våra samtliga intervjupersoner trots motgångar som beror på könstillhörigheten, befinner 

sig i en chefsposition i en mansdominerad bransch och bekräftar på så vis att kön inte har en 

avgörande betydelse för vilken arbetsposition en individ kan förmå. 

  

‘’Nej men så är det ju, man föds in i den tanken att män är stora och starka och leker med 

bilar och sen när de växer upp är det dom som sköter det som kräver fysiskt arbete i hemmet. 

Till skillnad från tjejerna som ska vara väldigt flickiga och fina i deras sätt att vara. Och den 

här branschen vettu, den passar inte in i kvinnor enligt samhället.’’  - Nejla 

  

I jämförelse med den ovanstående intervjupersonens uttalanden kan vi hos en annan 

intervjuperson och nedanstående citat se att beteendet och könstillhörighet har en stor 

inverkan på hur man accepteras inom branschen. Vendela beskrev sig själv som stark och 

andra begrepp som förknippas med den branschen hon arbetar i. Hon var även den 

intervjuperson som hade den minst negativa inställningen kring upplevelser av att leda inom 
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denna mansdominerade bransch. Hon blev accepterad trots att hon många gånger kände 

behovet av att visa framfötterna på grund av att hon är en kvinna. Vid tidigare skede nämnde 

nedanstående intervjuperson att sedan barnsben har hon varit en så kallad ‘’pojkflicka’’ i 

beteende väg men även utseendemässigt. En av de kommentarer hon fått höra tyder på 

snäppet högre acceptans än övriga kvinnor. I följande citat förekommer kommentaren samt 

intervjupersonens egna funderingar kring den. 

  

‘’Jag får oftast höra att “ja du är ju en riktig byggare”, vad de menar vet jag inte men jag tar 

det som en komplimang då jag älskar allt inom bygg. Jag vet inte om det är positivt eller om 

det är negativt för att det är så manlig kodat, det kan vara för att jag har bred benstomme 

*fniss*, jag är stark.’’ - Vendela 

  

Detta kan vi knyta an till teorin om att göra kön av West och Zimmerman (1987:129). Teorin 

avhandlar hur kön skapas av sociala handlingar i samhället. Det vill säga, kön är inte enbart 

vad vi är utan något som bildas genom sociala interaktioner som vidare har en påverkan på 

det som betraktas som feminint respektive maskulint. Detta för oss vidare in på vad 

ovanstående intervjupersoner menar, att samhället lär oss vilken bransch som passar in i vilket 

kön samt hur män och kvinnors beteende förväntas vara. Här ser vi hur Vendela känner att 

hon på något vis blir mer accepterad på grund av att hon kanske anses vara lite tuffare, 

hårdare eller ha bred benstomme och på så vis förknippats med att vara stark som en man.  

  

Något gemensamt för intervjupersonerna var att de kände att normen var mannen, detta på 

grund av att det existerade en manlig jargong eller machokultur på arbetsplatsen som 

kvinnorna personligen inte ville ta del av, eller som de kände att de inte fick ta del av. Detta är 

med tanke på att det tas upp i tidigare forskning vara vanligt förekommande, då kvinnors 

psykosociala arbetsmiljö påverkas på ett negativt vis (Bohlin och Berg, 2013:157-158). 

Samtliga intervjupersoner upplevde någon form av särbehandling, vilket var både positivt och 

negativt laddat. Gång på gång var följande ett dilemma som upplevts bero på dagens normer 

och de samhälleliga strukturerna. Det ansågs vara problematiskt att kvinnor utför saker som 
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männen anser är avvikande för en kvinna. Männen har vidare känt behovet av att kommentera 

detta med ett positivt eller negativt syfte. 

  

“Jag får ofta höra typ ”nämen vad duktig du är, det här trodde jag inte om dig, snyggt! Bra 

jobbat!”. Jag får ju komplimanger för att de inte tror att jag kan göra lika bra ifrån mig som 

männen och det är ju väl positiv särbehandling egentligen. Eller att de erbjuder mig hjälp 

som jag inte behöver eller har frågat om. Jag minns att jag skulle bära något och då kom en 

manlig kollega fram och hjälpte mig och sa typ “här, låt mig fixa det istället så att du inte 

bryter nageln. Jag ville inte ha hjälp, jag klarar mig fint tänkte jag då ” - Vendela 

  

Att branschen är manligt kodat är något som syns genom att minst en intervjuperson varit 

med om en olycka där hon velat hjälpa till, men att en manlig kollega fått ta sig an 

problematiken. Vendela i detta fall var tvungen att markera att hon inte är rädd för att få lite 

smuts under nageln trots att det togs för givet att hon var det. Detta fall tyder på att synen på 

kvinnan är att hon inte kan hantera sådana arbetsuppgifter, vilket går att sammankoppla till 

vad Bohlin och Berg (2013) förklarar. Att sådana fall kan bero på att kvinnan inte är byggd på 

samma sätt som mannen rent fysiskt, då kvinnan kan ta mer skada än männen av att hantera 

problem som kräver en starkare fysisk uppbyggnad. 

Naomi hade ett dilemma kring föräldraledighet och ekonomiska aspekter som följande citat 

förklarar “Min man tjänade mer i lön så vi tänkte att det skulle bli tufft när vi får barn och 

han är pappaledig, därav tog jag en längre ledighet än honom så att det inte skulle bli 

ekonomiska problem”. Det faktum att mannen tjänar mer än kvinnan kan som i detta fall leda 

till att kvinnan känner behov av att stanna hemma då detta gynnar familjens ekonomiska 

aspekt. Detta kan vidare vara orsaken bakom att kvinnor mer sällan utvecklas karriärmässigt 

då individer som Naomi beslutar att vara hemma under en längre period än mannen. Detta 

knyter vi an till Bekkengens (2002) rapport om vikten av att det bör vara jämställdhet i 

hemmet, det vill säga att kvinnan får lika många möjligheter samt att försöka undvika 

orättvisan i uppdelningen av föräldraledighet. 

  

‘’Det är ju ojämlikt och har varit så väldigt väldigt länge, till exempel lönen, männens 

medellön är alltid högre än kvinnans oavsett ålder. [...] Inte som att jag frågar efter mina 
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kollegor, alltså manliga kollegors löner men man kan läsa överallt i dom offentliga 

handlingarna som man får tag på, alltså om att dom tjänar mer.’’ - Nejla 

 

Ovanstående citat talar om ojämlikheten mellan kvinnor och män. Nejla anser att kvinnor 

många gånger särbehandlas vad gäller exempelvis löneskillnader på könen. Likt tidigare 

forskning av Löfström (2012) och Drolet samt Mumfords (2012), vilka studerat lönen bland 

kvinnor och män. Drolet och Mumfords (2012) studie menar på att individens könstillhörighet 

styr individens lön emedan Löfström (2012) hävdar att kvinnors löner drabbas av det rådande 

lönegapet samt att de stöter på svårigheter i att avancera sig till mer betalda arbetstitlar. Dessa 

studier tillsammans med Nejlas uttalanden kring löneskillnader bekräftar ojämlikheten mellan 

kvinnor och män. Löneskillnader är märkbara bland kvinnor och män med samma 

yrkesbeteckning och yrkeskrav. Det är tydligt att män är överrepresenterade i lönesättningen. 

Vi kan se att kvinnorna trivs på sin arbetsplats, då de sysslar med något som de brinner för 

och vill utvecklas inom, dock är det en stor psykisk belastning på kvinnorna då vissa upplever 

att de merendels behöver ta sig an uppgifter som de är ointresserade av. Eventuellt att man får 

omhänderta de händelsefattiga arbetsuppgifter som männen oftast kommer undan. 

  

‘’Ja o ja, hände flera gånger. Jag behövde tänka mer, visa mer och jaa det kändes som att jag 

hade ögonen på mig och blev ifrågasatt konstant i början. Männen inom denna bransch är 

mer accepterade, dom får liksom gå på ärenden och göra annorlunda saker än vad kvinnorna 

inom branschen får. Vi sköter mer saker på kontoret och tar möten osv. Jag minns att jag fick 

svara på mejl många gånger. Min fysiska eller den mer starka sidan underskattades helt 

enkelt.’’  - Naomi 

  

Att den ovanstående intervjupersonen känner att hon behövde prestera mer än mannen är även 

något som tas upp i tidigare forskning där Wennberg (1997) förklarar att kvinnan måste 

prestera mer för att visa att hon är lika bra ledare som mannen. Vår studie visar även i likhet 

med Wahl (1992) att trots att kvinnan presterar får hon sällan den beröm som hon förtjänar, 

vilket generellt sätt får kvinnor att känna sig otillräckliga. Detta likt vad Holgersson (2003) 

uttalat sig kring männens dominans och överlägsenhet som råder än idag, det vill säga 

homosocialiteten. Vi finner det problematiskt att studier tyder på att män är överordnade 
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kvinnor, vilket vidare bidrar till att de rekryterar in samma kön till de högre 

arbetspositionerna på grund av känslan av gemenskap gentemot varandra. Detta har 

reproducerat maktassymetrier och lett till att det uppstår känslor av orättvisa hos kvinnor som 

Naomi, Vendela, Valencia och Nejla. 
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6. Diskussion	

I denna del kommer vi att diskutera studiens resultat som är baserat på våra intervjupersoners 

egna reflektioner, upplevelser samt erfarenheter av att som en kvinnlig ledare arbeta i en 

mansdominerad bransch. Detta innebär att de uttalanden som anförts i studiens olika delar 

gäller våra intervjupersoner och går ej att fullt applicera på samhällets samtliga kvinnor. Vår 

studie syftade till att testa våra teoretiska utgångspunkter på fyra kvinnor på byggbranschen 

med hjälp av våra frågeställningar som lyder följande: 

• Vilka hinder respektive fördelar upplever kvinnliga chefer i en mansdominerad 

bransch, på grund av att de är kvinnor. Vilka uttryck tar det sig? 

• Hur upplever kvinnliga chefer könsskapandet i en mansdominerad bransch? 

• Vad kännetecknar kvinnor som upplever mycket hinder gentemot de kvinnor som inte 

upplever mycket hinder? 

 

 

Studiens resultat tyder på likheter i intervjupersonernas uttalanden kring upplevelsen av dess 

arbetsposition i en mansdominerad bransch. Känslomässigt råder det en kombination av 

känslor av orättvisa, ambition och nöje. Samtliga intervjupersoner har uttryckt sig om att 

orättvisan vad gäller kön och arbetspositioner existerar än idag. Detta genom erfarenheter 

kring situationer på arbetsplatsen eller olika nedtryckande fraser som kommer från män. Vi 

har även sett att dessa samtliga kvinnor har drivits av en hög ambition i att få möjligheten att 

nå en chefs relaterad arbetsposition, detta genom deras starka vilja att klättra i hierarkin. Detta 

betraktas som nöje hos samtliga, det vill säga att våra samtliga intervjupersoner har haft den 

arbetspositionen som en förnöjelse i livet. Kort och koncist är det den starka viljan som drivit 

dessa intervjupersoner fram till en framgångsrik karriär. 

  

Olika intervjupersoner har bidragit med olika material kring upplevda hinder på grund av 

deras könstillhörighet. Graviditeten har ansetts vara ett hinder för tre av fyra intervjupersoner. 

Detta på grund av en förmodan att graviditeten är avgörande för huruvida kvinnan kan 

avancera sig i sin karriär eller ej. Det råder upplevelser av att bli nedtryckt och särbehandlad 
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på grund av sin könstillhörighet. Det har varit en uppförsbacke att nå en chefsposition för 

cheferna. 

 

Vi kan dock se att de manliga kollegornas jargong eller kommentarer som ibland kan 

upplevas vara sexistiska även kan upplevas som ett hinder i arbetsmiljön för vissa kvinnor. På 

så sätt upplevs det vara svårare för vissa chefer att passa in. De kvinnor som anser sig själva 

ha de lite mer “manliga dragen” eller karaktären anser även att de passar in bättre, till skillnad 

från de intervjupersonerna som inte anser sig själva ha det. Värt att tillägga är att vi kan se hur 

intervjupersonernas omgivning kan påverka intervjupersonernas möjlighet att i första hand ta 

sig in i branschen. Likt en av våra intervjupersoners fall är att ha en manlig kontakt inom 

byggbranschen samtidigt som man anser sig vara lite mer manlig i dess sätt att vara på, 

upplever man mer möjligheter än hinder. Detta i jämförelse med en kvinna som har ett 

feminint beteende och inga manliga sociala kontakter som ej delar samma uppfattning kring 

eventuella hinder och möjligheter i arbetslivet. Utifrån resultatet kan vi se att en kvinna inte 

upplever lika många nackdelar med att vara kvinnlig chef på en mansdominerad bransch som 

de resterande tre. Den kvinnan är också den som betraktar sig själv som mer maskulin 

utseendemässigt men även personlighetsmässigt. Utifrån denna intervjuperson kan vi förklara 

att de manliga karaktärsdragen har varit ett hjälpmedel i hur mycket högre accepterad denna 

intervjuperson är på arbetsplatsen, i jämförelse med resterande intervjupersoner med 

kvinnliga karaktärsdrag. Kvinnliga karaktärsdrag beskrivs främst som kvinnlig klädsel i form 

av kjolar och klänningar samt långt och stylat hår. 

 

Studiens syfte var att utifrån kvinnors perspektiv undersöka vilka upplevda hinder och 

möjligheter som finns i mansdominerade branscher, hur könsskapandet upplevs av kvinnorna 

samt varför vissa kvinnor upplever mer hinder än andra. Alla kvinnor nämnde att de på ett 

eller annat sätt upplevde att de har högre krav på sig, bör visa framfötterna mer än männen 

samt att man inte alltid får arbeta med de uppgifterna som man egentligen vill arbeta med, 

istället blir man tilldelad enklare arbetsuppgifter. 
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6.1	Avslutande	diskussion	

Avslutningsvis visar resultatet av studien att våra intervjupersoner har ansträngt sig för att 

bygga tillit hos omgivningen och att dessa individer har upplevt eller upplever än idag att man 

är i ett visst utanförskap som kvinna i en mansdominerad bransch. Utöver att kvinnor når 

glastaket när de vill avancera i sin karriär bland män, upplever de även att det existerar en 

manlig jargong och machokultur på den mansdominerade byggbranschen. Likt vad som 

nämns i tidigare forskning av Bohlin och Berg (2013). Samhällsstrukturen bidrar inte endast 

till svårigheter i att avancera, utan den bidrar även till svårigheter i att passa in i gruppen. Det 

resulterar därmed i att kvinnor många gånger känner att de blir exkluderade än inkluderade på 

arbetsplatsen (Bohlin och Berg 2013). Anledningen bakom att kvinnor blir utstötta kan bero 

på flera olika faktorer, delvis beror det på att det finns olika förväntningar på vad en kvinna 

respektive vad en man bör göra för att bli en “insider” (Bohlin och Berg 2013). Att kvinnor 

känner att de blir utstötta kan leda till att de vill synas på andra sätt, exempelvis genom att 

prestera. Dock är det inte alltid tillräckligt med att enbart prestera. Som vi i tidigare forskning 

nämner, att kvinnor känner att de måste prestera mer än männen för att bli sedda på samma 

vis som männen vad gäller ledarskap (Wennberg 1997). Att kvinnor känner behov av att 

prestera mer än männen visar sig delvis på det faktum att kvinnor många gånger bör inneha 

högre utbildning än männen för att få samma möjligheter som männen tilldelas. Likt vad som 

nämnts i tidigare forskning av Wahl (1995) som skriver att det krävs högre utbildning av 

kvinnor för att överhuvudtaget bli lika eftertraktade som männen. 

 

Ett intressant mönster vi såg bland våra intervjupersoner vad gäller självuppfattningen är 

ambition, viljan att avancera sig i arbetslivet samt en hög arbetsmoral. Det är en stark vilja 

som drivit de fram i sin karriär och inte samhällsstrukturer och normer. Trots en möjlighet att 

vara en kvinnlig chef i ett mansdominerat yrke tror vi att hinder som uppkommit för dessa 

kvinnliga chefer på vägen har hindrat andra från att vilja bli chefer på ett mansdominerat yrke. 

Av den anledningen tror vi att siffran på antalet kvinnliga chefer är på den låga nivån. I 

jämförelse med tidigare forskning och det Albrecht, Thoursie och Vroman (2015) diskuterar i 

sin tidigare forskning kan vi konstatera att det än idag är mer sannolikt att kvinnan når det så 

kallade glastaket. Trots att den sistnämnda tidigare forskning tyder på att ojämlikheten har 

minimerat, ser vi att det idag existerar bland våra intervjupersoner då upplevelser och 

erfarenheter av att särbehandlas och underordnas män är vanligt förekommande. Dock har 
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samtliga intervjupersoner nått en avancerad nivå i arbetslivet, vilket i sig tyder på att 

möjligheten finns men tilldelas inte till samtliga kvinnor på lika villkor som för män.  

 

6.2	Vidare	forskning	

l denna studie har all fokus varit på kvinnornas upplevelser och uttalanden kring ämnet. Vid 

ett annat tillfälle skulle vi som vidare forskning finna männens perspektiv av situationen 

intressant. Vi skulle vilja utföra jämförelser mellan olika könen för att vidare kunna utöka 

kunskapen kring upplevelsen av att vara både man och kvinna i en och samma bransch. 

Avgränsningen att studera kvinnor och inte män har berott på tid och rum för att finna 

lämpliga kandidater, dock även för att undvika att gå miste om fokus på att undersöka särskilt 

kvinnliga chefer som vi sedan början fann mest intressant att fokusera på. 

Ytterligare frågor har dykt upp under studiens gång. Exempelvis huruvida sjukfrånvaron och 

andra psykiska eller fysiska faktorer påverkar dessa kvinnor i det tillståndet de befinner sig i 

på sina arbetsplatser i byggbranschen. Dock även frågor kring hur det faktum att kvinnor 

särbehandlas och sällan anställs i jämförelse med män, påverkar företaget långsiktigt samt hur 

de arbetar med kön och jämställdhet inom företaget. Kan ett företag som lider av 

könssegregering även vara ett framgångsrikt företag? Hur stor påverkan har kön på ett företag 

i själva verket? 
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8.	Bilagor	
8.1	Bilaga	1	–	Intervjuguide	
	

Inledande	frågor	

1. Berätta	lite	om	dig	själv		

2. Vad	jobbar	du	med	idag?	

3. Vad	fick	dig	att	börja	arbeta	inom	denna	bransch	och	mer	specifikt	som	chef?	

-	Hur	gick	processen	till?	

-	Är	det	exempelvis	familjen	som	fått	dig	att	jobba	med	detta,	eller	har	du	någon	

förebild	inom	det	området?		

	

Informanten	som	chef	

4. Hur	är	du	som	ledare?	

5. Hur	tror	du	att	andra	uppfattar	sig	som	ledare?	

6. Tycker	du	att	du	måste	anpassa	dig	till	dina	manliga	kollegor	på	grund	av	att	du	är	

kvinna?	

7. Tycker du att kraven på dig ser annorlunda ut än på dina manliga kollegor? 

8. Har	du	någon	gång	inom	dina	arbetslivserfarenheter	som	kvinnlig	chef	upplevt	att	du	

behöver	prestera	hårdare	än	män?	

-	I	sådana	fall	på	vilket	sätt?	

9. Vilka	reaktioner	upplever	du	att	du	får	när	du	säger	att	du	jobbar	i	byggbranschen,	är	

de	positiva	eller	negativa?		

	

Upplevda	hinder	och	möjligheter	

10. Råder	det	mansdominans	bland	de	anställda	i	din	position	och	i	branschen	generellt?	

-	I	sådana	fall,	varför	tror	du	det?	

11. Upplever	du	att	du	har	blivit	positivt/negativt	särbehandlad?	Förklara!	

12. Har	du	någonsin	känt	dig	kränkt	på	grund	av	att	du	är	kvinnlig	ledare	på	ett	

mansdominerat	yrke?	

13. Upplever	du	att	du	stöter	på	möjligheter	i	din	arbetssituation?	

-	I	sådana	fall	vilka?	

14. Upplever	du	några	fördelar	med	ditt	kön	på	din	arbetsplats?	
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15. Upplever	du	att	du	stöter	på	hinder	i	din	arbetssituation	på	grund	av	att	du	är	

kvinna?	

-	I	sådana	fall	vilka?	

16. Har	du	upplevt	hinder	som	du	känner	är	just	kopplade	till	att	du	är	kvinna?	

-	I	sådana	fall,	har	du	några	exempel?	

	

Avslutande	frågor	

17. Vad	är	dina	övriga	upplevelser	kring	att	som	kvinna	leda	i	en	mansdominerad	

bransch?		

18. Har	du	några	övriga	erfarenheter	kring	din	roll	som	chef	som	du	vill	dela	med	dig	av?	

19. Tror	du	att	det	finns	några	bakomliggande	orsaker	av	att	kvinnor	generellt	stöter	på	

hinder/svårigheter?	

20. Är	det	något	utöver	det	vi	har	pratat	om	som	du	vill	tillägga?	

 


