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Det kan alltid bli bättre!  
 
- En kvalitativ studie om kvinnliga anställda i en 
mansdominerad bransch  



 

 
Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till framställningen 

av denna uppsats. Vi tackar vår handledare Steffi Siegert som under uppsatsskrivandet 

bidragit med goda råd och vägledning. Ett tack riktas även till våra opponenter som genom 

opposition bidragit med konstruktiv kritik där värdefulla synpunkter medfört att vi hela tiden 

kunnat finslipa och förbättra vår uppsats. Ett sista tack riktar vi till alla våra respondenter från 

företaget X då denna uppsats inte hade varit genomförbar utan dem. 

 

Smedro Younan & Chris Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Statistik visar att kvinnor befinner sig i en tydlig minoritet inom byggbranschen som ofta 

associeras med män vilket den manliga dominansen även bekräftar. Dock leder detta ofta till 

en diskussion om jämställdheten inom branschen. 

 

I denna uppsats studeras företaget X med syftet att utifrån ett kvinnligt chef- och 

medarbetarperspektiv bidra till en djupare förståelse om vilka drivkrafter som ligger bakom 

o/jämlikheten i en mansdominerad bransch. Den teoretiska referensramen som studien 

grundar sig på är organisationskultur, Kanter´s teori och könsmaktsystemet. 

 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats där det har 

genomförts semistrukturerade telefonintervjuer med sex respondenter.  

 

Resultatet visade att barriärer för kvinnor exempelvis skapas genom att män väljer män vid 

rekrytering vilket även visade sig vara en direkt bidragande faktor till den ojämna 

könsfördelningen i företaget X. Detta resulterade i att kvinnornas motivation till att avancera 

påverkades negativt då de inte kunde relatera till individer som satt högre upp i företaget. 

Resultatet visade även att den rådande kulturen blev mest tydlig när det kom till jargongen i 

diskussionerna mellan de manliga anställda. 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Organisationskultur, jämställdhet, glastak, diskriminering, mansdominerad 
bransch, kvinnor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
Statistics show that women are in a clear minority in the construction industry, which is often 

associated with men, which also confirms the male dominance. However, this often leads to a 

discussion about gender equality in the industry. 

 

In this essay, company X is studied with the aim of contributing, from a female managerial 

and employee perspective to a deeper understanding of the driving forces behind in/equality 

in a male-dominated industry. The theoretical frame of reference on which the study is based 

on is organizational culture, Kanter's theory and the gender power system. 

 

The study has been based on a qualitative method with an abductive research approach where 

semi-structured interviews with six respondents have been conducted. 

 

The results showed that barriers to women, for example, were created when men choose men 

during recruitment, which also proved to be a direct contributing factor to the uneven gender 

distribution in the company X. This resulted in the women's motivation to advance being 

adversely affected as they could not relate to individuals who ranked higher within the 

company. The result also showed that the prevailing culture became most evident when it 

came to the jargon in the conversation between the male employees. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Organizational culture, equality, glass ceiling, discrimination, male-dominated 
industry, woman 
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1. Inledning 
 

Följande kapitel har som uppgift att ge läsaren en uppfattning om vad denna studie grundar 

sig på. Först kommer en bakgrund vilket sedan leder till en problemdiskussion. Därefter 

presenteras studiens syfte tätt följt av forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Följande historiska bakgrund om kvinnans rättigheter i Sverige från 1870-talet fram tills 

2000-talet visar progression och samhällsutveckling. Enligt Schånberg (2006) var år 1870 ett 

betydelsefullt år för samhället, nya regler infördes som innebar att kvinnor bland annat fick ta 

en gymnasieexamen. Tre år senare infördes även universitetsutbildningar för kvinnor och det 

resulterade i djupare utbildningar, vilket i sin tur bidrog till att kvinnor hade lättare att komma 

ut på arbetsmarknaden (Schånberg, 2006). Vidare tog Sverige år 1919 ännu ett steg i rätt 

riktning mot ökad jämställdhet när regeringen fattade ett beslut som innebar att kvinnor fick 

rösträtt i Sverige, resultatet av detta blev då att kvinnor kunde vara med och påverka det 

politiska samhället (ibid). Även arbetsmarknaden blev enligt Schånberg (2006) mer jämställd 

då klädindustrin blomstrade under 1920-talet, där massproduktion av kläder ledde till att fler 

människor skulle ha råd med billigare och mer modeinriktade klädesplagg. Till följt av detta 

ökade efterfrågan på kvinnlig arbetskraft, vilket i sin tur resulterat i att de kvinnliga 

reallönerna ökade i högre takt än männens och samhällets inkomstklyftor minskade. Dock var 

det fortfarande stora skillnader mellan männen och kvinnornas reallöner. Männen hade högre 

reallöner (ibid). 

 

Enligt Ohlander (2005) var slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet en tid då kvinnorna 

kämpade för lika rättigheter och möjligheter som männen på arbetsmarknaden. Det var dock 

inte förrän 1960-talets slut som begreppet jämställdhet kom att introduceras i Sverige där det 

används genom att separera ordet kön från jämlikhetsbegreppet (Wahl, Holgersson, Höök & 

Linghag, 2018). Under denna period växte ett jämställdhetsfält fram, vilket var ett resultat av 

det jämställdhets fenomen som kom att institutionaliseras (ibid). Kort därefter, år 1979 

infördes den första jämställdhetslagen (Jämställ, 2018). Syftet var att ge samma rätt för 

kvinnor som män inom svenskt arbetsliv. Denna lag kom dock år 2008 att ersättas med en ny 

diskrimineringslag, SFS 2008:567 (ibid). Denna lag lyder enligt följande: 
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“Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering 

och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”  
(SFS 2008:567). 

 

Trots kvinnors historiska progression i samhället gällande jämställdhet, arbetsliv och nya 

lagar, visar statistik från Statistiska centralbyrån (2019) att det fortfarande finns en ojämn 

könsfördelning inom de flesta yrken. Statistik från mansdominerade branscher 

uppmärksammar denna ojämna könsfördelning (ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Tidigare fakta som presenteras i inledningen visar att det senaste århundradet varit en tid då 

jämställdheten i samhället ökat. Det visar sig till stor del bero på kvinnors progression i 

samhället där den svenska arbetsmarknaden varit en bidragande faktor. Enligt 

regeringskansliet (2019) anses Sverige vara ett av de mest jämställda länderna i Europa. Trots 

detta är det fortfarande stora skillnader mellan männen och kvinnornas jämställdhet på den 

svenska arbetsmarknaden (Statistiska centralbyrån, 2019).  

 

Statistiken från Statistiska centralbyrån (2019) visar att mansdominerade branscher som 

exempelvis byggbranschen består av 96,5 procent män medan en jämn könsfördelning 

innebär att det inte får vara mer än 60 procent av majoriteten för att det ska anses vara jämt. 

Vidare menar Acker (2006) att minoriteter har en tendens att missgynnas inom arbetslivet, 

detta på grund av att ojämlika handlingar och mönster är fundamentala faktorer som bidrar till 

olikheter. Vilket även kan hindra minoriteter som exempelvis kvinnor från att avancera inom 

organisationen (ibid). Vidare menar Ezzedeen, Budworth och Baker (2015) att kvinnor ofta 

ställs inför utmaningar där det finns en underliggande diskriminering som exempelvis kan 

beskrivas med metaforen “The glass ceiling” (glastaket). Det innebär att minoriteter som 

exempelvis kvinnor inom mansdominerade branscher har svårare att avancera på grund av 

barriärer som uppstår. Trots detta har kvinnor avancerat inom ledande befattningar, dock är 

gruppen fortfarande begränsad när det kommer till makthavande och beslutsfattande roller 
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inom organisationen (ibid). Lyness och Heilman (2006) påstår att även om kvinnor är på god 

väg att bryta sig igenom detta glastak möter dem dock flera hinder än deras manliga 

motsvarighet.  

 

Enligt Cockburn (1991) kan män bidra till att kvinnor i en chefsposition inte känner sig 

välkomna eller passa in genom att frysa ut dem. Ett sådant motstånd är förvånansvärt ignorant 

och kan bidra till att färre kvinnor söker sig till den specifika organisationen (ibid). 

Exempelvis visar statistik från Statistiska centralbyrån (2019) att det är fler män än kvinnor 

som har chefsroller inom arbetslivet. I byggbranschen dominerade männen chefspositionerna 

med hela 92 procent, medan kvinnor bara stod för åtta procent av chefspositionerna, jämfört 

med branscher inom sjukvård, hälsovård och utbildning där den största andelen av cheferna 

var kvinnor. Förskoleverksamheten bestod av 93 procent kvinnliga chefer och äldreomsorgen 

bestod av 86 procent (Statistiska centralbyrån, 2019).  

 

Vidare menar Powell, Butterfield & Parent (2002) att den stereotypiska chefspositionen kan 

uppfattas som mer maskulin när det kommer till sättet att leda. Det vill säga, att vara bestämd, 

självständig och med en vilja att ta risker. Detta kan i sin tur göra att både kvinnor och män 

oftast inte väljer att göra karriär som chef om dem inte ser sig själva passa in i den rådande 

stereotypiska rollen (ibid).  Denna skillnad kan även bero på det som Billing (2006) menar när 

hon säger att samhällets yrken definieras utifrån könet. Det vill säga vilket yrke som passar 

bäst för män och det som passar bäst för kvinnor. Detta synsätt har bidragit till att chefskap 

ses som något som är bäst lämpat för män (ibid). När det kommer till att avancera inom 

yrkeslivet menar Cockburn (1991) att kvinnor kan stöta på motstånd där den maskulina 

kulturen ses som en bidragande faktor. Denna maskulina kultur existerar exempelvis i den 

mansdominerade byggbranschen och definieras som en machokultur där det skapas normer 

för hur man ska agera och vara (Sveriges Television, 2019).  

 

Enligt Cockburn (1991) skildras ett flertal olika svårigheter mot jämställdhet inom 

organisationer mellan könen. Sådana svårigheter kan vara institutionella hinder som utgörs av 

regler, procedurer och strukturer, medan kulturella hinder består av interaktion mellan 

människor i arbetslivet (ibid). Detta bidrar till att män och kvinnor blir påverkade av vad 

vederbörande tänker, känner och till sist gör (ibid). De två olika hindren samspelar med 

varandra. För att bidra till en mer jämställd organisation kan rättvisare rekrytering för 

kvinnor, samt fokus på utveckling bidra till att fler kvinnor tillträder chefspositioner (ibid). 
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Strukturer kan förändras i rätt miljö, dock påverkar strukturen hur vi människor tänker och 

agerar (ibid).  

 

Problemdiskussionen visar att det inte är jämställt i mansdominerade branscher vilket i sin tur 

visar sig påverka kvinnorna som arbetar inom dessa branscher negativt. Kvinnor får alltså inte 

samma rättigheter och blir till större utsträckning diskriminerade eftersom att de tillhör 

minoriteten. Med anledning av detta har författarna till denna studie som mål att undersöka 

kvinnors situation i mansdominerade branscher. Med hjälp av teori och empiri vill författarna 

analysera problemet angående jämställdhet inom en mansdominerad bransch. Resultatet från 

studien kan bidra till att uppmärksamma kvinnors arbetssituation. På så sätt kastas det ljus på 

ett ämne som förtjänar mer uppmärksamhet. 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån ett kvinnligt chef- och medarbetarperspektiv bidra till en 

djupare förståelse om vilka drivkrafter som ligger bakom o/jämlikheten i en mansdominerad 

bransch. 

1.4 Frågeställning 
 

• Hur upplever kvinnor kulturen i en mansdominerad bransch? 

• Vad betyder den kvinnliga representationen för kvinnor i en mansdominerad bransch? 
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel tar författarna upp den teoretiska referensram som dem valt att använda i 

denna studie. Här tas det upp teoretiska områden som behandlar det ämne studien grundar 

sig på. Dessa används sedan som en grund till analysdelen i denna studie. 

 

Inom detta ämne har tidigare forskare som Wahl och Cettner fått fram resultat som visar sig 

vara relevanta för denna studie. Wahl (2003) studerade två olika mansdominerade 

yrkeskategorier där 261 stycken kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer deltog. 

Resultatet visade att större delen av kvinnorna som arbetade i mansdominerade miljöer för det 

mesta saknade andra kvinnliga kollegor omkring sig på likadan yrkesnivå som dem själva 

(ibid). Vidare menar även Wahl (2003) att den manliga dominansen lett till att kvinnor väljer 

att värdera goda relationer med andra kvinnor mer än att sträva efter högre positioner. Det är 

även värt att nämna att diskrimineringen oftast kommer från överordnade män (ibid).  

 

Cettner (2008) studerade elva kvinnliga civilingenjörer som varit eller är aktiva inom 

byggbranschen. Resultatet visade att kvinnor upplevde ett motstånd när det kom till 

maktutövande och inflytande inom organisationen (ibid). Byggbranschen är uppbyggt av män 

och gjord för att män skulle styra och ställa (ibid). Vidare menar Cettner (2008) att branschen 

fortfarande är påverkad av gamla normer och värderingar som innebär att kvinnor inte har 

samma villkor som män, där de fortfarande kämpar för att komma in i branschen. Cettner 

(2008) menar även att det handlar om en motståndskraftig kultur samt struktur som levt vidare 

tack vare gamla mönster. Enligt Cettner (2008) upplevs jargong med diskriminerade skämt av 

kvinnorna som en återkommande del i vardagen. Resultaten som Wahl och Cettner har fått 

fram visar att organisationskulturen inom mansdominerade branscher påverkar kvinnors 

arbetssituation negativt.  

 

2.1 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur blev ett etablerat begrepp under 1970-talet och definierades 

som organisatoriska miljöer som innefattar organisatoriska beteenden (Mehta & Maheshwari, 

2016). Enligt Kaufmann & Kaufmann (2016) handlar organisationskulturen om värderingar 

och normer samt hur dessa överförs in i organisationen. Sociala händelser och själva 

umgänget inom organisationen har stor betydelse för hur organisationskulturen formas och 

det märks tydligt för en nyanställd (ibid).  
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Ehrhart, Macey & Schneider (2013) menar att organisationskultur kan definieras som 

fundamental antaganden, övertygelser och värderingar som präglar organisationens 

medlemmar. På detta vis blir medlemmarna påverkade och präglade av den rådande kulturen. 

Organisationskulturen sprids genom berättelser och via myter från medlemmarna om 

organisationens historia (ibid). Kaufmann & Kaufmann (2016) påstår att värderingarna är 

något som redogör för hur man ska vara och agera i vissa situationer. Det kan dock vara svårt 

att beskriva hur organisationens medlemmar ska bete sig inom organisationen. Det är mer 

självklart för organisationens medlemmar som vet innebörden av normerna och reglerna som 

finns (ibid).  
 

Kulturen som finns inom organisationen har en stark förankring i själva väggarna och sprids 

sedan vidare till varje ny generations medarbetare. Dessa sorts värderingar och normer bidrar 

till att både skapa en kontinuerlig organisationskultur och karismatiska ledarfigurer, dessa 

ledare för därefter över deras förväntningar till de resterande organisationsmedlemmarna 

(ibid). En stark organisationskultur bidrar till att medlemmarna har lättare att finna sin 

identitet och detta bidrar till meningsskapande och stabilitet (ibid). Resultatet av detta blir att 

medlemmarna känner igen organisationskulturen och agerar efter deras värderingar och 

förpliktelser (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Sørensen, 2002).  

 

Dock kan dessa rådande normer och värderingar som medarbetarna anammar resultera i att 

barriärer uppstår där kvinnor blir diskriminerade på grund av att de är kvinnor eller på grund 

av att de innehar en viss position i organisationen (Cockburn, 1991). Dessa barriärer kan 

förklaras med hjälp av det så kallade glastaket som visar sig vara ett etablerat 

forskningsbegrepp som innebär att det skapas osynliga hinder för kvinnor inom organisationer 

där kvinnor får det svårare att avancera och nå högre positioner (Ezzedeen, Budworth och 

Baker, 2015; Wahl, 2003; Williams, 1992). Wahl (2003) menar att glastaket har sitt ursprung 

ifrån organisationskulturen och grundar sig inte på kvinnornas bristande kompetens eller 

erfarenheter, utan bara på det faktum att de är kvinnor. Wahl (2003) menar att kvinnor inte 

blir påverkade av det osynliga glastaket förrän dem utgör ett hot inom organisationen. Med ett 

hot menas att organisationsmedlemmar uppfattar att kvinnorna håller på att få mer makt inom 

organisationen eller konkurrerar om högre befattningar (ibid). Kvinnor som lyckas med att 

avancera och tar sig högre upp i organisationen blir ofta bemötta med större krav än deras 

manliga kollegor och detta bidrar till att de får större press på sig än de män som innehar en 

liknande position (Wahl, 2003; Lyness & Heilman, 2006).  



 7  

2.2 Barriärer i form av strukturer och könssystem 
 

I föregående avsnitt visar sig barriärer uppstå med hjälp av organisationskulturen, vilket även 

visar sig vara grunden till att strukturer skapas. Dessa strukturer som försvårar kvinnors 

möjligheter är något som Kanter (1993) grundar sin teori på. En annan teori som kopplas till 

barriärer är självaste könsmaktsystemet, i vilket fokus ligger på individens kön och 

tillhörighet. Författarna har därför valt att presentera följande teorier, Kanter´s teori samt 

könsmaktsystemet. 

2.2.1 Kanter´s teori 	

Författarna har till denna studie valt att använda sig av Kanter´s teori som handlar om att 

organisationsstrukturer mer eller mindre fungerar som barriärer som hindrar kvinnor från att 

avancera inom organisationen. Studien som Kanter genomförde 1977 på en koncern i 

Amerika visade att det inte berodde på olikheter mellan könen när det kommer till vilken 

position inom organisationen en person har, utan att det rättare sagt berodde på personens roll 

samt situation som hen vistades i. Detta ledde till att Kanter nu kunde kartlägga de olika 

könens beteenden inom organisationer (Kanter, 1993).    
 

Enligt Kanter (1993) råder det även ovisshet och oklarhet inom organisationer, vilket i sin tur 

lett till att chefer försöker skapa trygghet genom att lägga stor vikt på sociala likheter. Vidare 

tar Kanter (1993) även upp ordet homosocial reproduktion som handlar om att individer som 

sitter på ledande positioner medvetet tar beslut med syftet att bibehålla makten och de 

privilegier som tillkommer där dem sedan för dessa vidare till individer som dem anser passa 

in bäst. Exempelvis sker detta när män bara väljer att anställa män (ibid). Dessutom menar 

Roberson-Saunders, Smith & Goel (2014) att homosocial reproduktion oftast används av män 

som sitter på ledande positioner. Manliga chefers mål med detta är att omringa sig med män 

som är likasinnade och lojala för att skapa en sorts trygghet och att samtidigt slippa personer 

som inte delar samma uppfattning (ibid). Denna metod minskar med andra ord osäkerheten 

för manliga chefer. Kanter (1993) menar att det istället leder till en negativ struktur som gör 

det svårt för kvinnor att nå denna strama krets som mestadels består utav manliga chefer.  
 

Kanter (1993) nämner även att det existerar tre olika strukturer som hon menar försvårar 

kvinnors möjligheter när det kommer till att avancera inom organisationen. Dessa är makt-, 

frekvens- och möjlighetsstrukturen (ibid). 
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Maktstrukturen:  

Maktstrukturen handlar enligt Kanter (1993) om att det existerar en mer allmän åsikt som är 

negativ gentemot kvinnor där man menar att de flesta män är bättre på att vara ledare och 

chef. Detta tankesätt leder i de flesta fall till att kvinnor blir borträknade och riskerar att 

hamna i en ond cykel inom den hierarkiska organisationen (ibid). 

 

I en undersökning där man tittade på män och kvinnor som satt på likadana positioner visade 

det sig att könsskillnader inte hade något med saken att göra utan att det istället var 

maktskillnader. Kanter (1993) tar också upp att hon hittade olika exempel på kvinnors ovilja 

till att bli chefer där mycket berodde på tradition. Detta är även något som Halford & Leonard 

(2001) nämner när dem påstår att gamla normer och värderingar kan vara grunden till att 

männen har mer makt än kvinnorna. Vidare menar Halford & Leonard (2001) att 

konstruktionen av dessa normer resulterar i att kvinnor anses vara olämpliga makthavare. 

Organisationer tenderar att inte förstå hur den ojämna könsfördelningen kan bidra till större 

maktklyftor mellan könen. Dessutom anser Halford & Leonard (2001) att makt är något som 

behövs för att få sin vilja igenom och få saker gjorda. Inom organisationer finns det dock 

begränsade maktpositioner och det är männen som oftast har tillgång till den större delen av 

makten. Kvinnor har svårare att avancera och uppnå positioner där det går att inneha makt 

inom organisationen (ibid). 
 

Frekvensstrukturen:  

Frekvensstrukturen handlar enligt Kanter (1993) om antalet, det vill säga minoritet och 

majoritet när det kommer till könsfördelningen i gruppen. Kanter (1993) såg att om kvinnor 

befann sig i en minoritetsandel som låg under 30 procent fick det en negativ påverkan på de 

existerande karriärmöjligheterna, vilket även är något som Acker (2006) nämner. Vidare 

menar Kanter (1993) att individer som hamnar i denna minoritet oftast får stämpeln eller 

symbolen som hon kallar för token (symbol) . Kön som hamnar i denna underrepresenterade 

position kan ge upphov till strukturella uppfattningar som kan främja ojämlikhet. I första 

stadiet blir ena könet mer synligt på grund av uppmärksamheten minoriteten får. Efter det 

uppmärksammas motsatser som i sin tur leder till polarisering där den mindre gruppen hålls 

utanför. Till sist assimileras inte minoriteten vilket leder till att dem ofta letar efter acceptans 

som en lätt väg att gå. Vilket även leder till att existerande stereotyper bekräftas (Kanter, 

1993). 
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Enligt Lewis & Simpson (2012) kan synliggörandet av att kvinnor tillhör minoriteten inom 

organisationer leda till ökad prestationspress för kvinnor där dem känner att dem måste bevisa 

något för att bli accepterade. Fler barriärer och skapandet av fientliga arbetsmiljöer som 

uppstår genom sociala begränsningar kan påverka individers beteende då även sociala 

interaktioner begränsas. Vidare menar Lewis & Simpson (2012) att tokens kan hjälpa till att 

minska effekterna av synlighet genom att hålla en låg profil som ett försök att bli assimilerad i 

en värld av män. Det innebär att synligheten kan förknippas med ett negativt tillstånd som 

medför att kvinnor blir uteslutna eller diskriminerade (ibid). För att motverka att dessa 

konsekvenser uppstår menar Lewis & Simpson (2012) att organisationer behöver anställa fler 

kvinnor för att jämna ut könsfördelningen inom organisationen. Resultatet av detta blir en 

minskning av minoritetsgruppen (ibid). 
 

Möjlighetsstrukturen: 

Möjlighetsstrukturen handlar om antalet möjligheter som anställda har när det kommer till att 

utvecklas och röra på sig inom organisationen (Kanter, 1993). Ett exempel är när en specifik 

position erbjuder utmaning och utveckling för individen. Samtidigt ska det i denna position 

vara möjligt att ta ett antal karriärsteg där individen kan klättra inom organisationen (ibid). 

Om en individ inte upplever att dessa möjligheter finns, tenderar dem att sänka sitt 

engagemang och sin lojalitet gentemot organisationen eftersom att motivationen inte längre 

finns där (ibid). Detta menar Kanter (1993) för det mesta gäller kvinnliga anställda eftersom 

att det även är dem som generellt innehar arbeten med lägst möjlighet och rörlighet när det 

kommer till att avancera inom en organisation.  
 

Enligt Simpson (2000) handlar det om en ojämlik fördelning då fler män innehar högre 

positioner inom organisationen till skillnad från kvinnor som innehar de lägre positionerna. 

Här upplever dock kvinnor att de enklare kan passa in i de lägre positionerna inom 

organisationen, eftersom att de lättare kan relatera till de anställda som arbetar där (ibid).   
 

Vidare menar Simpson (2000) att den hierarkiska obalansen när det kommer till 

könsfördelning inom organisationer kan ha en negativ påverkan på kvinnors möjligheter att 

avancera inom organisationen. Obalansen kan även vara en förklaring till organisationens 

rådande kultur och praxis, vilket kan uppfattas som fientlig eller motståndskraftig för kvinnor 

(ibid).  
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Kanter (1993) menar att detta sedan leder till en sorts negativ kultur som bidrar till att 

motverka en hierarkisk framgång. Det skapas med andra ord en tradition inom organisationen 

där kvinnor har svårt att identifieras med personer som sitter högre upp eftersom att de flesta 

är män. Kanter (1993) kommer därför fram till att det i slutändan handlar om vilken position 

individen hamnar på i själva möjlighetsstrukturen, eftersom att det avgör vilka möjligheter 

individen får när det kommer till att göra karriär. 

2.2.1.1 Kritik mot Kanter´s forskning 
 

När Kanter (1993) pratar om token menar Stichman, Hassell och Archbold (2010) att även om 

idén fått stor uppmärksamhet av samhällsforskare finns det några som menar att idén i sig är 

förenklad och enkelspårig i sin ursprungliga form, eftersom den sätter stor betoning på 

statistisk representation. Detta är även det som Stichman, Hassell och Archbold (2010) menar 

är huvudkritiken där det stora fokuset som läggs på den statistiska representationen i en grupp 

kan göra att man bortser från faktorer som den specifika individens kön, ras, ålder m.m. Dessa 

kan vara grunden till att barriärer skapas för den enskilde individen (ibid).  
 

Enligt Zimmer (1988) kan tokens, speciellt kvinnor, uppleva att dem behandlas negativt på 

grund av social underlägsenhet inom organisationen eller gruppen istället för det som Kanter 

(1993) menar kan bero på statistisk representation. En studie gjord av Williams (1992) stärker 

Zimmers påstående, resultatet från studien där män var underrepresenterade i 

kvinnodominerade yrken inte påverkade männen negativt på samma sätt som kvinnor 

påverkades i mansdominerade yrken. Istället visade resultat att män avancerade ganska snabbt 

i kvinnodominerade yrken. Med andra ord menar Williams (1992) att män kan uppleva att de 

befinner sig i en “glass escelator” (rulltrappa), till skillnad från kvinnor i mansdominerade 

yrken som kan uppleva ett glastak (ibid).  
 

Trots denna kritik används denna teori i studien för att se om respondenternas svar kan 

kopplas till de olika strukturerna Kanter (1993) nämner. Författarna använder sig i studien av 

ett företag som verkar i en mansdominerad bransch med vetskapen om att det blivit bättre nu 

jämfört med 1977. Den organisationsstrukturella teori som Kanter (1993) redovisat kan då 

vara relevant eftersom att hon menar att det är strukturer inom organisationen som är 

problemet och inte de olika könsrollerna. På grund av att teorin grundar sig på strukturer anser 

studiens författare att det är relevant än idag, trots att organisationsstrukturer skiljer sig åt 

kommer den hierarkiska strukturen alltid finnas kvar.  
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2.2.2 Könsmaktsystemet 

När det kommer till barriärer som kvinnor kan stöta på i organisationer där de är 

underrepresenterade, har denna studie även valt att använda sig av en annan synvinkel. Den 

inriktar sig på individens kön som problematiskt och som en grundläggande faktor till att en 

individ mer eller mindre missgynnas tack vare sin könstillhörighet. På grund av detta har 

studien utnyttjat könsmaktsystemet som enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) handlar om 

att män kommer i första hand, medan kvinnor blir prioriterade i andra hand. Männen blir inte 

ifrågasatta och dem tas på fullt allvar (ibid).  

 

Systemet beskriver sedan att den kvinnliga stereotypen är en kvinna som tar hand om barnen 

och familjen. Dem arbetar oftast inom branscher inom vård och omsorg eller 

skolverksamheten, vilket enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) anses vara en 

feminiseringsprocess eller en maskuliniseringsprocess om det hade varit yrken som var 

förknippade med män. Detta går även att koppla till det Billing (2006) menar när hon säger att 

det finns vissa yrken som passar kvinnor och vissa som passar män. På så sätt har samhället 

formats och blivit uppbyggt genom strukturer som upprätthåller orättvisorna emellan kvinnor 

och män (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Uppdelningen emellan män och kvinnor 

beskrivs med ett könsmaktsystem med syfte att värdera människor utefter könen istället för 

kompetensen. Män anses vara mer värda än kvinnor och detta resulterar i att män tilldelas mer 

makt medans kvinnor ses som svaga och hjälplösa. En man som gör något avvikande ifrån 

normen kan upplevas som spännande och maskulin medan en kvinna som avviker från den 

kvinnliga normen kan upplevas som en fara för sig själv (ibid).  
 

Könsmaktsystemet består utav två olika principer som innefattar manliga normer och 

isärhållandet (Hirdman, 1988). Enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) innefattar den första 

principen, manliga normen, att det är önskvärt att vara man och att det anses mer normalt att 

vara man. Män anses vara mer kompetenta än kvinnor och detta kan i sin tur vara en av 

anledningarna till att det är vanligare att män väljs som styrelseledamöter än kvinnor. Kvinnor 

som agerar mer som den manliga normen kan uppfattas av män som okvinnliga och blir 

därefter diskriminerade (ibid). Äldre män är däremot något som anses vara en symbol för 

högre befattningar inom organisationen, dessa äldre män utövar sitt maktinflytande och väljer 

ut efterträdare som påminner om dem själva (Roberson-Saunders, Smith & Goel, 2014; 
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Kanter, 1993; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). På så vis blir organisationen väldigt 

homogen och traditionen av män som innehar högre positioner fortsätter (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). 
 

Vidare menar Elvin-Nowak & Thomsson (2003) att den andra principen isärhållandet kan 

uppfattas som ett maktspel mellan män och kvinnor då skillnaderna emellan könen 

uppmärksammas med syfte att särskilja könen ifrån varandra. Enligt Hirdman (1988) finns 

isärhållandet överallt. Det kan kopplas till både det fysiska och psykiska, för att sedan 

struktureras upp med hjälp av individers egenskaper, deras sysslor och även de platser som 

hen befinner sig i (ibid). Vidare menar Hirdman (1988) att föreställningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt är det som ligger till grund för könens arbetsdelning, vilket 

även gett isärhållandet dess grunduttryck. Hirdman (1988) påvisar att om isärhållandet är 

kraftigt förankrat mellan könen, desto mindre ifrågasätts den rådande manliga normen och 

tvärtom. Försvagas isärhållandet leder detta till att den manliga normen ifrågasätts (Hirdman, 

1988). 

 

 

2.3 Operationalisering av den teoretiska referensramen 
 

Studien undersöker om organisationskulturen som grundar sig på normer och värderingar har 

en påverkan på den bristande jämställdheten som kvinnor stöter på inom mansdominerade 

organisationer. Eftersom att organisationskulturen i en organisation kan leda till att barriärer 

uppstår för kvinnor har författarna valt att analysera detta problem genom att använda sig av 

tidigare forskning som tar upp två olika infallsvinklar som möjligtvis fungerar som barriär 

skapande. Den ena handlar om Kanter´s teori som riktar in sig på strukturer och vilken 

position en individ har. Den andra handlar om könsmaktsystemet som går ut på att skillnaden 

mellan könen visar sig bidra till uppdelning och ojämlikhet. Tillsammans erbjuder dessa 

teorier en eventuell förklaring till bristen på jämställdhet inom mansdominerade 

organisationer.  

 

Studien undersöker om könsmaktsystemet existerar i den rådande organisationskulturen och 

om kvinnorna som arbetar inom denna mansdominerande bransch upplever detta. När det 
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gäller Kanter´s teori vill författarna se hur kvinnornas upplevelser förhåller sig till de olika 

strukturerna som Kanter redovisar, finns det eventuella kopplingar som går att göra? 

 

Vidare diskuteras Wahl´s och Cettner´s resultat i diskussionsavsnittet för att se om det finns 

likheter med det resultat som denna studie fått fram då det är kvinnor i ett mansdominerat 

yrke som studeras. Syftet med denna teoretiska referensram är att det ska fungera som ett 

redskap som hjälper till att analysera empirin för att få fram ett resultat som i slutändan ger 

svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel redogörs det för den metod som använts för att kunna svara på studiens 

forskningsfråga. Även datainsamlingen redovisas här som sedan följs av en beskrivning på 

intervjuerna. Som en avrundning presenteras studiens trovärdighet och kritik. 
 

3.1 Metodval 

Målet med studien att svara på forskningsfrågor angående kvinnors erfarenheter inom en 

mansdominerad bransch. Med detta i åtanke togs ett beslut om att genomföra intervjuer med 

hjälp av ett företag som studieobjekt. Syftet är att komma åt djupgående personlig information 

där erfarenheter kommer ha stor betydelse för studiens inriktning. Empirin kommer tillkomma 

med hjälp av intervjuerna för att sedan analyseras med hjälp av teorier. Av denna anledning 

anser författarna att en kvalitativ metod är att föredra. 
 

Kvalitativ tillämpning 

Författarna valde att tillämpa en kvalitativ metod i denna studie då det enligt Björklund och 

Paulsson (2012) hjälper till att åstadkomma en mer djupgående uppfattning angående det 

studerade problemet och situation. Bryman & Bell (2013) menar även att kvalitativa studier 

oftast går att relatera till småskaliga studier där det läggs mer fokus på ord och text. Detta 

jämfört med det kvantitativa som brukar relateras till storskaliga studier där fokus mer ligger 

på statistiska siffror från exempelvis enkätundersökningar. Enligt Denscombe (2018) brister 

även generaliserbarhet när det görs småskaliga kvalitativa studier som blir svåra att replikera 

eftersom att resultaten kan variera från fall till fall, vilket författarna hade i åtanke när studien 

genomförts. Trots bristen i generaliserbarhet anses den kvalitativa tillämpningen ge en 

möjlighet att inhämta information från intervjuer där respondenten delar med sig av sina 

erfarenheter. Med tanke på studiens syfte och frågeställningar är det just erfarenheter 

författarna vill komma åt. Det hade inte hade varit möjligt vid kvantitativ metod eftersom att 

fokus mer hade legat på statistiska siffror.  
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3.1.1 Induktiv- Deduktiv - Abduktiv 
 

I de flesta studier används antingen deduktion eller induktion som ett tillvägagångssätt för att 

nå en slutsats. Men det finns även en tredje ansats som kallas abduktiv, vilket oftast ses som 

ett tredje alternativ inom forskningen (Patel & Davidsson, 2019). 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2017) grundar sig deduktiv ansats i att man använder sig utav 

teorin för att ta fram en hypotes som sedan prövas mot den insamlade empirin vid det aktuella 

fallet. Vidare menar Patel & Davidson (2019) att induktiv ansats istället grundas på att man 

utgår ifrån insamlad empiri för att komma fram till en hypotes innan en teori valts ut. Efter 

insamlad empiri formuleras det fram en teori (Patel & Davidson, 2019).  
 

För att få en förståelse för det material som inhämtats valde författarna att växla mellan teori 

och empiri vilket resulterade i användningen av en abduktiv ansats som är en kombination av 

både induktiv och deduktiv ansats. Först studerade författarna relevanta teorier och inhämtade 

sedan information från intervjuer. Med hjälp av en abduktiv ansats kan då författarna 

analysera det empiriska materialet, samt utgå ifrån teorierna för att sammanställa en hypotes.  

 
 

 

3.2 Insamlingsmetod 
 
 

3.2.1 Telefonintervjuer 

 

Den empiriska datan inhämtats från telefonintervjuer vilket var det tillvägagångssätt 

respondenterna föredrog. Enligt Bryman & Bell (2013) är fördelarna med telefonintervjuer att 

det är mer ekonomiskt och att respondenterna inte blir påverkad av intervjuarens ålder, kön 

och ras mm. Även Dahmström (1996) menar att fördelarna med att intervjua respondenterna 

över telefon är att det är effektivt då man sparar tid och det är billigare om man jämför med 

besöksintervjuer.  
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En av nackdelarna är enligt Bryman & Bell (2013) att respondenter som inte är kontaktbara 

vid intervjutillfället blir uteblivna från urvalet, samt saknas visuell kontakt vilket innebär att 

intervjuaren inte kan upptäcka reaktioner från respondenten. En annan nackdel med 

telefonintervjuer att någon annan tar den tillfrågade respondentens plats och genomför 

intervjun utan att intervjuaren är medvetna om det (ibid). Enligt Dahmström (1996) kan 

respondenterna störas av deras omgivning vilket kan leda till att respondenterna svarar utan 

att tänka igenom sina svar. Respondenterna kan även uppfatta intervjuerna som långdragna då 

det är svårt att ha en längre intervju över telefonen (ibid).  
 

 

Intervjustil 

Den intervjustil som valts är semistrukturerade intervjuer. Den här formen av intervjustil 

använts eftersom att respondenterna kan klargöra vad de vill ha sagt, men samtidigt svara på 

en strukturerad frågelista med ett fåtal frågor som intervjuaren framställt för att hålla sig till 

ämnet (Denscombe, 2018). Detta leder till att intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor 

om hen kommer på något intressant mellan frågorna under intervjun (ibid).  

För den här studien anser därför författarna att den semistrukturerade stilen är att föredra då 

målet är att hålla sig till studiens ämne för att på så vis samla in relevant data. Men för att på 

bästa sätt optimera datan från intervjuerna bestämde sig författarna för att framställa relevanta 

frågor som grundar sig på studiens syfte samt teoretiska referensram. Dessa frågor 

bearbetades genom att författarna testat sin ursprungliga intervjuguide på närstående bekanta. 

Med andra ord genomfördes testintervjuer vid tre olika tillfällen med nya respondenter varje 

tillfälle. Målet med detta var att få en förståelse för hur de olika respondenterna uppfattar 

frågorna och på så sätt se om frågorna som ställts varit relevanta i förhållande till studiens 

ämne. Resultatet blev att justeringar behövde göras där frågor ersatts och fallit bort i 

processen. Det har även uppstått justeringar av intervjuguiden med hjälp av klasskamraters 

opponeringar under seminarier där opponenter bidragit med konstruktiv kritik och förslag på 

frågor. Processen med framtagningen av frågorna anser författarna bidragit till att kvalitén i 

studien höjts, då relevanta intervjuguider med kontinuerlig justering framställts. Dessa 

intervjufrågor finns tillgängliga i bilagorna.   
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3.2.2 Urval 

Urvalet till denna studie innefattar Företaget X som har under 150 anställda och ett 

huvudkontor i Stockholms länsregion. Företaget arbetar med renovering av balkong och 

fasad, byte av dörr och fönster, VVS-installation, ombyggnation och plattsättning av stora 

projekt. De som författarna valt att intervjua är en kvinnlig chef och fem kvinnliga anställda. 

Dessa respondenter var enligt författarna svåra att få tillgång till med tanke på den låga 

representationen av kvinnor inom byggbranschen. Denna kvinnliga representation visar sig 

vara som lägst när det kommer till chefspositioner, vilket innebär att den kvinnliga chefen 

som valt att delta i studien bidrar med betydelsefull information. Urvalsprocessen har enligt 

författarna gått till genom att utgå ifrån två urvalsmetoder: bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval.  
 

 

Bekvämlighetsurval: 

Denna studie blev möjlig då en av författarna har en bekantskap med det urvalsobjekt 

(Företaget X) som valts. Med andra ord resulterade detta i något som Denscombe (2018) 

kallar bekvämlighetsurval som handlar om att forskare som oftast har en begränsad tidsram 

och pengar gärna utgår ifrån ett urval som är lättillgängligt. Fördelen med denna 

bekvämlighet för en forskare är att det går snabbt och är billigt, vilket även var något som 

författarna hade i åtanke när de valde att använda denna urvalsform.  
 

 

Snöbollsurval: 

Författarna fick sedan möjlighet att komma åt fler respondenter med hjälp av en effektiv 

teknik som Denscombe (2018) kallar snöbollsurval, vilket handlar om att en deltagare 

hänvisat till andra personer som hen skulle tänka sig vara relevanta att delta i studien. På så 

sätt leder detta till en så kallad snöbollseffekt där urvalet växer med fler respondenter. Denna 

form används oftast på småskaliga urval där det genomförs kvalitativ forskning. 

Snöbollsurval är något som denna studie använt sig av där författarna fått möjlighet att 

komma åt fler respondenter som valt att gå med på att delta i studien på grund av en 

respondent som rekommenderat resterande. Fördelen med detta blir att författarna får tillgång 

till fler relevanta respondenter som kan tänka sig delta i studien, där de nytillkomna 

respondenterna även kan känna sig trygga då de blivit rekommenderade av personer de 

känner (Ibid). 
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3.3 Intervjuer - genomförande 
 

Författarna fick den 18 november 2019 kontakt med en kvinnlig ekonomichef på företaget X. 

De berättade att de befinner sig mitt uppe i skrivandet av deras kandidatuppsats där de 

förklarade ämnet. De fullföljde med att fråga ekonomichefen om det skulle vara möjligt för 

henne och några andra kvinnliga arbetare att delta i studien. Ekonomichefen tyckte att det lät 

intressant och gick med på att delta genom telefonintervjuer då det skulle vara det smidigaste 

sättet. Författarna bokade sedan in intervjuerna den 2 december 2019. Nedan redovisas en 

beskrivning av intervjuerna i ett schema.  
 

Pseudonym Position/ befattning År inom 
byggbranschen 

Datum Längd 

Emma Ekonomichef 10 år 2/12-2019 Ca: 23 min 

Alice Anläggningsarbetare 7 år 2/12-2019 Ca: 20 min 

Johanna Anläggningsarbetare 5 år 2/12-2019 Ca: 16 min 

Anna VVS montör 1 år 2/12-2019 Ca: 15 min 

Christina Projektplanerare 8 år 2/12-2019 Ca: 16 min 

Elisa Rivare  3 år 2/12-2019 Ca: 17 min 

 

Vid själva intervjutillfällena började författarna intervjuerna med att förklara studiens syfte 

för att respondenterna ska få en uppfattning om vad intervjun kommer att handla om. Sedan 

erbjöd författarna respondenterna möjligheten att vara helt anonyma i studien, vilket alla ville 

vara. Författarna förklarade även för respondenterna att de kommer spela in 

telefonintervjuerna för att sedan transkribera dessa. Efter denna inledning genomfördes 

intervjuerna. 

3.3.1	Kodning	av	data	
 
Data som samlats in från de sex intervjuerna har författarna kodat och analyserat. De började 

med att transkribera den inspelade datan och kategorisera respondenternas svar utefter 

frågorna i intervjuguiden. Själva valet av inspelningarna gjorde att författarna kunde gå 

tillbaka för att kontrollera det som sagts. Denna arbetsprocess gjorde att författarna mer 

djupgående kunnat analysera datan (Bryman & Bell, 2013). 
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Författarna valde att behandla det insamlade materialet för att sedan koda datan. Syftet med 

detta var att upptäcka data som ej var relevant för det ämne som studien behandlar. Enligt 

Denscombe (2018) möjliggör kodning att man upptäcker samband och mönster i datan som 

samlats in där författarna kategoriserar materialet i olika teman. Målet är att besvara 

forskningsfrågorna som finns. De kategorier som författarna valt att kategorisera svaren i är 

följande: Nuvarande befattning och erfarenheter, Företaget´s X kultur ur ett kvinnligt 

perspektiv, Att avancera, Könsfördelning, En jämställd arbetsplats. Tack vare dessa 

kategorier får författarna en överblick över deras empiriska material. Detta har förenklat den 

analys författarna genomförd där de kopplar teori till empiri.  

 
 
 

 

3.4 Trovärdighet i kvalitativ studie 
3.4.1 Tillförlitlighet – Pålitlighet - Överförbarhet 
 

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman & Bell (2013) handlar tillförlitlighet om att resultatet som studien får fram 

skall ses som trovärdig av andra forskare. Tillförlitligheten handlar även om att författarna 

följt de riktlinjer som gäller vid en kvalitativ forskning samt att säkerställa om 

respondenternas verklighet uppfattats på rätt sätt. Detta har författarna gjort genom 

respondentvalidering som enligt Denscombe (2018) handlar om att författarna skickar tillbaka 

transkriberingen till de individer som blev intervjuade för att säkerhetsställa om 

transkriberingen stämmer överens med det respondenterna sagt. På så vis genomgår det 

insamlade materialet en extra kontroll för att förhindra snedvridning av information.  

Pålitlighet 

 

Enligt Denscombe (2018) ska andra forskare kunna påvisa att procedurerna och de beslut som 

tagits i uppsatsen kan bedömas med hjälp av att undersöka de beslut och tillvägagångssätt 

uppsatsens författare tagit. För att kontrollera pålitligheten krävs det med andra ord en tydlig 

beskrivning av metoddelen, analysen och beslutsfattandet. För att ytterligare stärka 

pålitligheten menar Denscombe (2018) att en duplicering av uppsatsen ska kunna leda till 

liknande slutsatser. Detta innebär att det måste vara möjligt att undersöka 
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forskningsprocessen. I denna studie anser författarna att pålitlighet är hög med tanke på att 

dem har varit noga med att bygga upp uppsatsens olika delar utförligt med syftet att en individ 

som inte har en akademisk bakgrund skall förstå innehållet. Vidare har även opposition och 

handledning skett där granskning av uppsatsen bidragit till förbättringar som ytterligare ökat 

pålitligheten. 

 

Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är överförbarheten påverkad av studiens resultat och om de 

kan föras över på liknande situationer och miljöer. Författarna till denna studie menar att det 

är svårt att föra över resultatet på liknande miljöer och situationer då vi enbart intervjuade ett 

fåtal kvinnor från en mansdominerad bransch, det hade kunnat se annorlunda ut om vi 

intervjuade andra kvinnor från ett flertal mansdominerade branscher.  

 

3.4.2 Anonymitet 
 

För att skriva en etisk forskningsstudie med hög kvalité har författarna utgått ifrån krav som 

Vetenskapsrådet (2017) sammanställt där frågan anonymitet diskuterats. Anonymitet handlar 

om att man inte ska veta vem respondenterna är (ibid). Respondenterna har betonat vikten av 

att vara anonyma vilket innebär att författarna inte kommer uppge några namn eller annan 

personlig information som kan kopplas till en respondent eller själva företaget. Vidare gör 

detta det nästintill omöjligt för någon att veta vilka respondenterna är (ibid).  
 

Enligt författarna blir fördelen att respondenterna känner mindre press och rädsla för att säga 

något som kan ge konsekvenser och påverka dem själva eller företaget negativt. 

Respondenterna kan istället känna ett lugn där de svarar mer ärligt. Dock menar författarna att 

en nackdel med anonymitet kan vara att respondenterna kan ge en snedvriden bild av 

verkligheten då dem vet att svaren inte kan kopplas till dem själva. 
 

Vidare anser författarna att studiens syfte och frågeställningar som behandlar ämnet 

diskriminering och jämlikhet kan leda till att deltagare möjligtvis delar med sig av känslig 

information utifrån egna erfarenheter. För att förhindra respondenternas utsatthet då de i detta 

fall representerar en hel minoritet i ett företag blir anonymiteten extra viktig för att skydda 

respondenterna då deras svar inte på något sätt ska kunna kopplas tillbaka till dem själva. 
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Författarna har även vidtagit en extra åtgärd genom att inte nämna företagets namn i studien. 

Istället används namnet Företaget X.   

 

Saunders, Kitzinger och Kitzinger (2015) menar att anonymitet som ofta uppstår i djupgående 

kvalitativ forskning inte blir helt anonymt eftersom att forskarna inte bara känner till 

deltagarnas identitet utan brukar vanligtvis även träffa de personligen. Å andra sidan 

genomfördes det i denna studie telefonintervjuer med respondenterna där författarna erbjöd 

deltagarna full anonymitet vilket de accepterade. Författarna har med andra ord ingen som 

helst intention på att avslöja deltagarnas identitet då de respekterar deltagarnas önskan och 

rätt till anonymitet.    

 

3.5 Metodkritik 
 

Enligt Denscombe (2018) kan det vara svårt att granska kvalitativa forskningsstudier då 

trovärdighet är svårt att bedöma om man utgår ifrån kriterierna som används vid en 

kvantitativ forskning. Anledningen till detta är att forskningen nästintill är omöjlig att 

duplicera på grund av olika sociala förhållanden som uppstår vid varje enskild 

forskningsstudie. Med andra ord menar Denscombe (2018) att tiden kan förändra individers 

uppfattningar och svar om samma studieobjekt väljer att ställa upp i samma studie med exakt 

samma frågor. Denscombe (2018) menar att forskarna blir så pass involverade i analysen och 

insamlingen av data att det skulle vara nästintill omöjligt för någon annan forskare att få fram 

identisk data och identiska slutsatser. Detta kan kopplas till det Bryman & Bell (2013) påstår 

när det kommer till insamlandet av data, vilket möjliggör att forskaren väljer vilken data hen 

anser vara viktig. Detta blir då problematiskt eftersom att andra forskare kan ha olika 

uppfattningar om vad som är viktigt för den specifika studien. Vidare nämner Bryman & Bell 

(2013) att kritiken mot de flesta kvalitativa metoder oftast brukar handla om att resultatet från 

sådana undersökningar blir omöjliga att generalisera då det är specifika där de deltagande 

respondenterna inte är representativa för den kända populationen. Med andra ord kan studiens 

resultat inte appliceras i andra miljöer (ibid).  

 

All denna kritik har författarna till denna studie haft i åtanke. Dock är de väl medvetna om att 

resultatet från studien inte går att generalisera, trots detta anser författarna att resultatet kan 
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vara intressant då det kan bidra till vidare diskussion inom ämnet om jämställdhet i 

mansdominerade branscher.  

 

 

3.6 Autoetnografi  
 

Denna studie har bortsett från intervjuerna även använt sig utav autoetnografi vilket enligt 

Ehn & Löfgren (2011) är en forskningsmetod där författarna utgår ifrån sina personliga 

erfarenheter med syfte att förklara och analysera de kulturella företeelser som uppstår med en 

annan infallsvinkel. Med andra ord studeras den ena författarens erfarenheter för att på så sätt 

få en bild av den sociala miljö hen befinner sig i. 

 

I denna studie arbetar en av författarna inom återvinningsbranschen som har kunder från 

byggbranschen och har därför valt att dela med sig av sin egen erfarenhet. Denna 

autoetnografiska forskningsmetod anser författarna är något positivt eftersom att det fungerar 

som ett komplement till det kommande empiriska materialet där läsaren får en djupgående 

förståelse angående den sociala miljö och objekt som studeras. 

 

Autoetnografisk iakttagelse 
 

Genom erfarenhet anser författaren att det finns skillnader mellan män och kvinnor inom 

byggbranschen. Exempelvis har författaren upplevt, att kunder från byggbranschen som är 

män, behandlar kvinnor sämre när det kommer till kundkontakten. Detta tror författaren 

grundar sig i byggbranschens gamla värderingar och normer där det är männen som innehar 

makten medans kvinnorna arbetar på de lägre positionerna. Enligt författaren bidrar detta till 

att männens förhållningssätt gentemot kvinnor blir negativt då de inte känner att de behöver 

vara trevliga eller professionella om exempelvis en kvinna på ordermottagningen svarar i 

telefonen. Denna attityd gentemot kvinnor menar författaren kan grunda sig i att det är 

kvinnorna som sitter på de lägre positionerna i byggbranschen, såsom ekonomiassistenter och 

ordermottagare. Det verkar även vara svårt för kvinnor att avancera inom byggbranschen 

eftersom att alla kunder författaren kommit i kontakt med bara består av män vilket han 

menar går att koppla till den låga representationen av kvinnor i branschen.  
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Om man utgår från författarens befintliga arbetsplats går företaget mot normen om att det är 

en man som ska sitta högst upp i organisationen och fatta besluten, företaget har en kvinnlig 

VD och ägare. Tack vare detta blir kunder förvånade och ibland skeptiska till att en kvinna 

leder företaget inom en sådan mansdominerad bransch som inte skiljer sig speciellt mycket 

från byggbranschen. Dock arbetar resterande av företagets kvinnor på de lägre positionerna 

inom företaget vilket kan stärka argumentet för att det är svårt att avancera inom en 

mansdominerad bransch. Företagets ägare har berättat om utmaningarna och motståndet som 

hon har stött på genom åren när det har kommit till olika samarbeten då en del företagare från 

byggkretsarna vägrar att samarbeta med ett företag som har en kvinnlig ägare. Hon har även 

upplevt hot och diskriminering som grundar sig i att hon är en kvinna på grund av att andra 

företagare inte tycker att hon hör hemma inom byggbranschen. 
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4. Empiri 
 

I Detta avsnitt presenteras ena författarens egna upplevelse och sedan den empiri som 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter från företaget X. 

Svaren kommer redovisas utifrån ett chefs och medarbetarperspektiv som författarna valt att 

presentera i kategorier som Nuvarande befattning och erfarenheter, Företagets X kultur ur ett 

kvinnligt perspektiv, Att avancera, Könsfördelningen och En jämställd arbetsplats. Utifrån 

dessa kommer sedan en analys att genomföras där författarna kopplar empirin till den 

teoretiska referensramen. 
 

4.1 Nuvarande befattning och erfarenheter 

4.1.1 Chefsperspektiv 
 
Emma innehar positionen som ekonomichef på Företagets X. Hon informerade att hon arbetat 

inom branschen i 10 år. Hennes väg till Chefskap anser hon inte varit krokig utan väljer 

istället att förklara att det hela handlar om att ta för sig. “Vi kvinnor, om vi ska prata om 

genusperspektiv, vi kvinnor, vi underskattar vad vi kan göra, de är vi själva som sätter 

gränser”- (Emma) 

 

Genom att kvinnor underskattar vad de kan göra och åstadkomma väljer de istället att 

underminera varandra där de kastar ifrån sig de elakaste kommentarerna till varandra till 

skillnad från vad män kan lämna till varandra. Hon menar att de konkurrerar väldigt mycket 

och inte förstår hur man kan ta plats inom en mansdominerad värld.  

Hon går in på vad kvinnor brukar säga om en kvinna som innehar en topposition i ett 

byggföretag. “Om en kvinna som jobbar på en topposition på ett byggföretag, då brukar vi 

kvinnor säga, undra hur hon lyckades komma dit, känner hon någon eller”- (Emma) 

 

Detta visar på en sorts avundsjuka där hon menar att kvinnorna undrade hur kvinnan lyckades 

istället för att säga, ”Gud va kul att det ännu är en kvinna som lyckats ta sig till den 

positionen”. Hon tillägger genom att säga att kvinnor borde uppmuntra andra kvinnor som har 

lyckats och att individen själv ska vara nyfiken där den kan ta lärdom om vad den där kvinnan 

gjorde och försöka ta till sig det.  
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Hon avrundar det hela med att säga: “ Ah, kvinnor är elaka mot varandra i en 

mansdominerad värld och det ligger väl i naturen, man konkurrerar med varandra”- (Emma) 
 

4.1.2 Medarbetarperspektiv 
 

Alice berättar att hon arbetat inom byggbranschen i sju år och just nu arbetar på fältet med 

plattsättning och planering i stora projekt. Hon valde det här arbetet för att få möjligheten att 

arbeta ute där hon känner sig delaktig. ”Jag trivs med det jag gör nu för jag får komma ut i 

den friska luften och kan samtidigt känna att jag får någonting gjort” - (Alice) 

 

Johanna har arbetat i branschen i fem år och arbetar med plattsättning så som Alice. Enligt 

henne var planen inte att arbeta med det hon gör just nu. Istället var hon intresserad av 

arkitektur och design men bestämde sig för att testa arbetet för att ge det en chans.  

“Till en början var det jobbigt och jag tvekade på om jag ville fortsätta, men sedan efter två 

genomförda projekt fick jag en sorts tillfredsställelse, skönt kolla vad jag varit med och gjort 

kunde jag säga” - (Johanna) 

 

Anna nämner att hon har arbetat inom branschen i ett år. Hon arbetar med VVS (värme, 

ventilation och sanitet) installation. Hon åker ut till olika arbetsplatser där hon tillsammans 

med kollegor installerar ny utrustning.  
 

“Ska jag vara ärlig så har det varit psykiskt och fysiskt påfrestande, jag överväger faktiskt att 

kanske byta till ett jobb där jag kan befinna mig på en plats, och om det är inom 

byggbranschen eller något annat vet jag inte.”- (Anna)      
 

Christina säger att hon har arbetat i branschen i snart åtta år och är inne på sitt andra sitt andra 

år på företaget X. Tillsammans med en kollega arbetar hon med planering av projekt. 

“Jag arbetar med en kollega där vi planerar olika byggprojekt som vi sedan presenterar till 

våra kunder, efter ett godkännande påbörjas sedan arbetet av det nya projektet ute på fältet 

av våra kollegor.” - (Christina) 

 

Elisa har arbetat tre år i företaget. Hennes arbetsuppgift är att vara ute på fältet och arbeta med 

renovering.  
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Det krävs att man är fysiskt stark då arbetsuppgiften kräver att man använder hela kroppen 

där man måste bära tungt skräp. Jag har sett tjejer komma och gå då dem helt enkelt inte 

klarar av de, det är inte för alla - (Elisa) 

 
 

 

4.2 Företagets X kultur ur ett kvinnligt perspektiv 
 

4.2.1 Chefsperspektiv 
 

Emma ansåg att det fanns en machokultur och menade att det berodde på vilken position man 

innehar. Hon ansåg att detta inte hade haft någon påverkan på henne då hon hade lätt att stå på 

sig och säga ifrån om hon tyckte att hon behandlades illa. Vidare ansåg hon att en del av 

hennes kollegor tog vissa saker väldigt personligt då det fanns en viss machokultur inom 

organisationen. “De finns machokultur, de finns alla gånger och om du ska ge åsikter om 

saker och ting så kan dem alltid bättre”- (Emma) 
 

Ekonomichefen förklarar hur företagets X organisationskultur ser ut nu och att det i sin tur lett 

till att hon behövt ta beslut för hennes fortsatta karriär: 
 

 “Den är väldigt, vad ska man säga, gubbigt, väldigt, de va bättre förr, väldigt mycket sånt 

snack, de va ibland tas besluten väldigt fort och de är inte genomtänkta att få med hela 

organisationen och det är också en av de anledningarna till att jag väljer att sluta på -------” 

- (Emma)  
 

 

4.2.2 Medarbetarperspektiv 
 
Alla medarbetare visade sig ha ungefär samma uppfattning när det kommer till frågan om 

organisationskulturen. De påstår att det finns en machokultur och att den finns förankrad inom 

branschen. Alice som arbetat i sju år menar att hon ganska fort upplevde att det fanns en 

machokultur, vilket hon även hade räknat med innan hon började arbeta.  
 

“Jag gick redan från börja in med inställningen om att det finns en machokultur i branschen, 

vilket jag anser var positivt för min del då jag kunde anpassa mig väldigt snabbt. Asså jag tog 
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för mig direkt, tog ingen skit från någon, vill du säga något kan du ta det framför mig” - 

(Alice)  
 

Genom att vara förberedd på att det finns en allmänt känd machokultur inom branschen menar 

Alice att det blir lättare att anpassa sig till den rådande kulturen. Hon menar med andra ord att 

man måste passa in vilket kräver att man har ett stark psyke och inte överkänslig.    
 

Christina tar även upp att det är just de normer och värderingar som finns som gör att 

machokulturen lever vidare. Själva sättet man pratar på visar sig vara det mest tydliga.  

 

“Om jag ska vara ärlig så kan jag säga att det finns en sorts kultur inom organisationen på 

grund av branschens historik. Jag känner att det förs vidare genom de normer och 

värderingar som finns. Exempelvis upplever jag att det finns en viss jargong i snacket som 

man hör mellan, mellan de manliga arbetarna där någon kan säga något opassande och 

snacket fortlöper. En kvinna hade kanske sagt ifrån men här skrattar man bara och skiter i 

konsekvenserna” - (Christina) 

 

Hon menar att det känns som att det inte går att göra något åt beteendet eftersom att det bara 

är så allmänt accepterat. Vidare menar Johanna och Elisa som arbetar ute på fältet säger att 

det manliga/gubbiga pratet blir mer tydlig beroende på vilken arbetsuppgift du har och var du 

arbetar. 
 

“Jag känner att det gubbiga snacket blir mer tydlig när jag är ute på fältet och jobbar. Det 

känns som att männen upplever att de är friare där de inte behöver vara på ett visst sätt. 

Dock hör jag hur tonen ändras när jag är i närheten, snacket blir bättre och de försöker få 

mig att trivas, vilket jag uppskattar”- (Johanna)     
 

Elisa menar att hon är van vid det tuffa pratet eftersom att hon växt upp med fyra bröder som 

hon alltid tävlat och bråkat med. ”Jag är van vid snacket och pratar själv med samma 

jargong. För mig är det inget problem på det sättet. Men jag har sett hur tjejer inte vågar 

säga ifrån då de inte är vana, de kanske borde leta efter ett kontorsjobb istället “ - (Elisa)     

Det Johanna och Elisa nämner, visar att de normer och värderingar som finns inom branschen 

blir som mest tydliga när det kommer till vilken plats och arbetsuppgift du har inom 

organisationen.   
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4.3 Att avancera 

4.3.1 Chefsperspektiv 
 

Det var tydligt att Emma inte tyckte att glastaket var något som män hade skapat för att 

stoppa kvinnornas väg uppåt i organisationen. Hon menade att det var kvinnornas förtjänst att 

glastaket fanns då dem skapade det genom att inte våga ta för sig och att inte våga sticka ut i 

en mansdominerad bransch. “Den enda barriären de är vi kvinnor, som sätter barriärer för 

varandra, det finns ett typ glastak som är osynligt som kvinnor sätter dit”- (Emma) 

Hon menar att kvinnor som vill, kan krossa glastaket och avancera inom organisationen. Det 

är med andra ord inte omöjligt. Det handlar om att vara psykiskt stark och målinriktad.  

Hon väljer även att återkoppla där hon beskriver sig själv som kritisk mot kvinnor. 
 

“Det är återigen, det går tillbaka till oss kvinnor, jag är väldigt mycket självkritisk av mig, 

jag kanske inte kan eller jag vågar inte ta plats, eh de kanske inte, jag ska inte, man vill inte 

va illa omtyckt, man vågar inte synas. De är just för att inte bli osams med andra kvinnor på 

arbetsplatsen många gånger och det är många gånger kvinnor som sätter dit för varandra 

genom att kommentera saker och ting”- (Emma) 
 

Med det menar hon att andra kvinnor har en tendens att själva skapa barriärer för andra 

kvinnor inom organisationen vilket leder till att det blir svårare att avancera. Hon väljer dock 

att poängtera att det inom företaget X inte alls finns några skillnader mellan mäns och 

kvinnors möjligheter när det kommer till att avancera inom organisationen. 

 

4.3.2 Medarbetarperspektiv 
 
När det kom till frågan om avancemang visade det sig att samtliga medarbetare hade en 

kännedom angående det så kallade glastaket som kvinnor kan stöta på i organisationen. Här 

påstår de flesta att de själva inte upplever att det finns skillnader mellan männens och 

kvinnornas möjligheter att avancera i företaget X eftersom att alla förutom Christina och 

Johanna inte har en ambition att avancera inom organisationen. De är antingen nöjda där de är 

eller så vill de sluta. Christina menar att det är upp till hon själv om hon vill ta nästa steg.  
 

“Mitt mål är i slutändan att själv planera ett helt eget projekt, tills dess känner jag att jag 

måste få lite mer kött på benen innan jag kan ta det steget i karriären, och visst de kan finnas 
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hinder men jag har ej stött på de än. (....) så klart måste man sen våga ta för sig” - 

(Christina)   
 

Hon förklarar även att det kan vara svårt för en kvinna i byggbranschen att hitta inspiration 

ifrån andra kvinnor som arbetar i högre positioner än dem själva eftersom att de helt enkelt 

inte finns där. Det väljer hon att relatera till den arbetsposition kvinnan besitter då det finns 

för få kvinnliga chefer i organisationer inom byggbranschen. Alice och Johanna är inne på 

samma spår där de menar att den kvinnliga representationen inte finns där eftersom att de är 

underrepresenterade. 
 

“Jag har ingen ambition att avancera inom företaget då jag inte kan se mig själv på den 

högre positionen, det finns liksom ingen jag känt att jag kan relatera till vilket gjort att jag 

inte tänker på att få en chefsposition”- (Alice) 

 

Johanna vill till skillnad från Alice ta nästa steg men vet inte riktigt hur hon ska göra. 

 

”Jag anser att vi har samma möjligheter som män när det kommer till att avancera men 

såklart finns det få kvinnor att se upp till vilket kan göra att man tvekar o ta nästa steg. Ju 

längre tid som går märker jag även av att man kämpar med att hålla motivationen uppe” – 

(Johanna)  

 

 
4.4 Könsfördelning 

4.4.1 Chefsperspektiv 
 
Enligt ekonomichefen finns det en tydlig könsfördelning när det kommer till hur personer 

väljs ut när de blir anställda. Arbetet med rekrytering inom en organisation visar på så sätt hur 

man skiljer på personer utifrån vilket kön de har. “Det är män som rekommenderar män, det 

är alltid så” - (Emma) 

 

Vidare menar hon att kvinnor som blir rekommenderade för en potentiell anställning i 

företaget X måste vara psykiskt starka med en vilja att avancera inom organisationen. Dock 

anser hon det finns skillnader i vilken position man innehar.  
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“Ekonomi och administration är enklare att vara kvinna och kliva in i en mansdominerad 

värld. Men ska du jobba inom byggbranschen och agera som projektledare eller kalkylator 

eller inköpare ja då har du det riktigt tufft” - (Emma) 

 

Enligt Emma leder detta till att kvinnor ofta konkurrerar med män där möjligheterna för att 

avancera kan variera beroende på vad positionen erbjuder. Här påstår hon att kvinnor ofta 

visar sin svaghet där de inte vågar att ta klivet mot dessa positioner. 

“Där kommer den hära svagheten hos kvinnor då oftast säga, nämen jag kanske inte klarar 

av de eller nej, de därför det är så få kvinnor som vågar ta det klivet” - (Emma) 

4.4.2 Medarbetarperspektiv 
 
Enligt Alice var det en tydlig könsfördelning på alla nivåer inom organisationen. Hon menar 

att det var flest män på de ledande positionerna, vilket resulterade i att männen hade den 

största delen av makten. Det är vanligare att kvinnorna arbetar längre ner i hierarkin. 

“Könsfördelningen är som sagt väldigt ojämn. Det finns bara män överallt, kolla till exempel 

på ledningsgruppen, företaget X går miste om kompetens”- (Alice)  
 

Även Elisa tycker att det finns för lite kvinnor inom organisationen. Hon menar att det finns 

fler kvinnor där ute som har kapacitet och kompetens för att arbeta inom byggbranschen. Det 

handlar inte bara om muskler inflikar hon. “Män tänker väldigt lika, hur enformigt blir inte 

besluten”- (Elisa) 
 

Johanna var orolig för hur den ojämna könsfördelningen skulle påverka branschen i 

framtiden. Hon påpekade att ansvaret låg hos företagsledare, då de behövde anställa fler 

kvinnor och minska klyftorna mellan män och kvinnliga anställda. Även utbildningarna borde 

glorifieras och anpassas så att de tilltalade fler kvinnor. “Vem vill arbeta, vem vill utbilda sig, 

branschen har nästan bara män”- (Johanna) 
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4.5 En jämställd arbetsplats 

4.5.1 Chefsperspektiv  
 
När det kommer till frågan om vad företaget X gör för att främja jämställdhet i företaget, 

säger Emma:  

“Vi gör ingenting idag ärligt talat, vi gör inte det, vi pratar om de, vi har en policy om de, de 

bara för att det är arbetsmiljöverket kanske kräver det, men de görs inget aktivt”- (Emma) 

Med detta menar hon att företaget X inte gör något för att främja jämställdhet då dem har en 

policy som innebär att det ska vara jämställt. Hon menar att företaget X pratar om 

jämställdheten men inte gör något aktivt. Ekonomichefen försöker förklara att detta kan bero 

på att det redan fungerar bra som det redan är.   
 

När hon sedan kommer in på vad byggbranschen gör gällande frågan om likabehandling och 

nolltolerans mot diskriminering. Menar hon att det görs framsteg när det kommer till att få en 

jämställd bransch. Dock menar hon att branschen har en lång väg kvar mot en helt jämställd 

bransch utan diskriminering där samhället behöver upplysa att även kvinnor kan lyckas inom 

branschen och på så vis få dem till att söka utbildningar. “Pusha och uppmuntra dem till att 

söka utbildning inom byggbranschen, Det är där de börjar i skolorna” - (Emma) 

 
 

4.5.2 Medarbetarperspektiv 
 

Elisa ansåg att det var jämställt inom företaget då alla hade samma rättigheter. Dock påpekade 

hon att hon inte var medveten om att företaget gjorde något aktivt för att främja 

jämställdheten, samt att det inte funnits något problem som krävt åtgärder. Hon menade att 

kvinnor behövde ta ansvar och söka arbete inom byggbranschen. “Sök, sök, våga, Kvinnor 

kan om dem vill”.- (Elisa) 

 

Med andra ord menar hon att fler kvinnor som väljer att ansluta sig till byggbranschen, bidrar 

till en aktiv diskussion om jämställdhetsfrågan. Dock menar Anna att det inte är helt jämställt 

inom företaget då männens jargong är nedtryckande och negativ. Enligt henne tänker inte 

männen på att kvinnor reagerar annorlunda än män. “Hur kan dem ta ett sånt skämt så lätt, 

jag menar, förstår dem inte”.- (Anna) 
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Resterande medarbetare tyckte att företaget X gjorde ett bra arbete för att motverka 

diskriminering och främja jämställdhet genom att diskutera ämnet. Medarbetarna ansåg även 

att visionen alltid var att alla skulle bli lika behandlade. 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt presenteras den analys författarna gjort där de har kopplat den teoretiska 

referensramen till den insamlade empirin. 

 

5.1 Organisationskultur 
 
Enligt medarbetarna finns det en machokultur förankrad inom branschen. Genom att vara 

förberedd på att denna machokultur existerar menar Alice att det blir lättare att anpassa sig till 

den rådande kulturen. Detta kan kopplas till det Sørensen (2002) säger då resultatet av en 

stark organisationskultur bidrar till att medlemmarna känner igen organisationskulturen och 

agerar efter den. Det kan även kopplas till det Kaufman & Kaufman (2016) säger då en kultur 

som har en stark förankring i själva väggarna bidrar till att medlemmarna tar efter kulturens 

värderingar och normer även fast dessa kan vara negativa.  

 

Exempelvis menar Christina att det är just dessa normer och värderingar som gör att 

machokulturen lever vidare och att det kan bero på branschens historik. Det vill säga själva 

pratet och jargongen som finns mellan de manliga medarbetarna. Detta är något som inte går 

att ändra på då normerna och värderingarna är så pass djupt förankrade inom byggbranschen. 

Detta kan kopplas till det Ehrhart, Macey & Schneider (2013) säger då de menar att 

organisationskulturen som finns sprids från medarbetare till medarbetare genom berättelser 

och myter om organisationens historia. Exempelvis var det i detta fall jargongen i pratet som 

visade sig vara mest tydlig.  

 

Dock menar Johanna och Elisa som arbetar ute på fältet att detta blir mer tydligt beroende på 

vilken arbetsuppgift man har. Även Emma menade att det finns en machokultur som hon 

väljer att koppla till den position man innehar. Dock menar hon att denna machokultur alltid 

finns och att det alltid kan bli bättre. Enligt Cockburn (1991) kan de rådande normer och 

värderingar som anammats av medarbetarna resultera i att barriärer uppstår där kvinnor blir 

diskriminerade på grund av att de är kvinnor eller på grund av den position en medarbetare 

innehar vilket kan kopplas till det Johanna, Elisa och Emma pratar om. 
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Vidare kan dessa barriärer förklaras med ett etablerat forskningsbegrepp som kallas glastaket 

(Ezzedeen, Budworth och Baker, 2015; Wahl, 2003; Williams, 1992). Det innebär att kvinnor 

stöter på osynliga hinder som försvårar deras möjligheter att avancera till högre positioner 

inom organisationen (ibid). Själva glastaket visade sig vara något som samtliga medarbetare 

hade kännedom om. Här var Emma tydlig med att poängtera kvinnornas roll då hon påstår att 

kvinnor bidragit till skapande av glastaket genom att inte våga ta för sig och sticka ut i en 

mansdominerad bransch där hon menar att kvinnor skapar barriärer för varandra. Vidare 

menar hon att kvinnor inte vill trampa någon på tårna genom att ta för sig och möjligtvis 

avancera. Kvinnor vill inte bli osams med andra inom organisationen. När hon pratar om 

företaget X påstår hon dock att det inte finns en skillnad mellan män och kvinnors möjligheter 

när det kommer till att försöka avancera inom organisationen. Detta bekräftades även av 

resterande medarbetare där även de inte upplevde skillnader mellan män och kvinnors 

möjligheter till avancemang inom företaget X. Det kan dock förklaras med att alla förutom 

Christina inte hade ambition att avancera i organisationen. Denna bristande vilja att avancera 

inom organisationen kan förklaras med det som Wahl (2003) menar när hon säger att kvinnor 

inte blir påverkade av det osynliga glastaket förrän de utgör ett hot genom att konkurrera och 

söka mer makt inom organisationen. Christina och Johanna var de enda som ville avancera 

och de menar att det kan vara svårt att hitta inspiration ifrån kvinnliga arbetare som arbetar 

över dem själva då de helt enkelt inte finns några. Denna bristande representation på kvinnor i 

högre befattningar innebär att Alice inte kan se sig själv på en chefsposition. Denna brist på 

kvinnlig representation skulle kunna gå att förklara med det som både Wahl (2003) och 

Lyness & Hilman (2006) menar att kvinnor som lyckas nå högre positioner i organisationer 

ofta blir bemötta med större krav än deras manliga kollegor vilket bidrar till att de får större 

press på sig trots att de sitter på en liknande position.     
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5.2 Kanter´s teori 
 

Kanter tar i sin teori upp tre olika strukturer som hon mer eller mindre anser fungerar som 

barriärer som möjligtvis hindrar kvinnor från att avancera i organisationen. I sin egna studie 

kom Kanter fram till att det inte berodde på olikheter i könen när det kom till vilken position 

en person hade inom en organisation, utan att det rättare sagt berodde på personens roll samt 

situation hen vistades i (Kanter,1993).  

 

Enligt Alice finns kvinnorna längre ner i hierarkin och männen är de som sitter på de ledande 

positionerna. Vidare menar Emma att kvinnor måste våga ta för sig då det är männen de 

konkurrerar med. Hon säger även att det är män som ofta väljer män när det kommer till 

rekrytering. Detta går att koppla till det Kanter (1993) och Roberson-Saunders, Smith & Goel 

(2014) pratar om när det kommer till homosocial reproduktion där män ofta väljer män. Målet 

med detta menar de är att bibehålla makten och välja ut likasinnade och lojala personer som 

de själva för att minska att osäkerheter uppstår där personer som inte delar samma uppfattning 

utesluts. Även Alice menar att resultatet av detta beteende blir att männen innehar större delen 

av makten. Vidare menar hon att företaget X går miste om kompetens eftersom att det bara är 

män i ledningsgrupperna. Kanter (1993) menar då att detta kan försvåra för kvinnor att nå den 

strama kretsen som ockuperas av manliga chefer. 

 

5.2.1 Maktstrukturen 
 

När det kommer till maktfördelningen på företaget X är det männen som dominerar. Kanter 

(1993) menar att det kan bero på att det existerar en allmän negativ åsikt angående kvinnors 

förmåga att vara bra ledare och chefer vilket leder till att kvinnor lätt blir borträknade. Emma 

menar å andra sidan att det är kvinnor som underskattar vad de kan göra och måste istället 

våga ta för sig mer. Med detta tankesätt lyckades hon arbeta sig uppåt och ta en chefsposition. 

Kanter (1991) menar dock att det finns en tradition om kvinnors ovilja till att bli chefer. 

Vilket även bekräftas i detta fall då nästan alla respondenter förutom Christina och Johanna 

visade en ovilja till att ta nästa steg i karriären eller i form av en ledarroll. Halford & Leonard 

(2001) menar å andra sidan att denna tradition där männen har mer makt än kvinnor kan vara 

resultatet av de värderingar och normer som finns i organisationen. I företaget X´s fall går 

detta att koppla till den rådande machokulturen som finns i företaget vilket alla respondenter 

kunnat bekräfta. 
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Vidare nämner Halford & Leonard (2001) att organisationer oftast har svårt att förstå hur en 

ojämn könsfördelning kan resultera i att det skapas större maktklyftor mellan könen. Eftersom 

att personer på ledande positioner ofta innehar större delen av makten menar Johanna att det 

behöver anställas fler kvinnor för att det skall bli mer jämställt. I sin tur kommer detta leda till 

att maktklyftorna mellan könen minskar. Enligt Elisa utnyttjas inte kvinnors kapacitet och 

kompetens som finns inom byggbranschen. Återigen menar Halford & Leonard (2001) att 

dessa maktpositioner är begränsade, samt att det är män som ockuperar dessa, vilket försvårar 

kvinnors möjligheter. Detta är något som Alice bekräftar.    

 

 

5.2.2 Frekvensstrukturen 
 

Enligt Emma har kvinnor möjlighet att påverka sina egna karriärmöjligheter. Hon menar att 

det var kvinnorna som själva satte stopp för avancemang då det ej vågade ta för sig eller att 

sticka ut från mängden. Enligt Kanter (1993) berodde detta istället på att kvinnor var i 

minoriteten och blev därmed diskriminerade och utfrysta. Detta går att koppla till det som 

Christina och Alice nämner när det kommer till den kvinnliga underrepresentationen i 

företaget. Enligt Lewis & Simpson (2012) behöver organisationer anställa fler kvinnor för att 

minska denna minoritetsandel och motverka att kvinnor blir utfrysta och diskriminerade i 

branscher som byggbranschen. Även Emma, Elisa och Johanna är inne på detta spår angående 

anställningen av fler kvinnor. 

 

På grund av denna minoritetsandel hamnar kvinnor ofta i det som Kanter (1993) menar är en 

sorts token position där könet först blir synligt och får uppmärksamhet vilket går att se på 

könsrepresentationen som finns inom byggbranschen. Sedan hålls den mindre gruppen 

utanför genom att det enligt Emma oftast rekryteras fler män. Vidare menar Kanter (1993) att 

detta i sin tur leder till att minoritetsgruppen inte assimileras och resultatet av detta blir att 

gruppen söker acceptans. Lewis & Simpson (2012) menar även att personer som befinner sig i 

minoritet oftast blir mer synliga och känner därför att de måste prestera mer vilket leder till att 

de letar efter acceptans för att passa in. Detta fenomen uppstår oftast vid sociala interaktioner 

som i detta fall går att koppla till det Alice säger som redan innan hon började arbeta i 

byggbranschen visste vilken jargong och kultur som existerade. På så sätt kände hon att hon 

kunde anpassa sig och det resulterade i att hon inte stötte på något motstånd.  
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5.2.3 Möjlighetsstrukturen 
 

Enligt Kanter (1993) handlar möjlighetsstrukturen om att individer skall ha möjlighet att 

kunna röra på sig uppåt i organisationen oberoende på den position och anställning de har. 

Om dessa möjligheter inte finns tillgängliga för individen tenderar de att sänka sitt 

engagemang och motivationen minskar. Detta menar Kanter (1993) och Simpson (2000) för 

det mesta gäller kvinnliga anställda som generellt innehar arbeten med lägst möjlighet och 

rörlighet. Även Alice kunde understryka detta då hon poängterade att det var vanligare att 

kvinnor var lägre ner i organisationshierarkin, vilket i sin tur leder till en underrepresentation 

av kvinnor på ledande positioner. Enligt Simpsons (2000) leder hierarkisk obalans till en 

negativ påverkan på kvinnors möjligheter vilket kan förklara organisationens rådande kultur 

som kan tolkas som motståndskraftig gentemot kvinnor. Detta är en av anledningarna till att 

Alice inte har en ambition att avancera inom företaget då hon inte kan se sig själv på en högre 

position. Med andra ord tappade Alice motivationen eftersom att hon inte kunnat relatera till 

någon. Johanna är inne på samma spår då hennes motivation påverkades negativt då hon inte 

kunde fatta beslut angående hennes fortsatta karriär. Detta är något som Kanter (1993) menar 

är vanligt då motivation och lojalitet gentemot organisationen sjunker då de anställda inte 

känner att det har några möjligheter till att avancera. Dock påstår respondenterna motsatsen 

då alla inom företaget X har samma möjligheter till att avancera.  

 

För att göra karriär menar Kanter (1993) att det i slutändan handlar om vilken position du har 

då det avgör vilka möjligheter du har. Detta kopplas till det Emma menar där hon påstår att 

olika arbetspositioner kan erbjuda varierande karriärmöjligheter. Hon menar att det blir lättare 

för en kvinna att kliva in i en mansdominerad värld om du arbetar inom ekonomi och 

administration jämfört om du ska arbetar som projektledare, kalkylator eller inköpare.  

 

5.3 Könsmaktsystemet 
 

Könsmaktsystemet består utav två principer, Manliga normer och isärhållandet (Hirdman, 

1988). Den manliga normen handlar enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) om att man 

strävar mot det som är manligt eftersom att det anses vara mer normalt att vara man. På grund 

av att det råder en machokultur i en bransch som denna blir den manliga normen mer vanlig 

och accepterad. Detta går exempelvis att se när respondenterna nämner jargongen i snacket 
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som inte alla tyckte var lämpligt. Sättet att prata på kan kopplas till den rådande normen som 

existerar inom branschen.  

 

Vidare går Elvin-Nowak & Thomsson (2003) in på varför det är mer vanligt att män väljs till 

högre befattningar än kvinnor. De väljer att relatera till kompetens där de anser att män är mer 

kompetenta än kvinnor. I detta fall menar Elisa att många kvinnor sitter på samma kompetens 

och borde våga söka sig till branschen. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) går sedan in på att 

kvinnor kan bli diskriminerade av män om de väljer att agera enligt den manliga normen 

eftersom att de kan uppfattas som okvinnliga. I detta fall blev inte Elisa diskriminerad för att 

hon agerat på ett okvinnligt sätt utan istället blev hon accepterad då hon hade samma jargong 

som de manliga kollegorna.  

 

Äldre män anses enligt Roberson-Saunders, Smith & Goel (2014); Kanter (1993); Elvin-

Nowak & Thomsson (2003) vara som symboler för högre befattningar inom organisationer 

när de utövar sitt maktinflytande genom att välja ut personer som påminner om de själva. 

Detta leder till att det skapas en tradition där organisationen förblir väldigt homogen. Det går 

att koppla till den homosociala reproduktionen där män väljer män vilket Emma menar blir 

mest tydlig vid själva rekryteringen av anställning.  

 

Den andra principen handlar om isärhållandet som kan uppfattas som ett maktspel mellan 

könen där skillnaderna uppmärksammas med syfte att särskilja könen från varandra (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2012). Detta kan kopplas till företagets X jämställdhetsarbete där det 

enligt Emma inte görs något aktivt för att främja jämställdheten. Emma och Elisa förklarar att 

det kan bero på att det fungerar bra som det redan är då det inte funnits något problem där 

skillnader lyfts upp och uppmärksammats vilket lett till att åtgärder inte behövts. Vidare 

menar Hirdman (1988) att isärhållandet existerar överallt. Det finns i det fysiska och psykiska 

för att sedan struktureras upp av individens egenskaper, sysslor och de platser som hen 

befinner sig på.  

 

Detta går att koppla till det Anna och Elisa menar om att man måste vara psykisk och fysisk 

stark för att klara av arbetet. Här kopplar de det till deras sysslor och vad de arbetar med där 

Anna arbetar som VVS montör och Elisa med renovering ute på fält. Enligt Hirdman (1988) 

grundar sig könens arbetsdelning på föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt vilket även är något som isärhållandet grundar sig på. I det här fallet bekräftas dessa 
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föreställningar när Emma och Elisa säger att kvinnor borde söka till kontorsjobb istället, 

vilket bidrar till isärhållandet. 

 

Vidare redogör Hirdman (1988) för kopplingen mellan isärhållandet och den manliga normen, 

det vill säga om isärhållandet har ett starkt fäste desto mindre ifrågasätts den rådande manliga 

normen och tvärtom. Om isärhållandet försvagas leder detta till att den manliga normen 

ifrågasätts (Hirdman, 1998). Detta blir tydligt när man analyserar jämställdhet på företaget X 

och i branschen som helhet. Emma menar att det görs framsteg mot en jämställd bransch men 

att det fortfarande är en lång väg kvar mot en helt jämställd bransch utan diskriminering. 

Vidare menar både Emma och Elisa att kvinnor borde söka utbildningar och arbete inom 

byggbranschen vilket Elisa menar bidrar till en aktiv diskussion om jämställdhetsfrågan. 

Vilket med andra ord går det att tolkas som att den manliga normen ifrågasätts och 

isärhållandet försvagas. 

 

När det kommer till företagets X arbete menar de flesta att företaget gjorde ett bra arbete för 

att motverka diskriminering och främja jämställdhet. De nämnde även att visionen om 

likabehandling alltid fanns där. 
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6. Avrundande kapitel 
 

I det här avsnittet möts slutligen läsaren av en slutsats där syftet är att svara på de 

forskningsfrågor studien grundar sig på. Efter det presenteras en diskussion av författarna 

som avrundas med kritik och vidareforskning.  

 

6.1 Slutsatser 
 

Studiens syfte är att utifrån ett kvinnligt chef- och medarbetarperspektiv bidra till en djupare 

förståelse om vilka drivkrafter som ligger bakom o/jämlikheten i en mansdominerad bransch.  

Även följande forskningsfrågor har författarna valt att utgå ifrån. 

 

• Hur upplever kvinnor kulturen i en mansdominerad bransch? 

• Vad betyder den kvinnliga representationen för kvinnor i en mansdominerad bransch? 

 

 

Enligt resultatet skapas det barriärer för kvinnor på olika sätt, exempelvis genom homosocial 

reproduktion där män väljer män vilket gör att männen behåller makten. Detta visar sig även 

ha en direkt koppling till den kultur som råder inom branschen då det ses som något 

återkommande och vanligt. Det värkar även finnas en sorts kultur som respondenterna 

relaterade till männens jargong där kvinnor påverkas negativt.  

 

En annan barriär är bristen på kvinnlig representation som visade sig ha en betydande roll då 

kvinnorna påverkades genom att de inte kunde relatera till personer som satt högre upp i 

organisationen, vilket gjorde att motivation eller ambition till att avancera inte fanns där trots 

att alla visade sig ha samma möjligheter.  

 

Med andra ord visar sig de drivkrafter som ligger bakom o/jämlikheten i denna 

mansdominerade bransch vara gamla normer och värderingar som sitter djupt förankrade i 

branschen. När det finns en tradition där män väljer män jobbar man emot jämn 

könsfördelning, vilket visar sig påverka den kvinnliga minoriteten negativt. 
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6.2 Diskussion 

 
 
I denna studie har vi analyserat kvinnors situation i en mansdominerad bransch . Vi valde att 

studera jämställdheten utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv vilket lett till en intressant 

analys. Studieresultatet visade att det existerar en machokultur som var tydligare om man 

arbetade ute på fältet än om man satt på ett kontor. Organisationskulturen visade sig vara 

tydlig när respondenterna beskrev männens jargong vilket vi anser kan vara resultatet av de 

normer och värderingar som existerar i mansdominerade branscher. Denna likhet går att 

koppla till Cettner’s (2008) resultat som visade att byggbranschen var påverkad av gamla 

normer och värderingar. Cettner´s (2008) menade även att kvinnorna upplevde 

diskriminerande skämt på grund av den jargong som var en återkommande del i vardagen. Vi 

anser att detta beteende skapar en tradition inom mansdominerade branscher där kvinnor får 

utstå en otrevlig arbetsmiljö där den rådande kulturen sitter i väggarna.   
 

En barriär för kvinnorna visar sig vara själva könsfördelningen och representationen av 

kvinnor på högre befattningar. Den låga representationen av kvinnliga anställda går även att 

bekräfta då tillgången till fler kvinnliga respondenter inte varit möjlig. I studien visade 

effekten av detta leda till att medarbetarna inte hade någon att relatera till vilket resulterade i 

att det skapades en brist på motivation hos kvinnorna. Denna likhet går även att hitta i tidigare 

studier av Wahl (2003) då även hennes resultat visade att kvinnor ville ha fler kvinnliga 

medarbetare på liknande positioner som dem själva. Vi upplever att den kvinnliga 

representationen påverkar kvinnorna negativt. Dock ställer vi oss frågan om detta går att 

relatera till alla mansdominerade branscher då könsfördelningen är så pass ojämn där 

kvinnorna på dessa branscher kan känna likadant. Detta menar vi kan stärka påståendet om att 

jämställdheten brister i mansdominerade branscher. 

  

Wahls (2003) resultat visade även att kvinnor hellre värderade goda relationer än avancemang 

inom organisationen. Detta går att koppla till det Emma säger om att kvinnor inte vill trampa 

någon på tårna genom att synas och ta för sig. De värderar goda relationer med kollegor högre 

än avancemang. Det här anser vi är problematiskt då det går att tolka som att kvinnorna själva 

skapar deras egna glastak. Dock tycker vi att diskriminering och tradition inom 

mansdominerade branscher kan vara den underliggande faktorn till varför kvinnor inte väljer 

att avancera.  
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När det kommer till begreppet glastaket visade det sig i detta fall inte vara aktuellt då de 

enbart var ekonomichefen som beskrev det som ett problem där kvinnorna skapade det och på 

så sätt satte stopp för sig själva. Detta tycker vi låter bisarrt då ekonomichefen knappt har 

några kvinnliga kollegor. På grund av detta är vi kritiska mot hennes uttalande. Ett annat 

uttalande som motsäger sig själv är det där alla respondenter menade att det inte fanns några 

skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter när det kommer till att avancera. Dock 

poängterade respondenterna att männen anställde bara män vilket vi menar försvårar kvinnors 

möjligheter till avancemang. Detta visar att jämställdheten brister då denna situation leder till 

ojämlika förhållanden där män gynnas. Det gjordes även inget aktivt för att främja 

jämställdheten vilket respondenterna menar kan bero på att problem som kunnat ge upphov 

till bristande jämställdhet inte funnits där. Vi anser att detta inte låter logiskt då 

representationen av kvinnor är låg. Med andra ord har minoriteter visat sig påverkas negativt 

vilket alltså leder till att jämställdheten brister. Dock menar respondenterna att det görs 

framsteg inom branschen men att det fortfarande finns lång väg kvar att gå mot en helt 

jämställd bransch. Här delar vi samma uppfattning som respondenterna eftersom att studiens 

problemdiskussion belyser bristen på jämställdhet. För att försöka förbättra jämställdheten 

menar flera av respondenterna att fler kvinnor behöver anställas för att jämna ut den ojämna 

könsfördelningen. Vi tycker att detta låter som en kortsiktig lösning då det inte garanterar att 

kvinnor kommer stanna kvar inom mansdominerade branscher. Istället anser vi att kulturen i 

branscherna måste förändras där branscherna tar mer ansvar där minoritetsgrupper som 

kvinnor inte blir diskriminerade. Vidare ansåg respondenterna att kvinnor borde söka sig till 

utbildningar och branschen då även detta leder till en diskussion som i sin tur leder till att den 

manliga normen ständigt ifrågasätts. För att förbättra kvinnors situation i mansdominerade 

branscher anser vi att frågan om jämställdhet hela tiden måste komma på tal. 

6.3 Kritik och vidare forskning 
 

Kritiken mot studien är att det hade varit önskvärt med fler respondenter eftersom att det hade 

kunnat generera fler varierande svar vilket hade bidragit till en mer djupgående 

analysdiskussion. Enligt författarna hade detta bidragit till en tyngd i studien som hade stärkt 

studiens resultat. På grund av detta menar författarna att det hade varit intressant om liknande 

studier hade genomförts som även har ett manligt perspektiv istället för bara ett kvinnligt 

eftersom att det hade bidragit till en sorts objektivitet där svaren inte blir ensidiga. På så sätt 
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hade det varit intressant att jämföra de två olika perspektiven mellan kvinnor och män för att 

öka studiens trovärdighet i den bemärkelse där både sidorna får säga sitt. 

 

Eftersom att denna studie och tidigare forskning visar på hur det är för kvinnliga anställda i en 

mansdominerad bransch som byggbranschen anser författarna att det fortfarande finns ett 

problem när det kommer till jämställdheten i branschen. Därför hade det varit intressant att 

fortsätta studera om den bristande jämställdheten och dess påverkan eftersom att det 

fortfarande finns stora skillnader på hur kvinnor blir behandlade gentemot män inom 

byggbranschen. För att ta ett steg mot att försöka lösa problemet och frågan om jämställdhet i 

mansdominerade branscher, menar författarna att man måste fortsätta att diskutera det och 

visa att de existerar. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor: Chef 
 
 
1. Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 
 
2. Upplever du att det finns en “machokultur” inom branschen? 
  
3. Kan du berätta hur ditt avancemang till ett chefskap har sett ut? 
 
 
4. Hur ser du på makt- och könsfördelningen och varför tror du att den ser ut 
som den gör? 
 
5. Upplever du att kvinnor och män har samma möjligheter när det kommer till 
att avancera inom ett företag som detta? 
  
 
6. Vad gör ni som företag för att främja jämställdhet? 
  
7. Känner du att byggbranschen tar detta på allvar dvs frågan om lika behandling 
och nolltolerans mot diskriminering? 
  
8. Vad tycker du behöver göras i branschen för att motverka problemet?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjufrågor: Medarbetarna  
 
 
1. Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 
  
2. Upplever du att det finns en “machokultur” inom branschen? 
 
3. Hur ser du på makt- och könsfördelningen och varför tror du att den ser ut 
som den gör? 
  
4. Vilken position innehar du för tillfället? Strävar du mot att få en chefsposition 
inom företaget eller branschen? 
 
5. Upplever du att kvinnor och män har samma möjligheter när det kommer till 
att avancera inom din organisation? 
  
 
6. Tycker du att företaget du representerar gör ett bra jobb för att motverka 
diskriminering och finns det något mer dem kan göra? 
 
 

 


