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Abstract 
 

Despite the fact that more women are taking place in the business world men are still 

dominating the highest positions as well as the whole industry. Discussions are constantly 

ongoing about what it is that creates this skewed distribution, how women are in a deviant 

position due to the fact of their minority and whether there are obstacles that make it harder 

for women to reach the top positions. Regardless if it’s true or not, it is individual experiences 

by women whom have reached high positions within the business world that best can explain 

what the reality looks like.  

 

On this basis, the study will try to examine female CEO:s within the confederation of Swedish 

enterprise and try to find out, and explain, how they have experienced different opportunities 

and how possible obstacles have played a role in their careers. The study is based on 

qualitative data, in terms of semi-structured interviews, which will be analyzed against chosen 

theories and lastly be discussed with own reflections and conclusions.  

 

The study shows how the majority of women have experienced more opportunities than 

obstacles through their career, despite the fact that they have been in deviant positions in 

industries dominated by men. It is found that education and experience as well as attitude and 

confidence might be the most crucial factors for a successful career. But also the help in the 

everyday life and encouraging managers provide significant opportunities to advance. The 

visibility that follows with a deviant position is identified as positive when it comes to the fact 

that one will be more remembered, but also from a negative point of view when the visibility 

in some respects can imply an increased stress. Hence, to be in a deviant position can be 

explained both as an opportunity and as a possible obstacle for women in their advancement 

to reach a top position. Lastly it appears that any universal obstacles for women couldn’t be 

identified, that obstacles are individual and varies from person to person depending on 

conditions and circumstances. 

 

 

 
Keywords: female CEO:s, career, obstacles, opportunities 
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Sammanfattning 
 

Trots att allt fler kvinnor tar plats i näringslivet så domineras såväl näringslivet som de flesta 

chefspositioner fortfarande av män. Ständigt pågår diskussioner om vad det är som skapar 

denna sneda fördelning, samt hur kvinnor är i en avvikande position på grund av sin minoritet 

och huruvida det finns hinder som gör det svårt för kvinnor att nå upp till toppen. Oavsett hur 

detta stämmer eller ej är det endast individuella upplevelser av kvinnor som lyckats ta sig till 

toppen som närmast kan förklara hur verkligheten ser ut.  

 

Med detta som utgångspunkt ämnar studien undersöka kvinnliga VD:ar inom det svenska 

näringslivet för att försöka ta reda på, samt redogöra för, hur de upplever att olika möjligheter 

och eventuella hinder har spelat roll för deras respektive karriärer. Studien är av kvalitativ 

utformning, där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Det sammanställda 

resultatet kommer därefter att analyseras ställt mot valda teorier och modeller, för att slutligen 

diskuteras med inslag av egna reflektioner och slutsatser.  

 

Studien visar på hur majoriteten av kvinnorna stött på fler möjligheter än hinder i sin karriär, 

trots att de suttit i avvikande positioner som kvinnor i mansdominerade branscher. Det 

framgår att utbildning och erfarenhet samt inställning och självförtroende är de kanske mest 

avgörande faktorerna för en framgångsrik karriär. Men även att hjälp i vardagen och 

uppmuntrande chefer ger betydelsefulla möjligheter i att avancera. Den synlighet som följer 

med en avvikande position identifieras ur en positiv aspekt sett till att bli ihågkommen, men 

även ur en negativ aspekt då synligheten i vissa avseenden kan innebära en ökad stressfaktor. 

Vilket innebär att en avvikande position kan förklaras både som en möjlighet och som ett 

eventuellt hinder för kvinnor i karriären. Slutligen framgår att det inte kan identifieras några 

allmängiltiga hinder, utan att hinder är individuella och varierar från person till person 

beroende på förhållanden och omständigheter.  

 

 

Nyckelord: kvinnliga VD:ar, karriär, hinder, möjligheter 
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1.0 Introduktion 
Den rådande samhällsutvecklingen följs inte bara av att produkter och tekniker moderniseras, 

även arbetsstrukturer och normer för jämställdhet och genusstereotyper är något som påvisat 

stor förändring. Sverige är ett av de länder som kommit långt i detta förändringsarbete och 

hamnar år efter år högt upp på listan över länder med högst jämställdhet mellan män och 

kvinnor (WEF, 2013). Idag uppnår den kvinnliga representationen av den totala arbetskraften 

i Sverige nästan 50 procent (SCB, 2014:228), vilket i många fall innebär en jämnare 

arbetsfördelning mellan könen och något som även kommit att utmana den tidigare stereotypa 

bilden av kvinnan. Idag är det inte längre en självklarhet att kvinnan tar hand om hemmet och 

att mannen är den som försörjer familjen, utan vanligare är att dela jämt mellan arbete, 

ekonomi och familj (SOU 2004:43). Men trots en ökad jämställdhet och en jämnare 

arbetsfördelning finns statistik som visar på hur kvinnor fortfarande är kraftigt 

underrepresenterade i näringslivet, framförallt sett till chefspositioner. Endast en tredjedel av 

Sveriges totala andel chefer är kvinnor och på höga chefspositioner inom näringslivet är 

andelen kvinnor ännu lägre (Ekonomifakta, 2014). Att kvinnor skulle vara 

underrepresenterade på chefspositioner på grund av bristen på kompetens är ett argument som 

inte är legitimt, speciellt då ny statistik visar på hur kvinnor idag, procentuellt sett, har högre 

utbildningsnivå än män (SCB, 2014).  

 

Oavsett argument kvarstår det faktum att näringslivet, sett till både bransch och de högsta 

chefspositionerna, fortfarande domineras av män (SCB, 2014). Men en dominans är varken 

uteslutande eller total, vilket innebär att det finns kvinnor som lyckats slå sig fram i det 

mansdominerande näringslivet och nått höga chefspositioner. Likt de flesta karriärer har 

troligtvis även dessa kvinnors karriärer stött på såväl möjligheter som hinder längs med 

vägen. Men exakt vad det innebär att vara kvinna i en mansdominerad bransch och hur det 

upplevs, det är det ingen annan än dessa kvinnor själva som kan svara för. 
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1.1 Problembakgrund 
 
Vägen till en chefsposition är ofta lång, oavsett kön, och de allra flesta stöter på hinder såväl 

som möjligheter under sin karriär (Wahl, Holgersson, Höök, Linghag, 2011). Men varför 

fördelningen mellan kvinnor och män på chefspositioner ser ut som den gör är svårt att svara 

på med säkerhet, det sägs finnas en rad förklaringar. Exempelvis är övertygelser om 

könsstereotyper och rollförväntningar något som präglat arbetsklimatet sedan 1900-talets 

början (Yukl, 2012). Det har funnits normer som sagt att kvinnor inte lämpar sig för arbets- 

och näringslivet på samma sätt som män, vilket troligtvis bidragit till att göra kvinnor i 

näringslivet till en minoritetsgrupp (Yukl, 2012), och varför en kvinna som försöker slå sig in 

i en mansdominerad bransch ofta tillskrivs en avvikande position (Wahl et al., 2011). 

 

Bland några av dagens kvinnor som lyckats ta sig till höga chefspositioner inom näringslivet 

råder delad mening kring denna avvikande position (Lucander, 2011). Det finns kvinnor som 

menar att de aldrig hade kommit så långt i sin karriär utan sin avvikande position. Likaså 

finns kvinnor som menar att de, på grund av sin avvikande position, fått jobba dubbelt så hårt 

som sina manliga kollegor i sitt avancemang. Hur de ständigt var tvungna att bevisa för sin 

kompetens och tillhörighet, att de verkligen platsade. 

 

Baserat på att ledarskap i grund och botten handlar om att leda människor, ofta i grupp och 

mot ett gemensamt mål, där varje ledare är individ och således drivs av individuella 

värderingar, erfarenheter och utmaningar, beror alltså ledarskap av situation och individ 

(Abrahamsson och Andersen, 2007). Varför ledarskapet på en chefsposition inte beror av kön 

och varför man inte ska värdera och välja chefer utefter kön, utan snarare efter egenskaper 

och kompetens. Nyligen presenterades en relaterad studie av det danska prov- och 

analysföretaget ”People test systems” (2014), där de, efter att ha analyserat över 2000 svar 

från olika chefer kring personlighet och beteende, menar att det kvinnliga- och manliga 

ledarskapet är slående lika. Att ledarskap således är någonting individuellt och inte direkt 

beroende av kön. Liknande teorier återfinns hos forskare som bland annat Yukl (2012), som 

menar att det inte finns något empiriskt stöd för att män skulle vara mer lämpade för höga 

ledarroller än kvinnor. Trots det domineras de höga chefspositionerna av män (SCB, 2014), 

varför man kan ifrågasätta varför inte fler kvinnor når höga chefspositioner inom näringslivet. 
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Sammantaget är kvinnor fortfarande underrepresenterade i det svenska näringslivet (SCB, 

2014) där det, oavsett kön, krävs en hel del för att ta sig upp till en hög chefsposition (Wahl et 

al., 2011). Detta gör det intressant att studera hur kvinnor som faktiskt nått VD-positioner 

inom det svenska näringslivet uppfattar sin karriär. Hur de upplever sig ha stött på möjligheter 

såväl som hinder längs med vägen, samt vilken betydelse de haft för deras avancemang i 

karriären. 

 

1.2 Undersökningsproblem 

“Hur upplever kvinnliga VD:ar inom det svenska näringslivet sin karriär, vilka möjligheter 

respektive hinder anser de sig ha stött på?” 

 

1.3 Syfte 
	  
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur kvinnor som tagit sig upp till VD-positioner 

inom det svenska näringslivet upplever sin karriär, hur de i sin position stött på samt 

påverkats av olika möjligheter och hinder längs med vägen. 

 

1.4 Avgränsningar 
	  
Denna uppsats har avgränsats till att enbart behandla kvinnor som sitter eller har suttit på VD- 

positioner inom det svenska näringslivet. Vidare ämnar uppsatsen redogöra för dessa 

kvinnornas olika upplevelser, varför fokus kommer ligga på att beskriva attityder och 

erfarenheter snarare än att försöka generalisera resultat och slutsatser. 
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2.0 Metod 
Detta avsnitt kommer att behandla och redogöra för vilka metoder som varit till redskap för 

utformning av denna uppsats. Avsnittet ämnar presentera och motivera såväl tillvägagångsätt 

som urval, samt viss kritik till de valda metoderna. 

 

2.1 Val av metod 
	  
Som undersökningsmetod för uppsatsen valdes en kvalitativ metod baserat på relevans av 

empiri och teori i förhållande till uppsatsens undersökningsproblem och syfte.  Då syftet med 

uppsatsen är att fånga attityder och åsikter hos kvinnor på VD-positioner föll det sig naturligt 

att använda en metod som avser mäta just denna typ av data, varför en kvalitativ 

undersökningsmetod med intervjuer som redskap för datainsamling valdes. I en kvalitativ 

metod ligger tyngden vid empirin snarare än teorin, där metoden har för avsikt att mäta just 

“mjukdata”, det vill säga värderingar, attityder och åsikter snarare än siffror (Hultén, 

Hultman, Eriksson, 2007).  

 

Intervjuer ger i förhållande till enkäter möjlighet till mer detaljerade och nyanserade svar, 

vilka dessutom kan styras till att komma från rätt typ av människor (Denscombe, 2000). Att 

använda sig av intervjuer för datainsamling ger inte bara fördelen att få mer djup och detaljer 

kring ämnet. Som informant har du även möjlighet att anpassa, förtydliga och utveckla dina 

frågor utefter de svar respondenten ger, så att de stämmer överens med vad som avses mätas.  

 

Vid tillfällen då personliga eller känsliga ämnen behandlas är det speciellt viktigt att skapa en 

personlig kontakt och ett förtroende mellan informant och respondent (ibid). Förtroende 

införlivas lättast vid intervju öga mot öga och är något som skapar välbehag hos 

respondenten, något som kan resultera i mer utförliga och detaljerade svar. Vid intervju finns 

även möjligheten att använda sig av ljudupptagning, vilket ger en fullständig och permanent 

dokumentation av vad som sägs under intervjun där man även har möjlighet att gå tillbaka i 

intervjun efteråt. Att kunna gå tillbaka i intervjun ger informanten trygghet i att fokusera på 

respondenten istället för själva dokumentationen. Sker intervjun öga mot öga har informanten 

även möjlighet att studera respondentens kroppsspråk, vilket ofta säger mycket om 

respondentens förhållande till de frågor som ställs (Hultén et. al., 2007).   
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2.1.1 Struktur för intervjuerna 

Intervjuerna för uppsatsen har en semistrukturerad utformning där fokus ligger på att få öppna 

och utvecklade svar. Vid semistrukturerade intervjuer är varken ordningsföljd eller frågornas 

ordalydelse speciellt viktigt, utan semistrukturerade intervjuer betecknas av sin flexibilitet och 

möjlighet att variera frågor och ämnens ordningsföljd utefter respondentens svar (Denscombe, 

2000). Däremot sammanställdes för studiens semistrukturerade intervjuer, likt för 

strukturerade intervjuer, en lista med frågor att behandla under intervjun, se bilaga 1. Listan 

har legat till grund för- och fungerat som hjälpmedel under själva intervjun, dock inte följts 

till punkt och pricka då det inte är nödvändigt under semistrukturerade intervjuer.  

 

2.2 Urval 

2.2.1 Ram för urval 

Ramen för uppsatsens urval består i förhållande till uppsatsens syfte av fyra faktorer: kön, 

position, bransch och ansvar. 

 

Då uppsatsen ämnar redogöra för attityder och åsikter hos kvinnor på VD-positioner inom det 

svenska näringslivet krävs följaktligen ett urval bestående av kvinnor som sitter, eller har 

suttit, på en VD-position och som dessutom är verksamma inom det svenska näringslivet.  

 

Att kvinnorna i urvalet skall sitta på en VD-position baseras på tron om att 

arbetslivserfarenhetens bredd påverkar hur samt vilka möjligheter och hinder man stött på i 

sin karriär. Eftersom uppsatsen syftar till att redogöra för kvinnors upplevelser kring sin 

karriär var bred arbetslivserfarenhet ett kriterium och således blev ramen för urvalet en VD-

position.  
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2.2.2 Tillvägagångssätt i urvalsprocessen 

Respondenterna till intervjuerna för empirin i denna uppsats har valts genom ett subjektivt 

urval, vilket kompletterats med ett tillfällighetsurval samt snöbollsurval (Denscombe, 2000). 

 

Det subjektiva urvalet, vilket uppsatsens urval baserar sig på, innebär att respondenter 

handplockas i vetskap om att de erhåller kännedom och speciella kvalitéer kring det ämne 

som behandlas (ibid). Metoden låg nära till hands då uppsatsen har ett undersökningsproblem 

som kräver data från en specifik målgrupp, vilken i detta fall avser kvinnliga chefer inom det 

svenska näringslivet. 

 

Innan respondenterna från den subjektiva urvalsmetoden kontaktades fick de även genomgå 

ett tillfällighetsurval. Ett tillfällighetsurval är en process som bygger på bekvämlighet där 

respondenter väljs efter vad som finns nära till hands (ibid). Varför antalet respondenter som 

slutligen kontaktades var färre än det antal som från början handplockades. Denna 

urvalsmetod användes som stöd till det subjektiva urvalet på grund av uppsatsens, ur olika 

aspekter, begränsade resurser. 

 

Slutligen kompletterades urvalsgruppen med respondenter ur ett så kallat snöbollsurval, där 

de respondenter som redan valts och tackat ja till undersökningen gav förslag på ytterligare 

respondenter de ansåg skulle vara relevanta för uppsatsen och dess syfte (ibid). Då 

förslagsställarna vet vilka kriterier och förutsättningar som krävs, eftersom de redan 

kontaktats för intervju, ökar sannolikheten för vidarekoppling till respondenter av relevans. 

Dessutom har informanten möjlighet att använda förslagsställaren som referens när den nya 

respondenten kontaktas, vilket kan öka undersökningens seriositet och trovärdighet. 

 

2.3 Genomförande 
	  
För uppsatsens empiri intervjuades totalt 10 stycken kvinnor på VD-positioner inom det 

svenska näringslivet. Den första av intervjuerna genomfördes som en provintervju eftersom 

en provintervju ger möjlighet att utvärdera intervjun i form av upplägg och innehåll. 

Exempelvis kan det framgå att frågorna för intervjun behöver anpassas inför kommande 

intervjuer för att bättre matcha med uppsatsens syfte och undersökningsproblem. Då denna 

provintervjus svar gav auktoritet har den kommit att behandlats vidare i uppsatsen.  
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Samtliga kvinnor kontaktades via mail där en kort presentation om författarna till uppsatsen 

samt deras val av ämne gavs, var på kvinnorna fick en förfrågan om att ställa upp på en 

intervju. Vidare framställdes en övergripande bild om kvinnornas deltagande i förhållande till 

uppsatsen, vad uppsatsens syfte var samt hur en intervju med dem var avsedd att presenteras. 

Tid och plats för intervju ombads kvinnorna själva att föreslå, detta för att förenkla för deras 

kanske pressade tidsscheman. 

 

De 10 intervjuerna som genomfördes skedde alla individuellt och under olika dagar. Fyra av 

intervjuerna genomfördes på de olika kvinnornas kontor, fyra i hemmamiljö samt resterande 

två via telefon. Att två av intervjuerna genomfördes per telefon var på grund av att två av 

kvinnorna bor på annan ort, där uppsatsens begränsade resurser var avgörande för typ av 

intervju. Innan varje intervju fick vederbörande kvinna information om intervjuns upplägg 

och teman, där frågor kring bandspelare och ljudupptagning, deras namn i förteckningen samt 

ett möjligt citerande av dem, togs upp. Samtliga kvinnor tillät såväl bandspelare och 

ljudupptagning som att bli citerade och namnangivna, varför de även fick information om 

möjligheten till ett transskript av intervjun innan publicering.   

 

Intervjuerna tog mellan 40 till 60 minuter, där både ljudupptagning och antecknande användes 

som metod för dokumentation. Som ytterligare hjälp vid intervjuerna användes en utformad 

intervjuguide, se bilaga 1. Kvinnorna uppmuntrades ge utförliga och nyanserade bilder av 

sina svar, där följdfrågor valdes i förhållande till deras tidigare svar och stämning. Då 

samtliga kvinnor gett medgivande till att spela in intervjun fanns möjlighet att som informant 

fokusera på respondenten istället för dokumentationen. Avslutningsvis tackades kvinnorna för 

att ha tagit sig tid för en intervju och en transkribering av intervjuerna påbörjades.  

 

2.4 Tillförlitlighet 
	  
Vid intervjuer finns risk att såväl respondent som informant färgar sina svar och frågor efter 

egna preferenser. En faktor som kan påverka hur respondenten svarar är informantens 

identitet, där såväl kvalité som kvantitet av information kan spegla respondentens förtroende 

för informanten (Denscombe, 2000). Ytterligare en faktor som kan påverka hur respondenten 

väljer att svara på vissa frågor är huruvida ljudupptagning används. Risken finns att 
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respondenten inte vill vara lika nyanserad och detaljerad i sina svar intervjun spelas i, vilket 

gör att metoden bör hanteras med försiktighet. Dessutom finns risk att informanten blir för 

självsäker och att respondenten svarar på fel saker om samtalet uppfattas som en vanlig 

konversation, varför det är viktigt att planera intervjun innan genomförandet. Fördelaktigt är 

således att utforma en intervjuguide att förhålla sig till, så att intervjun håller det fokus- samt 

behandlar de ämnen som avsetts.  

 

Det är viktigt att under utfärdande av kvalitativa telefonintervjuer ha vissa aspekter i åtanke. 

Det går till exempel inte att se respondenternas kropps- och minspråk under en 

telefonintervju, vilket kan göra det svårt att avgöra hur personen reagerar på en viss fråga 

(Bryman och Bell, 2011). Däremot kan det vara lättare att både ställa och svara på känsligare 

frågor över telefon. 

 

Vidare är det viktigt att informanten strävar efter att hålla en så neutral ställning som möjligt, 

där starka återkopplingar eller reaktioner på respondenternas svar bör undvikas (Denscombe, 

2000). Att som informant försöka hålla sig neutral till de frågor som ställs ger dessutom 

respondenten svårare att uppfatta om förutfattade meningar finns, vilket underlättar för 

respondenten i att ge ärliga svar utan att känna sig påverkade. Som informant är det även 

viktigt att försöka förhålla sig kritiskt till vad som sägs.  

 

Slutligen är det fördelaktigt att som informant genomföra en provintervju, där ovan nämnda 

saker tas i beaktning, och studera dess resultat för att förstå vad som fungerat bra och vad som 

kan förbättras inför kommande intervjuer.  
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3.0 Teori 
Under det teoretiska avsnittet behandlas teorier och diskussioner kring vilka möjligheter och 

hinder som finns för kvinnor som vill klättra i karriären. Avsnittet börjar med att presentera 

en teori av Kanter (Alvesson och Billing, 2011), för att sedan kompletteras med en fyrfältare 

av Alvesson och Billing (2011). Slutligen följs avsnittet av en diskussionsdel där ämnen knyts 

an till tidigare presenterade teorier och modeller.  

 

3.1 Kanters strukturella förklaring till avancemang i karriären 
	  
Rosabeth Moss Kanter, professor på Harvard Business School, hävdar att det är individens 

strukturella situation som är av störst betydelse för avancemang i karriären och inte könet i sig 

(Alvesson och Billing, 2011). Ur detta påstående har Kanter formulerat tre resonemang kring 

vad hon anser vara avgörande för karriärssträvan, Möjlighetsstrukturen, Maktstrukturen, samt 

Sociala kategorier och processer, vilka presenteras nedan.  

3.1.1 Möjlighetsstrukturen  

Möjlighetsstrukturen innebär att vederbörande har ett jobb där det finns faktiska möjligheter 

att klättra i karriären. Kanter menar att det är viktigt att befinna sig centralt i denna 

möjlighetsstruktur för chansen att utveckla sin karriär, således inte i ett jobb eller position 

utan befordringsmöjligheter. Kvinnor rekryteras oftare till positioner med sämre 

karriärmöjligheter än de männen rekryteras till. Exempelvis rekryteras många kvinnor till 

stabs- och underordnade positioner i företaget, något som i sin tur kan ge ett intryck av att 

kvinnor är mindre karriärorienterade än män. 

3.1.2 Maktstrukturen 

Maktstrukturen är en faktor som beskriver hur män ofta söker sig till män och föredrar det 

egna könet, s.k. homosocial reproduktion. Något Kanter förklarar kan vara en bidragande 

effekt till en snedvriden fördelning mellan män och kvinnor på höga chefspositioner. Det blir 

svårare för kvinnor att ta sig upp till chefspositioner om rekrytering sker genom homosocial 

reproduktion där de flesta chefspositioner domineras av män. Viktigt för kvinnor blir därför 

att nätverka och alliera med andra, speciellt män, för att på så sätt öka sina chanser att bli 

rekryterade till högre positioner. 
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3.1.3 Sociala kategorier och processer 

Det sista resonemanget förs kring Sociala kategorier och processer vilket beskriver hur alla 

inom en social kategori, som utgör en minoritet i jämförelse med en annan kategori, kommer 

att söka sig till en position som bäst stämmer överens med deras sociala kategori. Med det 

menas att minoritetsgruppen kan uppleva att de fångas i en social process och i positioner som 

bäst passar deras sociala grupp och därmed hindras att klättra i karriären. Relationen mellan 

en minoritet och majoritet sägs också påverka kvinnors möjligheter till avancemang i 

karriären och där det blir lättare att avancera om minoritetsgruppen överstiger en tredjedel.  

 

3.2 Kvinnor i ledning 
	  
Alvesson och Billing (2011) identifierar i sin bok Kön och organisation fyra ståndpunkter 

med motiv till varför kvinnors möjligheter att nå ledarpositioner och få mer makt inom 

företag bör öka. Ståndpunkterna, vilka identifieras i boken, benämns som De lika 

möjligheternas ståndpunkt, Den meritokratiska ståndpunkten, Det särskilda bidragets 

ståndpunkt, samt De alternativa värdenas ståndpunkt. Dessa ståndpunkter menar Alvesson 

och Billing snarare skall ses som resonemang än paradigm för vad som är viktigt att ta tillvara 

på, med motiv baserade på antaganden om organisation och ledning såväl som kön. Nedan 

följer en sammanfattning av ståndpunkterna i form av en fyrfältare (Alvesson och Billing, 

2011, s. 255), samt en tydligare beskrivning av varje ståndpunkt.  

 

	  
Figur	  1	  
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3.2.1 De lika möjligheternas ståndpunkt 

I de lika möjligheternas ståndpunkt betraktas möjligheter och hinder ur en etisk-politisk 

aspekt, där de resonemang som förs utgår från att konservativa föreställningar och fördomar 

är något som spelar stor roll för en kvinnans chans till en topposition. Grundläggande 

ojämlikheter och orättvisor mellan män och kvinnor är något som länge haft och fortfarande 

har en stor inverkan på kvinnors väg upp i karriären, vilket bidrar till att skapa olika typer av 

hinder. De lika möjligheternas ståndpunkt ställer sig mot dessa orättvisor och talar istället för 

att det inte finns några betydelsefulla skillnader mellan män och kvinnor vad gäller deras 

inställning till arbete. I grunden handlar alltså de lika möjligheternas perspektiv om att 

uppmärksamma det omoraliska och orättvisa faktum att män sitter på fler ledarpositioner bara 

för att de är män och att alla i grunden bör ha samma förutsättningar och rättigheter till 

avancemang. 

3.2.2 Den meritokratiska ståndpunkten 

Den meritokratiska ståndpunkten grundar sig i hur utnyttjandet av mänskliga kvalificerade 

resurser sker, vilket ståndpunkten menar i dagsläget sker på ett ineffektivt sätt. Resonemangen 

baseras på det faktum att endast ett fåtal kvinnor faktiskt rekryterats till höga poster som 

chefspositioner, varför det alltså måste finnas en stor grupp kvalificerade kvinnor att 

rekrytera, men som inte rekryteras, till sådana poster. Vidare bortser den meritokratiska 

ståndpunkten organisationer från kön, klass, bakgrund, ras och religion, och menar istället att 

människors rörelse genom en organisations hierarki enbart beror av personliga meriter och 

ambitionen att bidra med något. Då den meritokratiska ståndpunkten snarare ser till 

effektivitet än etik har den kommit att bli ett typiskt förhållningssätt för institutioner som 

näringslivet och företagsekonomer, vilka ständigt strävar efter effektivitet och således 

intresserar sig av hur man kan effektivisera utnyttjandet av mänskligt kvalificerade resurser 

genom rekrytering. 

 

Slutligen resonerar den meritokratiska ståndpunkten för att samhället ska behandla kvinnor 

som jämlikar, dock inte på grund av påtryckningar utifrån eller moraliska skyldigheter utan på 

grund av de kvalifikationer som finns. Den högsta ledningen alltid har det yttersta ansvaret för 

att all rekrytering sker enligt meriter och att resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, vilket på 

sikt kan få inställningen till chefspositioner att bli mer könsneutral. 
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3.2.3 Det särskilda bidragets ståndpunkt 

Detta perspektiv, det särskilda bidragets ståndpunkt, håller med föregående ståndpunkters 

resonemang om att män och kvinnor har samma grundläggande inställning och kvalifikationer 

till ledarpositioner. Dock ifrågasätter det särskilda bidragets ståndpunkt möjligheten till 

könsneutralitet och menar istället att kvinnor kan bidra och komplettera med andra 

egenskaper än män. Exempelvis sägs kvinnor ha en mer personorienterad och demokratisk 

ledarstil, där empati får större roll i organisationer. Kommunikation och samarbete samt 

anknytning till kontakt och omvårdnad är andra delar kvinnor sägs vara bättre på än män. 

 

Vidare hävdar det särskilda bidragets ståndpunkt att kvinnors syn på makt är mer relationell 

och mindre individualistisk än mäns, där kvinnor snarare ser makt som en förmåga än som en 

möjlighet till dominans och kontroll. Något män påstås göra. Det särskilda bidragets 

ståndpunkt stödjer inte idén, vilket de tidigare två ståndpunkterna gör, kring att män och 

kvinnor ska tävla på samma villkor. Utan menar istället att kvinnor kan bidra med andra 

ledaregenskaper än de som anses vara typiskt manliga. Det är människors, i det här fallet 

kvinnors, särskilda kvalifikationer som ligger till grund för möjligheten att avancera och 

klättra i hierarkin. 

3.2.4 De alternativa värdenas ståndpunkt 

Den sista ståndpunkten de alternativa värdenas ståndpunkt menar att de två könen, mannen 

och kvinnan, skiljer sig mycket från varandra. Att mannen och kvinnan varken delar 

grundläggande attityder, intressen eller prioriteringar i livet, varför konflikter uppstår och 

varför de söker sig till olika typer av branscher och yrken. Motiven är att kvinnors 

prioriteringar och egenskaper leder till vissa yrkesval och jobb, vilka är mer inriktade på 

mänskliga behov som exempelvis vård och omsorg. Snarare än att kvinnor stängs ute från 

vissa yrken på grund av stereotyper och traditioner. 

 

Vidare motiveras i de alternativa värdenas ståndpunkt att de jobb kvinnor väljer, relaterade 

till mänskliga behov, ofta erbjuder sämre möjligheter för karriärsutveckling än de jobb och 

positioner vilka män väljer. I detta resonemang hävdar de alternativa värdenas ståndpunkt 

dock att kvinnor inte är lika villiga att göra de uppoffringar som krävs för att nå en 

ledarposition, med makt och en hög lön, som män är. De alternativa värdenas ståndpunkt 

förespråkar att kvinnor inte ska försöka anpassa sig väl inom en organisation, särskilt inte i en 
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mansdominerad organisation, för att åstadkomma en förändring. Utan ståndpunkten 

förespråkar att kvinnor ska förlita sig på sina egna färdigheter och på så vis åstadkomma 

något radikalt. Motivet för detta menar de alternativa värdenas ståndpunkt är att kvinnor i 

mansdominerade organisationer redan från början behövt anpassa sig genom personlig 

förändring för att komma in i organisationen. Något som upplevs vara både smärtsamt och ett 

högt pris för en framgångsrik karriär. De alternativa värdenas ståndpunkt framhäver slutligen 

hur viktigt det är med kvinnlig representation på ledande positioner. Dels för att bära de 

alternativa värderingarna och dels för att visa på de förutsatta skillnader som finns. 

 

3.3 Möjlighetsstrukturen ur annat perspektiv 
 

Kopplat till möjlighetsstrukturen i Kanters teori följer nedan en diskussion av Alvesson och 

Billing (2011) samt Eagly och Carli (2007) kring utbildning och nätverk. 

3.3.1 Utbildning 

Nyckelfaktorer bakom en karriär är enligt Alvesson och Billing (2011) utbildning och andra 

meriterade erfarenheter. Trots att det är fler kvinnor än män som tar examen menar Alvesson 

och Billing att kvinnor inte har lika kvalificerade erfarenheter från andra arbetsplatser, 

exempelvis utlandsjobb, som män har.  

3.3.2 Nätverk 

Att kvinnor inte lyckas bygga upp nätverk, relationer med vänner och kollegor såväl inom 

som utanför jobbet, på samma sätt som män gör menar Alvesson och Billing (2011) beror på 

tidsbrist. Kvinnor är ofta, trots en karriär vid sidan av, de som gör det mesta av 

hushållsarbetet, varför inte tiden räcker till för nätverkande. Resultat av riktat fokus på jobb 

och barn kan således förklaras av ett underinvesterande i såväl eget socialt kapital som i 

engagemang för organisationen (Eagly och Carli, 2007). 
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3.4 Maktstrukturen ur annat perspektiv 
 

Nedan presenteras en diskussion kring begreppet glastaket (Yukl, 2012), (Ragins, B. R., 

Townsend, B. och Mattis, M., 1998, Schein 2001, Tharenou, P., Latimer, S. och Conroy, D., 

1994), vilken kopplas till resonemang under maktstrukturen i Kanters teori om strukturella 

förklaringar till avancemang i karriären (Alvesson och Billing, 2011).  

3.4.1 Glastaket 

Begreppet glastaket myntades på 1980-talet som en beskrivning av de osynliga hinder som 

kvinnor och andra minoritetsgrupper möter på vägen upp i företags hierarki (Yukl, 2012). En 

av anledningarna till denna diskriminering menar Yukl har att göra med förutfattade 

meningar, något som kan spåras långt bak i tiden. Kvinnor ansågs länge vara oförmögna att 

använda de egenskaper och beteenden vilka ansågs vara nödvändiga för effektivt ledarskap, 

de klassiskt manliga. Möjliga orsaker till varför glastaket existerar råder det delad mening 

om.  Några av punkterna förklaras av Ragins med fler (1998), Schein (2001) samt Tharenou 

med fler (1994), vilka citeras nedan:  

 

• Brist på möjligheter för kvinnor att skaffa sig erfarenhet och visa sin kompetens på viktiga 

positioner. 

• Utestängning av kvinnor från informella nätverk vilka främjar avancemang. 

• Brist på uppmuntran och möjligheter att delta i utvecklingsfrämjande aktiviteter. 

• Svårigheter att kombinera sin ledarroll med krav från familjen 

• Otillräckliga insatser från den högsta ledningen för att främja jämställdhet. 

• En tendens att gynna individer som uppvisar likheter med de chefer som fattar besluten. 

• Medvetna ansträngningar bland vissa män för att behålla kontrollen över de mest 

betydelsefulla positionerna. 

 

Flera av faktorerna sägs kunna samverka, varför den ena alltså inte utesluter den andra, i 

skapandet av ett företagsklimat vilket anses missgynna kvinnliga chefer (ibid). 
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3.5 Sociala kategorier och processer ur annat perspektiv 
 

Till den sista delen, sociala kategorier och processer, i Kanters teori kopplas följande 

diskussionsdel om normer och stereotyper (Yukl, 2012), könsmärkning (Alvesson, 1997) 

samt kvinnor som avvikande mot den manliga normen (Wahl et al., 2012). 

3.5.1 Normer och stereotyper 

Sedan 1900-talets början har övertygelser om att män är mer kvalificerade för höga positioner 

inom näringslivet legat kvar och bidragit till att hålla kvar könsdiskrimineringen i samhället 

(Yukl, 2012). Dessa diskrimineringar innebär antaganden om vilka egenskaper och 

färdigheter som behövs för ett effektivt ledarskap, i vilka övertygelser om könsstereotyper 

och rollförväntningar ingår, och som även involverar antaganden om naturliga skillnader 

mellan män och kvinnor. Yukl menar även att det inte finns något empiriskt stöd för att män 

skulle vara bättre lämpade för höga ledarroller än kvinnor. 

3.5.2 Könsmärkning 

Enligt Alvesson (1997) blir manligt och kvinnligt till i sociala och kulturella sammanhang. 

Att en del yrken blir typiskt kvinnliga, som t.ex. kontorist, och andra typiskt manliga menar 

Alvesson är ett uttryck för sociala förhållanden och något som kan uppstå under relativt kort 

tid. Biologiska skillnader uppfattas alltså inte påverka varken arbets- eller könsfördelning, 

utan fördelningarna manligt/kvinnligt respektive maskulint/feminint är något som uteslutande 

kan förklaras av sociala processer.  

 

Wahl menar att den könsmärkning som uppstår inom sociala sammanhang, där en specifik 

syssla eller arbetsposition förknippas med ett visst kön, skapar en viss segregering på 

arbetsmarknaden (Wahl et al., 2011). De beskriver hur det vuxit fram en dominans av 

maskulinitet på ledarpositionerna medan allt fler serviceverksamheter inom organisationer 

kopplas ihop med femininitet. Det sägs att det maskulint könsmärkta ledarskapet präglas av 

kommunikation och total hängivelse vilka också medverkar i återskapandet av att män 

dominerar på ledarpositioner (ibid). Dessa egenskaper har senare även i svenska studier visat 

sig vara krav för ledare att ha på toppositioner i organisationer. Wahl med fler menar att en 

ledare behöver kunna kommunicera väl vilket innebär att man som ledare gärna omger sig 

med personer som förstår och går lätt att föra en bra kommunikation med. Detta är en 

bidragande effekt till att en homogen chefskultur råder - män anställer gärna män då de har ett 
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liknande sätt att tänka och kommunicera på. Total hängivelse sägs även det vara en egenskap 

som en ledare “måste” ha, vilket förklaras av föreställningen om hur chefer ska vara 

tillgängliga dygnet runt och där av inte ha huvudansvaret för familj och barn. Att låta arbetet 

påverkas av detta kan betraktas som illojalt mot organisationen. 

3.5.3 Kvinnor som avvikare mot den manliga normen 

Enligt Wahl med fler (2011) betraktas kvinnor i en organisation ofta som avvikare i relation 

till manlig norm, där den manliga normen ses som ett uttryck för hur organisationens kultur 

präglas av tankar om att män och manlighet är högre värderat än kvinnlighet. Författarna 

menar att dessa normer och avvikare är något som ofta och länge lever kvar i organisationer, 

vilket innebär att föreställningen om hur en chef ska vara kännetecknas av manlig dominans 

trots att andelen kvinnor på chefspositioner i manligt dominerade sammanhang ökar. Med 

detta följer att kvinnorna i en organisation ofta blir synliga genom jämförelse med den 

manliga normen, där kvinnorna ses som de annorlunda i förhållandet och således tillskrivs en 

avvikande position. 

 

Att tillhöra en avvikande position kan medföra både för- och nackdelar. Wahl med fler (2011) 

menar att en nackdel som följer med den avvikande positionen och som många kvinnor kan 

uppleva är att de blir sedda som en symbol snarare än sig själva som person. Författarna 

refererar i sin bok “Det ordnar sig- Teorier om organisation och kön” (2011) till en kvinna 

som menar att hon i sin avvikande position lättare blir ihågkommen, dock inte på det sätt hon 

önskar bli: “Jag blir lättare uppmärksammad och ihågkommen. Dock inte som skicklig 

ingenjör, utan som kvinnlig ingenjör” (Wahl et. al., 2011, s.134). Vilket förklaras som att 

kvinnan blir relaterad till som en symbol snarare än till sig själv och sin kompetens. 

 

Att sitta i en avvikande position menar Wahl med fler (2011) dessutom vara något som kan 

bidra till ökad stress. En kvinna på en ledarposition kan känna att hon behöver representera 

alla kvinnor i organisationen, då de alla tillhör en minoritetsgrupp, där resultatet blir att hon 

känner att hon måste leva upp till andras förväntningar om henne som kvinnlig ledare och 

göra sitt arbete extra bra. Inte bara för sin egen skull utan för alla kvinnor. Vidare skriver 

författarna att det däremot finns andra som menar att det enbart är positivt att tillhöra en 

avvikande position eftersom det visar tecken på jämställdhet och på att det sker förändringar i 

att gå mot en mer jämlik organisation. 
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3.6 Kvinnors ansvar 
 

Nedan presenteras en diskussion av Muhonen (1999) samt Alvesson och Billing (2011) om 

hur kvinnors förhållande till familj kan påverka karriären. Avsnittet kopplas inte till tidigare 

teori av Kanter utan ses som en fristående del. 

3.6.1 Förhållandet familj och karriär 

Muhonen (1999) uttrycker att något som spelat stor roll för kvinnors möjligheter att ta sig till 

ledarpositioner inom organisationer är det faktum att kvinnor genom tiderna ofta fått ta mer 

ansvar i hemmet. Att vara hög chef innebär många gånger att du behöver vara flexibel med 

tider, jobba långa arbetsdagar samt vara beredd på att behöva resa mycket eller till och med 

geografiskt flytta till en annan stad eller annat land (Alvesson och Billing, 2011). Dessa krav, 

vilka ställs på många ledare, är något som Alvesson och Billing (2011) menar kan missgynna 

kvinnan då de framställs vara mindre rörliga och mindre flexibla än män. Varför den konflikt 

som framstår mellan kvinnor och den manliga normen, om hur en ledare bör vara och agera, 

således kan utgöra ett hinder för kvinnor i att nå ledarpositioner. 

 

Ett annat antagande av Alvesson och Billing (2011) är att djupt rotade förväntningar- och 

antaganden om kvinnors huvudansvar för familjen, särskilt under småbarnsåren, har stor 

betydelse för kvinnors karriär. Exempelvis kan familjesituationen i relation till karriär skapa 

stor stress i vilken kvinnor inte känner sig bekväma, varför de inte söker sig till 

chefspositioner. Utöver att det finns kvinnor som vill sätta familjen i första hand och således 

prioriterar bort sin karriär menar Alvesson och Billing (2011) att det finns andra faktorer vilka 

påverkar kvinnors attityd och intresse för chefspositioner. Enkla anledningar som att tiden 

inte räcker till, att kvinnor med huvudansvar över hemmet har inte tid att göra karriär på 

samma sätt som män och således inte når de allra högsta chefspositionerna. 

 

Muhonen (1999), med hänvisning till Carlisle (1994), menar däremot att det skett en stor 

förändring i arbetsfördelningen mellan kvinnor och män de senaste åren vad gäller familj, 

hushåll och ekonomi. Kvinnors tidigare starka koppling till familjesysslor är idag inte lika 

självklar, utan arbetsfördelningen har kommit att jämnas ut och fler män har börjat ta mer 

ansvar för hushållsarbete. I en del klassamhällen är det även vanligt att ta hjälp och betala 

andra för att utföra visst arbete i hemmet, vilket Muhonen (1999) menar är en bidragande 

faktor till förändringen i arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Vidare menar Muhonen 
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(1999) att ett förhållande mellan en framgångsrik karriär och familj i många avseenden både 

är viktigt och något som visar sig vara positivt för kvinnor (Carlisle, 1994). Kvinnor som har 

både familj och en karriär, gärna med en chefsposition, och som lyckas kombinera dessa får 

många positiva inslag i sin vardag. Detta i form av högre inkomst, ökad självkänsla, jämnare 

maktfördelning i relationen samt en känsla av ökad samhörighet med maken. I de fall där 

både mannen och kvinnan i en familj väljer att satsa på karriären är Muhonen (1999) noga 

med att poängtera vikten av att stötta varandra, både vad gäller sysslor i hemmet och 

emotionellt. Att det krävs en relation där man stöttar och kommunicerar med varandra för att 

få livspusslet att gå ihop.    
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4.0 Resultat och analys 
Detta avsnitt avser presentera uppsatsens empiri, vilken har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer, samt att analysera den. Först ges en presentation om respektive 

respondent, vilket följs av en sammanställning av deras svar. Slutligen knyts varje ämne ihop 

genom en analys, kopplat till uppsatsens teoretiska avsnitt. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 
 

Empirin för uppsatsen baseras på de erfarenheter och upplevelser som 10 kvinnor på VD-

positioner inom det svenska näringslivet varit med om. En gemensam nämnare för alla 

kvinnor var att de, utifrån sett, upplevdes väldigt trygga i sig själva, både som person och i sin 

yrkesroll. Kvinnorna gav allihop ett positivt och lättsamt intryck vid intervjuerna och verkade 

genuint intresserade av de ämnen och frågor som lades fram. Trots att de på sina egna och 

olika sätt lyckats ta sig till VD-positioner, fanns en röd tråd bland kvinnornas berättelser om 

sin väg till toppen. Vad som återkom var att de verkligen ville belysa att man ska tro på sig 

själv och våga ta för sig. De menade att om man gör det, då kan man komma hur långt som 

helst. 

 

Ylva Berg började sina studier med att läsa Statskunskap på Stockholms universitet, vilket 

hon sedan valde att komplettera med en ekonomiutbildning från Handelshögskolan. Ylva fick 

sitt första jobb på Tetra Pak och spenderade sedan många år av sin karriär utomlands. Hon har 

suttit som VD på Technia AB och sitter sedan april 2014 som VD för Business Sweden.  

 

Karin Börjesson O’Connor har en dubbel examen i ekonomi och journalistik från Göteborgs 

universitet och har haft en rad olika chefspositioner däribland CMO på Mannheimer 

Swartling och ORC Software samt ledande befattningar inom Ogilvy Sverige. Idag arbetar 

hon, förutom som VD för sitt eget företag Corporate Creativity, som styrelseproffs och har 

bland annat suttit i styrelsen för Telge Energi, Riksantikvarieämbetet, SOS Barnbyar och 

BRIO. Karin agerar även mentor för flera unga kvinnor. 
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Ann-Sofie Forsmark är utbildad ekonom och sitter idag som hälsochef för PwC Sverige där 

hon ansvarar för att öka medvetenheten om hälsa och välmående för alla PwC Sveriges 

anställda. Vid sidan av detta agerar hon mentor samt driver sitt egna företag Formstark Hälsa 

där hon är VD. 

 

Ros-Marie Grusén studerade Social Science på Lunds Universitet och började sin karriär 

med att jobba på IKEA, där hon suttit som både varuhus- och HR-chef. Sedan 2011 är hon 

VD för Lloyds Apotek. Ros-Marie har lång erfarenhet inom detaljhandelsbranschen och satt 

tidigare som VD för Plantagen. Idag sitter hon även med i Akademibokhandelns styrelse. 

 

Monica Hagman är utbildad farmaceut från Uppsala universitet, kompletterat med ett antal 

olika ledarskapsprogram. Monica har gjort större delen av sin karriär inom Apoteket AB var 

hon haft en rad olika chefsbefattningar, bland annat som affärsområdeschef och tidigare vice 

VD för öppenvårdsapoteken. Hon är idag närsjukvårdsdirektör i östra Östergötland och sitter i 

Region Östergötlands ledning, samtidigt som hon har uppdrag inom ett antal olika styrelser. 

 

Maria Hamrefors studerade internationell ekonomi vid Göteborgs Universitet och har sedan 

starten av sin karriär suttit på många chefspositioner. Hon har bland annat varit VD för Liber 

AB, Norsteds Förlagsgrupp samt KF Media AB och är numera VD för Akademibokhandeln 

AB och Bokus. Maria ingår i nätverket Novare och Veckans Affärers mentorprogram och har 

även varit med på Veckans Affärers lista över de mest inflytelserika kvinnorna inom svenskt 

näringsliv. 

 

Marie Nygren är utbildad civilekonom och har sedan 2007 varit vice VD på Systembolaget. 

Marie har en lång bakgrund inom detaljhandelsbranschen och var tidigare VD på Adara. Idag 

sitter hon i styrelsen för Apoteket Hjärtat och ingår i nätverket Novare och Veckans Affärers 

mentorsprogram. Marie har även publicerats på Veckans Affärers lista över de mest 

inflytelserika kvinnorna inom svenskt näringsliv. 
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Annema Paus utbildade sig till apotekare i Uppsala, vilket hon sedan kompletterat med en 

ekonomi- och ledarskapsutbildning från Handelshögskolan. Annema har lång erfarenhet från 

flera chefsbefattningar inom Life Science och läkemedelsbranschen, senast som VD för 

Apoteket Farmaci AB. Numera arbetar hon med konsult- och styrelseuppdrag, bland annat i 

Apoteksgruppen och AB Solom, där hon även sitter som vice ordförande. Annema har under 

flera år varit med på listan över de mest inflytelserika kvinnorna inom svenskt näringsliv och 

ingår även hon i nätverket Novare och Veckans Affärers mentorprogram.  

 

Wenche Rolfsen är disputerad farmaceut och har en lång erfarenhet av olika 

chefsbefattningar, senast som VD för Quintiles Scandinavia. Wenche är idag styrelseproffs 

och innehar en rad olika styrelseuppdrag för bland annat Swedish Match, Sarsia Seed 

Norway, APL, Moberg Pharma, Industrifonden och Index Pharmaceu där hon för det senare 

även är ordförande. 

 

Meg Tivéus tog examen år 1967 från Handelshögskolan i Stockholm där karriären snabbt tog 

fart. Meg har bland annat varit tidigare Vice VD för Posten samt VD för Svenska Spel och är 

idag styrelseproffs. Hon aktiv i ett flertal styrelser, däribland Swedish Match, Nordea Funds 

AB, Cloetta, Styrelseakademin, Folktandvården Stockholm AB, Solhagagruppen AB, Björn 

Axén AB och Arkitektkopia AB där hon för de fyra sista även är ordförande. Meg är utsedd 

som en av de mest inflytelserika kvinnorna i Sverige och har vid ett flertal gånger varit på 

Veckans Affärers lista över de mest inflytelserika kvinnorna inom svenskt näringsliv.  
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4.1.1 Sammanställning av information om respondenterna  

 

 

Tabell 1: Sammanställning av information om respondenterna  

	  
	  

 
Namn 
 

 
Född 

 
Utbildning 

 
Bransch 

 
Nuvarande/tidigare position 

 
Berg, Ylva 

 
1965 

 
Civilekonom 

 
Handels 

 
VD Business Sweden 

 
Börjesson O’Connor, 
Karin 
 

 
1965 

 
Civilekonom och 
journalistikexamen 

 
Management 
Consulting 

 
VD Corporate Creativity, 
styrelseproffs 

 
Forsmark, Ann-Sofie 

 
1979 

 
Civilekonom 

 
Hälso- och 
friskvård 

 
VD Formstark Hälsa, Hälsochef på 
PwC Sverige 

 
Grusén, Ros-Marie 

 
1971 

 
Fil. kand. Social 
Science 

 
Läkemedel 

 
VD Lloyds Apotek 
 

 
Hagman, Monica  

 
1954 

 
Farmaceut 

 
Life Science 

Närsjukvårdsdirektör i östra 
Östergötland. Tidigare Vice VD för 
öppenvårdsapoteken 

 
Hamrefors, Maria 

 
1956 

 
Internationell 
ekonomi 

 
Förlag- och 
Media  

 
VD Akademibokhandeln 
 

 
Nygren, Marie 

 
1965 

 
Civilekonom 

 
Detaljhandeln 

 
Vice VD Systembolaget 
 

 
Paus, Annema 

 
1955 

 
Apotekare 

 
Life Science 

 
Tidigare VD Apoteket Farmaci AB 

 
Rolfsen, Wenche 

 
1952 

 
Disputerad 
farmaceut 

 
Life Science 

 
Tidigare VD Quintiles, 
styrelseproffs 
 

 
Tivéus, Meg 

 
1943 

 
Civilekonom 

 
Handels 

 
Tidigare VD Svenska Spel och 
Posten, styrelseproffs 
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4.2 Att prioritera och lyckas kombinera för en karriär  
	  
Utbildning 

I valet att fortsätta studera svarade nästan alla att det var en självklarhet att plugga vidare, 

däremot på olika grunder. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna kommer från familjer 

med akademisk bakgrund, vilket de menade var vad som främst legat till grund för deras 

inställning och självklara val i att vidareutbilda sig. Resterande förklarade istället att de var de 

första i sin familj att studera vidare och att det således inte var en självklarhet inom familjen 

att vidareutbilda sig, men däremot för dem som individer att göra det. Oavsett bakgrund fanns 

alltså en gemensam nämnare för kvinnorna i drivet och viljan att ta sig längre, lära sig mer 

och hitta nya utmaningar.  

 

Alla kvinnor var överens om att utbildning har stor betydelse för karriären. De förklarade det 

som att det inte är direkt vad du läser som spelar roll, om du inte söker dig till ett yrke där viss 

expertis krävs, utan att det är utbildningen i sig som är viktig. Att utbildning visar på att du är 

villig och kompetent nog att lära dig nya saker, att du kan ta ansvar över dig själv och stora 

mängder data, samt att du har en vilja att utvecklas. Där de dessutom menade att strävan efter 

att lära sig mer är något som är viktigt genom hela livet. 

 

“Utbildning är som en inträdesbiljett, du visar på en förmåga att kunna ta in kunskap och 

använda kunskap på ett visst och strukturerat sätt. Man får en verktygslåda på universitetet.” 

 

“Jag tror inte det är någon nyhet men jag tror att det spelar stor roll att man har en 

utbildning. Inte så mycket för vad du har lärt dig där utan för att andra tror att man lär sig så 

mycket där.” 

 

Kvinnorna förklarade även att utbildning inte bara har betydelse rent praktiskt för karriären, 

utan att den även är något som påverkar ens självförtroende. Att utbildning skapar en trygghet 

i vem man är och vad man kan.  

  

“Har man en tung utbildning står man väldigt fast, då är det inte många som kan peta på en, 

det gör att man står väldigt stabilt.” 
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Vidare påstod majoriteten av kvinnorna inte ha haft någon direkt plan med sin utbildning 

annat än att ha roligt, förkovra sig och för att senare i livet kunna försörja sig. Även om alla 

poängterade att de alltid tyckt om och drivits av att se resultat, menade majoriteten att mål 

som att bli chef och att ha ett resultatansvar växte fram längs med tiden.  

 

“Jag ville tjäna pengar. Jag ville se till att jag kunde klara mig i livet, att kunna påverka sin 

egen situation är en jättestor drivkraft.” 

  

Dock uttryckte några av kvinnorna att de alltid, redan innan sin utbildning, haft som mål att 

bli chef. En av dem förklarade att hon alltid haft en plan med sin utbildning och målbild för 

sin karriär. 

 

“Jag hade en väldigt tydlig plan, jag ville bli personalchef för ett större företag och 

bakgrunden, eller motivationen för det, var att jag var och är väldigt intresserad av 

människor.” 

 

Familj 

Vidare fick kvinnorna svara på hur de upplever att det går att kombinera familj och barn med 

en karriär. De flesta var snabba med att uttrycka hur deras män spelat stor roll och möjliggjort 

för respektive karriär. Kvinnorna förklarade hur deras män inte fokuserat på att göra karriär 

på samma sätt som de själva gjort, varför deras män istället fått ta mycket ansvar och spelat 

stor roll för hemmet. Vidare nämnde några av kvinnorna vikten av att vara öppen och 

diskutera alla val och jobberbjudanden med sin man och familj för att få det att fungera på 

bästa möjliga sätt.  

 

“Vi har alltid diskuterat de där valen och vad vi ska göra tillsammans med varandra. När jag 

har fått erbjudande så har jag alltid gått hem och sagt så här; Vad tycker du om det här? Hur 

får vi ihop det här nu då?” 

 

De flesta av kvinnorna beskrev familjelivet snarare som en möjlighet än ett hinder för att ta 

sig långt i karriären, där de menar att familj och barn har lärt dem att prioritera och planera sin 

tid bättre. Dock underströk alla att det är ett pusslande att få ihop både karriär och familj, samt 

att ett hårdare arbete och fokus krävs när de väl suttit med jobbet.  Några av dem förklarade 
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hur de jobbat under tiden barnen sovit, där de fått sitta långa timmar in på nätterna med sitt 

arbete. Allt för att kunna spendera så mycket vaken tid som möjligt med sina barn. 

 

“Jag kände aldrig att jag var en dålig mamma för att jag arbetade, för jag tyckte ju att det det 

var min rättighet att arbeta och sen ville jag vara med barnen all ledig tid.” 

 

“Barn är bästa hjälpen i att bli en bra ledare. Man lär sig att planera och övertyga, övertala 

och forma.” 

 

Två av kvinnorna med barn har även en man som, till skillnad från de andra kvinnornas män, 

haft ett tidskrävande jobb. De förklarade det som att de därför aldrig kunnat förlita sig på att 

deras män man ska ta hand om barnen, varför de menade att en extra hand i form av städhjälp 

och barnflicka varit avgörande för deras karriär. 

 

“Det har varit helt avgörande att ha extra hjälp - HELT avgörande. Man måste se till att det 

andra tråkiga är löst och att man slipper ha det dåliga samvetet att lämna barn som är 

förkylda eller som egentligen inte mår bra till dagis för att man inte har någonting annat.” 

 

“Jag tycker att det har varit svårt att kombinera familj och karriär, särskilt när jag jobbade i 

den absoluta toppen i näringslivet och jag behövde resa mycket. Det förutsätter att man har 

råd att köpa hjälp och att man har ett stort nätverk. Man har ständigt dåligt samvete.” 

 

Även resterande respondenter underströk möjligheten och vikten av att ta hjälp, även om de 

inte menade att det varit avgörande för deras karriär. De förklarade det snarare som en 

hjälpande hand i att få bort vardagsstressen och allt vad det innebär, städa, handla och hämta 

barn, vilket gör att man får mer tid över. Mer ledig tid menade kvinnorna innebär att mer 

fokus kan läggas på barn och familj, vilket i slutändan är en viktig byggsten för att få 

familjelivet att gå ihop och för att dessutom kunna kombinera det med en karriär. De 

påpekade dock att det krävs mycket mer planering i vardagen när man har en familj att se till, 

än när man bara har sig själv att rätta sig efter.  
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4.2.1 Analys av att prioritera och lyckas kombinera för en karriär 

Enligt Alvesson och Billing (2011) är en av nyckelfaktorerna bakom en karriär att investera i 

utbildning, något som sammanfaller med de kvinnliga respondenternas åsikter då alla kvinnor 

höll med om att utbildning har stor betydelse för karriären. Framförallt menade kvinnorna att 

utbildning är något som ger erfarenheter och trygga grunder att stå på, där det egentligen inte 

spelar så stor roll vad du läser utan faktumet att du vidareutbildar dig är vad som spelar roll. 

De förklarade det som att valet att utbilda sig visar en vilja i att utvecklas och ta ett visst 

ansvar, något som är bra att ha med sig vidare i karriären. Vidare motiverade kvinnorna att 

den kompetens och erfarenhet en utbildning ger har stor betydelse för karriären, baserat på att 

rekrytering i de allra flesta fall sker på basis av kompetens. De menade att det blir svårare att 

välja bort en kvinna framför en man om hon har samma eller högre utbildning, vilket stämmer 

väl överens med resonemangen Alvesson och Billing för under den meritokratiska 

ståndpunkten för kvinnors ökade möjligheter till högre positioner inom företag. I Den 

meritokratiska ståndpunkten motiveras nämligen att utbildning och meriterande erfarenheter 

är resurser människor besitter, oavsett kön, vilka ska utnyttjas på mest effektiva sätt. Således 

talar den meritokratiska ståndpunkten för att det är kompetens och meriter som skall vara av 

vikt vid rekrytering, vilket stämmer väl överens med de resonemang kvinnorna för när de 

beskriver hur och varför utbildning är av vikt för karriären. 

 

Att alla kvinnor har någon form av eftergymnasial utbildning innebär att de alla haft möjlighet 

att skaffa sig erfarenheter, vilket strider mot några av de punkter som återfinns i diskussionen 

kring varför begreppet glastaket existerar. Yukl (2012), med hänvisning till Ragins med fler 

(1998), Schein (2001) och Tharenou med fler (1994), förklarar två av orsakerna till glastakets 

existens i att det finns brist på möjligheter för kvinnor att skaffa sig erfarenhet och visa sin 

kompetens på viktiga positioner, samt att det finns brist på uppmuntran och möjligheter för 

kvinnor i att delta i utvecklingsfrämjande aktiviteter. Något de kvinnliga respondenterna visar 

motsatsen till då alla både haft och tagit de möjligheter som getts till att delta i aktiviteter och 

utbildningar vilka främjat deras utveckling. Detta trots att nästan hälften av kvinnorna 

kommer från familjer utan akademisk bakgrund, där utbildning aldrig varit en självklarhet, 

och varför kvinnorna visar tecken på att möjligheten att skaffa sig erfarenheter samt att delta i 

utvecklingsfrämjande aktiviteter faktiskt finns.  
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Även Kanters teori, om att det är individens strukturella situation som är av störst betydelse 

för avancemang i karriären, kan kopplas till kvinnornas bakgrund och utbildning (Alvesson 

och Billing, 2011). Delvis strider kvinnornas höga chefspositioner mot vad Kanters sista del, 

sociala kategorier och processer, i teorin hävdar. Den förklarar hur minoritetsgrupper, 

exempelvis kvinnor i arbetslivet, av sin sociala grupp och tillhörighet kommer känna sig 

tvingade att söka sig till positioner som stämmer bäst överens med deras grupp. Att dessa 

kvinnor då sitter, eller har suttit, på höga chefspositioner inom näringslivet, vilka domineras 

av män, innebär att resonemanget inte finner resonans. Detta samtidigt som att kvinnornas 

höga chefspositioner talar för beskrivningen om hur alla inom en social grupp, oavsett kön, 

hamnar i en position som stämmer överens med sin sociala kategori. Sett till utbildning har 

kvinnorna trots allt hamnat i en position som stämmer överens med deras sociala kategori, då 

de allra flesta på höga chefspositioner har viss utbildning och meriterande erfarenheter.  

 

Vad gäller barn och familj i kombination med karriär var kvinnorna återigen överens. Denna 

gång om att barn, familj och karriär är någonting som faktiskt går att kombinera. Även om de 

påpekade att det krävs mycket tid och planering. Majoriteten av kvinnorna förklarade att en 

stor del till varför de lyckats kombinera barn och familj med en karriär är på grund av att de 

har haft en jämlik och förstående man, som dessutom tagit mycket ansvar i och för hemmet. 

Denna typ av ansvarsfördelning, där det inte är självklarhet att kvinnan har huvudansvaret 

över hemmet utan att sysslorna fördelas mellan kvinnan och mannen, menar Muhonen (1999), 

hänvisat till Carlisle (1994), är en stor förändring som skett de senaste åren. En bidragande 

faktor till förändringen i arbetsfördelningen menar Muhonen är att det blivit allt vanligare att 

ta hjälp i hemmet och betala andra att utföra ett visst arbete. Något som, utöver en man som 

tagit stort ansvar för hemmet, stämmer överens med vad de kvinnliga respondenterna 

förklarade som anledning till att de fått tiden att räcka till då alla underströk vikten av och 

möjligheten till tillexempelvis barnflicka och städhjälp. En av kvinnorna beskrev möjligheten 

till extra hjälp som helt avgörande för hennes karriär, baserat på att hennes man, liksom hon 

själv, gjort en tidskrävande karriär.  

 

Vidare att dessa kvinnor lyckats kombinera familj med karriär kan enligt Muhonen (1999) 

vara en av anledningarna till att kvinnorna benämner sina män som jämlikar. Muhonen menar 

nämligen att kvinnor med både familj och karriär, gärna i position som chef, och som lyckas 

kombinera dessa belönas med positiva inslag i vardagen i form av ökad självkänsla, jämnare 

maktfördelning i relationen samt en känsla av ökad samhörighet med maken. I de fall där 
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båda väljer att satsa på karriären är Muhonen noga med att poängtera vikten av att stötta 

varandra, vilket är ytterligare ett inslag som stämmer överens med de kvinnliga 

respondenternas beskrivningar. Kvinnorna var noga med att förklara hur viktigt det är att 

kommunicera och delge saker med varandra för att få livspusslet att gå ihop. 

 

Dessa kvinnors syn går förvisso ihop med Muhonens syn på arbets- och könsfördelning, men 

strider mot Alvesson och Billings (2011) resonemang om att kvinnor väljer att prioritera bort 

sin karriär för familjen. Under de alternativa värdenas ståndpunkt resonerar Alvesson och 

Billing kring hur mannen och kvinnan skiljer sig mycket från varandra. De menar att mannen 

och kvinnan varken delar grundläggande attityder, intressen eller prioriteringar, varför 

konflikter uppstår och varför de söker sig till olika typer av branscher och yrken. Vidare 

motiveras att de jobb kvinnor väljer ofta erbjuder sämre möjligheter till karriärsutveckling, att 

de är mer människorelaterade än de jobb män tenderar att söka sig till samt att kvinnor inte är 

lika villiga som män är i att göra de uppoffringar som krävs för att nå en ledarposition. 

Resonemang och motiveringar vilka på många sätt strider mot det empiriska underlaget. Till 

att börja med menade kvinnorna att det i jobbsammanhang inte finns några större skillnader 

mellan kvinnor och män, baserat på att kvinnorna själva inte upplever sig vara något 

annorlunda än sina manliga kollegor. Vidare har dessa kvinnor inte sökt sig till yrken som på 

något sätt skulle vara typiskt kvinnliga och de har heller inte avskräckts från de höga 

chefspositionerna på grund av eventuella uppoffringar eller manliga normer. Kvinnorna 

förklarade att de sällan uppfattat den konflikt som sägs uppstå mellan kvinnor och den 

manliga normen om hur en ledare bör vara och agera, i form av att vara flexibel med tider, 

arbetsdagar och resor. Krav vilka Alvesson och Billing (2011) menar både missgynnar- och 

utgör hinder för kvinnor i att nå chefspositioner, men som dessa kvinnor aldrig upplevt vara 

könsrelaterade utan något som följer med rollen som chef.  

 

Som tidigare nämnt menar kvinnorna att det går att kombinera barn och familj med en karriär, 

att man får tiden att räcka till om man verkligen vill det. Ytterligare något som strider mot 

Alvesson och Billings (2011) antagande om att kvinnor inte söker sig till chefspositioner på 

grund av stressen de känner i att lyckas kombinera familj med en karriär. Dessa kvinnor 

förklarade snarare familj och barn som en hjälp än som ett hinder i livspusslet, och menar att 

barnen har lärt dem att prioritera, planera och fokusera sin tid. Däremot finner Alvesson och 

Billings antagande om att kvinnor med huvudansvar över hemmet inte har tid att göra karriär 

på samma sätt som män till viss del gensvar i kvinnornas attityder och upplevelser. Kvinnorna 
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påpekade åtskilliga gånger hur tiden varit knapp och att skälen till att de lyckats kombinera 

barn och familj med en karriär till stor del är på grund av att de har en respektive som tagit 

mycket ansvar i och för hemmet, samt att de haft möjlighet att ta annan hjälp. Något som 

varken bekräftar eller dementerar kvinnornas huvudansvar för hemmet, men något som kan 

tyckas tala för antagandet om hur den med huvudansvar över hemmet inte har tid att göra 

karriär.  

 

4.3 Att klättra i karriären 
 

Nätverk   

När kvinnorna fick frågan om hur de upplever att nätverk spelar roll för karriären svarade 

majoriteten att det inte varit direkt avgörande eller något som påverkat deras möjlighet att 

avancera. De kvinnor som vid sidan av karriären startat upp egna företag menade dock att 

nätverk är en otroligt viktig del. Detta med tanke på att det inte finns någon chef att vända sig 

till vad gäller utvecklingsmöjligheter, utan att nätverk således får fungera som motivation och 

bidra med kunskap. Däremot var alla överens om att nätverk är viktigt i form av att det 

fungerar stimulerande och att de gör en mer synlig för allmänheten. Det skapar ett forum till 

att bolla idéer och tankar mellan varandra i, där man kan få såväl hjälp som inspiration. 

 

“Nätverk skulle jag säga är en otroligt viktig del, speciellt som egenföretagare. Det är även 

viktigt att förstå att man ibland nätverkar med konkurrenter och vara medveten om det”.  

 

“Jag äter frukost med en kvinna som är VD för en annan detaljhandelskedja en gång 

varannan månad. Då har vi alltid med oss några punkter var vilka är bra att stämma av med 

någon utomstående och med någon som förstår vad man håller på med, vilket är jättebra.” 

  

De flesta av kvinnorna uttryckte sig även ha intresserat sig för nätverk ganska sent i sin 

karriär. Orsaken till det menade många varit på grund av tidsbrist.   

 

“Jag måste säga att jag missade delen med att nätverka på arbetstid, vilket jag idag har insett 

är en otroligt viktig del i karriären. Jag var så fokuserad på att leverera och utföra mina 

arbetsuppgifter att jag missade att vara social på arbetstid. Så mitt intresse för nätverk har 

nog kommit på senare dagar, då jag förstått vikten av det.” 
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“Jag har nog alltid trott att om jag bara levererar bra resultat och ett överskott i slutändan 

så kommer det att fungera. Jag har trott att det är mer bättre i längden än att ha nätverk. Men 

nu när jag träffar erfarna företagsledare, så ser jag att de är väldigt duktiga på väldigt 

många saker. Inte nog med att de levererar rätt resultat så har de rätt nätverk runt omkring 

sig, med en strategisk nivå och höjd på allt de gör. De spelar helt enkelt i en annan division.” 

 

Vidare fokuserade kvinnorna mycket på privata nätverk samt vikten av familj och vänner, 

vilka de menade fungerar som skyddsnät att falla tillbaka på och kunna be om hjälp av. En av 

kvinnorna förklarade hur hon trodde att en bidragande faktor till varför hon intresserat sig av 

externa nätverk så pass sent i sin karriär var på grund av att hon värnade så pass mycket om 

de privata nätverken, speciellt i början av sin karriär och under småbarnsåren. Men att hon på 

senare år gått med i externa nätverk och känt att hon varit tvungen att ta något slags 

mentoransvar. Hon uttryckte hur viktigt det är att kunna bidra med och hjälpa unga kvinnor i 

sin karriär, men förtydligade också att manliga, eller i alla fall blandade nätverk, är minst lika 

viktiga som de kvinnliga.  

 

Att känna ansvar över att hjälpa andra unga kvinnor i sin karriär var något som återkom hos 

flera av de kvinnliga respondenterna, precis som åsikten att även manliga nätverk är viktiga. 

 

“Jag insåg ganska sent vikten av nätverk men idag är jag med i flera stycken där jag även 

agerar mentor. Jag tror däremot att det är viktigt att även nätverka med män. För kvinnor 

räcker det inte med att ingå i kvinnliga nätverk, det är ju trots allt män som sitter på de flesta 

toppositionerna och då är det dem du ska nätverka med!” 

 

Sammantaget var alla kvinnor överens om att nätverk är någonting positivt, såväl informella 

och privata som externa, men inte som någonting avgörande för karriären.  

 

Chefer och medarbetare  

Vidare höll alla kvinnor med om att det är otroligt viktigt att ha en bra och förstående chef. En 

chef som både ser och utmanar en förklarade kvinnorna kan ses både som hjälp och som en 

möjlighet till att klättra i karriären.  

 



	   38	  

“Jag brukar alltid säga att min chef slängde mig i bassängen och så fick jag lära mig att 

simma, vilket jag fick göra om och om igen. Jag hade ingen aning om varken det ena eller det 

andra, men jag löste uppgifterna. Det blev en sorts värdering av att oavsett vilken situation 

jag hamnar i så kommer jag alltid att kunna fixa det på ett eller annat sätt.” 

  

På följdfrågan om kvinnorna haft en dålig eller oförstående chef samt vad de då gjort åt 

situationen, svarade alla kvinnor att de sökt sig därifrån. De förklarade att det inte är någon 

idé att vara kvar på en arbetsplats där du inte kan arbeta ihop med din chef. Varpå alla 

kvinnor sa att om möjligheten finns så ska man alltid välja jobb efter chef. 

 

“Alla kan misslyckas om du har en chef som inte du lirar ihop med. Att ha en chef som ger 

dig de rätta förutsättningarna är a och o, även för din egen utveckling. Kommer du till någon 

du känner att du inte fungerar ihop med så ska du söka dig därifrån, för du kommer aldrig att 

kunna peta bort din chef.” 

 

Kvinnorna menade även att medarbetare kan ses som en viktig byggsten i karriären och som 

något som skapar stimulans. Att det är viktigt med medarbetare som ifrågasätter för sin egen 

utveckling, men även för att kunna bidra till företagets gemensamma resultat. En av 

kvinnorna förklarade det som att ha ett “tryck” underifrån sig.  

 

“Något jag tror är jätteviktigt är att omge sig med människor som är bra på att jobba 

tillsammans. Man kan sitta och ha de duktigaste på allt men om de inte kan samarbeta så blir 

det inte bra iallafall.” 

 

Egenskaper  

En av kvinnorna pratade om hur viktigt det är att utnyttja sin talang. Hon förklarade det som 

att alla människor föds med olika talanger och att man bör försöka utnyttja det man är duktig 

på. Arbetar man med det man själv anser sig vara duktig på brukar passion och intresse 

komma automatiskt.  

 

“Om du har turen att ha upptäckt vad du är duktig på, eller om det råkar sammanfalla med 

ditt jobb, då kan du ta dig ännu längre.” 
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Andra framgångsrecept menade kvinnorna var att ingen av dem varit rädda för att ta ansvar, 

framförallt resultatansvar vilket de även nämner som en av de viktigaste faktorerna till att 

klättra i karriären. Utan en linjeposition eller positioner med resultatansvar menar kvinnorna 

att det är svårt att nå de allra högsta positionerna. 

 

Vidare svarade majoriteten av kvinnorna att de redan i tidig ålder ville kunna mäta sitt arbete 

och se någon form av resultat, men som tidigare nämnt inte formulerat resultatansvar som mål 

förens långt senare i sin karriär. En av kvinnorna poängterade att resultat inte enbart behöva 

handla om pengar, utan att det även finns ett resultat i att se medarbetare utvecklas. Att vara 

resultatorienterad är en egenskap kvinnorna nämner som något som gör att du kan klättra 

långt i karriären. Driv och passion var ytterligare egenskaper vilka kvinnorna förklarade som 

viktiga delar för den som vill ta sig långt i karriären.  

 

“Jag brukar säga så här att man ska göra det som man känner är roligast i hjärtat, man ska 

gå dit hjärtat vill, inte för att man ska eller måste. Jag har gått på det som jag tyckt verkar kul 

och som jag brinner för! Det är då man blir bra.” 

 

Majoriteten av kvinnorna nämnde förmågan att våga tacka ja, men även att våga tacka nej 

som en viktig egenskap för att lyckas klättra i karriären. De menade att man ska våga tacka ja 

till jobb även om man känner att man inte har all erfarenhet som krävs. På samma sätt som de 

menade att man ska söka sig därifrån eller tacka nej till ett jobb om det inte känns helt rätt. 

Det värsta som kan hända, förklarade de, är att man får gå vidare och prova på någonting 

annat.  

 

4.3.1 Analys av att klättra i karriären 

Enligt maktstrukturen i Kanters teori om avancemang i karriären beskrivs att en bidragande 

effekt till den sneda fördelningen mellan män och kvinnor på chefspositioner kan bero på 

homosocial reproduktion (Alvesson och Billing, 2011). Med det menas att en chef anställer 

sina lika vilket skulle innebära att kvinnor har svårt att ta sig upp i hierarkin om de flesta 

chefspositionerna domineras av män. Vidare beskrivs i teorin att det därför är viktigt för 

kvinnor att nätverka, speciellt med män, för att öka sina chanser till att klättra i karriären. Det 

är ingen av respondenternas åsikter som finner stöd i detta resonemang då ingen av kvinnorna 

har upplevt att nätverkande är något som nödvändigtvis behövs för att kunna klättra i 
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karriären. Alla respondenter upplevde däremot att nätverkande är något som gör att du blir 

mer synlig och att det skapar ett forum till att bolla idéer och tankar i, dock inte som en 

avgörande faktor för deras karriär. Resonemanget om att kvinnor skulle behöva nätverka för 

nå en chefsposition är därmed något som motstrider det empiriska underlaget, men det finns 

inget som pekar på att det skulle vara en nackdel att nätverka för att öka sina chanser till att 

klättra i karriären.  

 

Alvesson och Billing (2011) för ytterligare resonemang kring nätverkande, vars diskussion 

återfinns i den teoretiska referensramen under ett avsnitt kopplat till Kanters 

möjlighetsstruktur. Diskussion förs kring att kvinnor ofta riktar sitt fokus på jobb och barn 

vilket innebär att de underinvesterar i eget socialt kapital och engagemang. Författarna menar 

även att det är kvinnorna som, trots att de har en karriär, tar det största ansvaret för 

hushållsarbetet i hemmet. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna talade för det faktum 

att bristen på formellt nätverkande beror på att det inte funnits tid, eller att de inte har tagit sig 

tiden, till att nätverka förrän på senare år. Respondenterna beskrev att de fokuserat mycket av 

sin tid på att leverera bra resultat på jobbet för att sedan spendera all ledig tid med familjen. 

Däremot talade ingen av kvinnorna för att de även tagit huvudansvaret för familjen vid sidan 

av karriären, utan majoriteten talade om möjligheten till familj runtomkring vilka har ställt 

upp och hjälpt till med ansvaret. Detta antyder på hur kvinnornas orsaker till varför de inte har 

fokuserat på nätverk under tidigare år delvis verkar stämma överens med det resonemang som 

Alvesson och Billing för, att brist på nätverkande beror på tidsbrist. Men kvinnornas 

resonemang utesluter det faktum att det även är de som tagit huvudansvaret för hushållet, 

varför Alvesson och Billings resonemang inte finner uteslutande stöd i kvinnornas åsikter och 

upplevelser. 

 

Vidare talade kvinnorna för hur viktiga de informella nätverken som de haft runt sig, 

inkluderat familj och vänner, har varit- speciellt under småbarnsåren. I diskussionen om 

könsmärkning för Wahl med fler (2011) ett resonemang om hur chefer behöver vara totalt 

hängivna till sitt arbete och menar att det är illojalt gentemot organisationen att låta arbetet 

påverkas av familj och barn. Vidare beskrivs att total hängivelse är en förklaring av hur 

föreställningen av en chef ser ut och att dessa i sin tur ska vara tillgängliga dygnet runt. 

Resonemanget talar för att det skulle vara svårare för kvinnor att sitta på de höga 

chefspositionerna då de återigen sägs bära det huvudsakliga ansvaret för familjen. De 

kvinnliga respondenterna förklarade hur viktigt det är att våga ta hjälp av de nätverk som 
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finns runt omkring en, att det inte går att vara rädd för att ta hjälp, då det är något som kan 

vara avgörande för karriären. De förklarade att det är ett pussel att lyckas kombinera familj 

med jobb, vilket delvis kan kopplas ihop med diskussionen som Wahl med fler för om att 

chefer på höga positioner har svårt att även ha huvudansvaret för hushållet. Det var ingen av 

respondenterna som uttryckligen nämnde att de har huvudansvaret för familjen, men alla 

talade om vikten av möjligheten till hjälp för att få karriär och familj att gå ihop. 

Diskussionen som Wahl för kan därför delvis styrkas genom det att kvinnorna talade om att 

man inte får vara rädd att ta hjälp för att få jobb och familj att gå ihop.  

 

Vidare talade kvinnorna om hur viktigt det är att ha en förstående chef och att även det kan 

ses som en möjlighet till att klättra i karriären. Möjlighetsstrukturen i Kanters teori (Alvesson 

och Billing, 2011) beskriver hur viktigt det är att ha ett jobb som gör att man befinner sig 

centralt i organisationsstrukturen eftersom det är där det finns möjlighet för utveckling och 

befordring. Alla kvinnorna förklarade att de har haft både bra och dåliga chefer, där de bra 

cheferna främjat deras karriärer. På de arbetsplatser där kvinnorna haft chefer som motarbetat 

dem i deras vilja att klättra, eller chefer vilka kvinnorna helt enkelt inte kommit överens med, 

menade kvinnorna att de sökt sig därifrån. Något som tyder på att kvinnorna gjort aktiva val 

och ständigt jobbat för att befinna sig centralt i möjlighetsstrukturen för att sedan kunna 

klättra i hierarkin.  

 

Återigen kan Alvesson och Billings (2011) resonemang kring den meritokratiska 

ståndpunkten knytas an till de kvinnliga respondenternas upplevelser och åsikter. 

Ståndpunkten förklarar att mänskliga resurser utnyttjas ineffektivt och att det måste finnas en 

stor andel kvalificerade kvinnor att rekrytera men som inte rekryteras. Vidare motiveras att 

kvinnor ska behandlas som jämlikar samt att all rekrytering ska ske genom meriter och på 

ansvar av högsta ledningen. De kvinnliga respondenterna upplever sig ha haft lika möjligheter 

som män till att avancemang i karriären, där deras meriter tagits i stor beaktning. De menar 

vidare, likt beskrivet i den meritokratiska ståndpunkten, att chefer och den högsta ledningen 

är de som ansvarar över att anställa personer med rätt kvalifikationer, vare sig det är män eller 

kvinnor. Även om respondenterna förklarade att de fått lika möjligheter som sina manliga 

kollegor i att avancera så menade de att den sneda fördelningen måste bero på någonting med 

tanke på att det finns fler kvinnor med högre utbildning än män. En av kvinnorna förklarade 

det som ett strukturellt fel.  
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Även Kanter ger förklaringar till varför kvinnor är i minoritet på chefspositioner, där ett av de 

främsta skälen under maktstrukturen beskrivs vara homosocial reproduktion (Alvesson och 

Billing, 2011). Som tidigare nämnt innebär detta att människor tenderar att söka sig till sitt 

lika kön, vilket enligt Kanter är ett av skälen till att kvinnor är i minoritet på chefspositioner 

med tanke på att dessa länge dominerats av män. Det empiriska underlaget stödjer dock inte 

maktstrukturen då majoriteten av de kvinnliga respondenterna förklarade att de sällan upplevt 

att ett hinder skulle vara att män föredrar att anställa män. Kvinnorna talade istället om att det 

är meriter och ett personligt driv som är avgörande vid en anställning, baserat på deras 

upplevelser att det är vad som tagit dem dit de är idag. 

 

Vidare förklarade respondenterna att ingen av dem har varit rädda för att ta ansvar utan de alla 

berättade om ett inre driv som något som har tagit dem framåt i karriären. Att tycka om att se 

resultat samt förmågan att våga ta chanser och tacka ja, är alla egenskaper de kvinnliga 

respondenterna menar att de besitter. En del klassificerar dessa egenskaper som stereotypiskt 

manliga. I de lika möjligheternas ståndpunkt förs ett resonemang om att konservativa 

föreställningar och fördomar gör det svårt för kvinnor att avancera i karriären (ibid). 

Respondenterna förklarade att de inte upplevt någon skillnad gentemot sina manliga kollegor 

vad gäller möjlighet till avancemang i karriären, och att döma av kvinnornas svar på vilka 

egenskaper de anser sig ha som gjort att de lyckats klättra i karriären finns inget som sticker 

ut specifikt som kvinnor.  

 

Alvesson och Billing (2011) motiverar i det särskilda bidragets ståndpunkt att det är kvinnors 

särskilda kvalifikationer som ligger till grund för deras avancemang i karriären. Vidare talar 

ståndpunkten om att män och kvinnor inte ska tävla på samma villkor utan kan bidra med 

olika förmågor och kvalifikationer. Detta är något som inte finner medhåll i de svar som 

respondenterna gav på frågan om vad som tagit dem långt i karriären. Kvinnorna menade att 

alla som vill klättra i karriären gör det på samma villkor, vare sig man är man eller kvinna.  
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4.4 Att vara kvinna i en mansdominerad bransch 
 

Position 

På frågorna som ställdes kring hur kvinnorna upplever sig ha påverkats av att arbeta i 

mansdominerade branscher, om de upplevt att de varit i en avvikande position samt om de 

blivit annorlunda behandlade på grund av det, var de flesta kvinnorna snabba med att svara att 

det i de allra flesta fall varit till deras fördel att vara kvinna. Att det avvikande gjort att de 

stuckit ut och varit mer synliga, även om vissa av kvinnorna menade att de sällan ens 

reflekterat över faktumet. 

 

“Nej men jag tror inte att jag har tänkt så mycket på det här med kvinnligt och manligt. Jag 

har aldrig tyckt att det har varit ett problem. Det är mitt ledarskap som har tagit mig dit jag 

är.” 

 

“För min egen del så har det nog mest varit fördelar med att vara kvinna. Jag har varit 

mycket mer synlig, utmärkt mig mer och på så sätt blivit mer ihågkommen.”   

 

En av kvinnorna förklarade att hon själv sällan uppfattat det som konstigt eller avvikande att 

vara kvinna bland många män, men påpekade att hon flertalet gånger märkt av hur andra runt 

omkring henne uppfattat det som avvikande. 

 

“Jag har varit med om att folk har trott att jag är sekreterare eller liknande bara för att jag 

är kvinna. Till exempel har personer kommit fram till mig och frågat om kaffe till mötet och 

många har varit väldigt skeptiska till att jag suttit med i rummet under mötet. ” 

 

Manlig dominans 

Några av kvinnorna förtydligade också att även om de förstått att de varit de enda kvinnorna 

bland många män så har de sällan gjort någon sak av det. Endast enstaka gånger framkom det 

att kvinnorna, både medvetet och omedvetet, gjort saker för att anpassa sig till sin omgivning.  

 

“Jag tror att jag under en period klädde mig väldigt mycket i kostym, långbyxor och kavaj 

med vit skjorta för att smälta in.” 
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Men i de allra flesta fall menade kvinnorna att de låtit den manliga dominansen och normen 

vara, där de istället gått sin egen väg. 

 

“Jag var den enda kvinnliga divisionschefen och då vet jag att de försökte peta ut mig. De 

ville till exempel inte att jag skulle bada bastu med dem, men det gick jag inte med på. För då 

tänkte jag att; ‘nä, då kommer de prata om massa saker och diskutera en massa hemligheter 

som jag inte får veta och så vill jag inte ha det.’ Så jag badade bastu med dem.” 

 

“Jag har nog kanske egentligen känt att jag avvikit från den kvinnliga normen, mer än den 

manliga, eller hur man nu ska se det. Jag var aldrig speciellt intresserad av att sitta och prata 

om barn och dagis, utan sökte mig snarare till männen för att prata affärer för det tyckte jag 

var kul!” 

 

Som följdfråga fick kvinnorna svara på om de upplevt något direkt hinder med att vara kvinna 

i en mansdominerad bransch. Återigen löd svaren att det främst varit till deras fördel att vara 

kvinna i branscher med många män, snarare än ett hinder. Majoriteten beskrev det som att de 

fokuserat på möjligheterna som funnits samt att göra bra ifrån sig istället för att ägna tankarna 

åt eventuella hinder.  

 

“Jag har väldigt svårt för att se hinder. I grunden är det ju en miss i omdömet, men det har ju 

varit till min fördel. I don’t take no for an answer- om ni förstår vad jag menar.” 

 

Även om ingen av kvinnorna menade att de upplevt något direkt hinder med att vara kvinna i 

en mansdominerad bransch så framkom bland kvinnornas svar att synligheten som följer med 

positionen inte alltid varit till deras fördel. Några av kvinnorna upplevde sig ha fått kämpa 

betydligt mer än sina manliga kollegor för sin chefsposition. 

 

“Självklart finns det även nackdelar i att vara mer synlig. Du måste hela tiden vara medveten 

om att folk ser dig, vilket gör att du kanske känner dig mer pressad av att ständigt leverera 

och göra bra ifrån dig. Jag upplever nog att jag fått bevisa mer än mina manliga kollegor.” 

 

Sammantaget var majoriteten av de kvinnliga respondenterna positiva till att vara kvinna i en 

mansdominerad bransch. Återigen påpekades hur viktigt det är med kompetens och en vilja i 

att utvecklas för att kunna klättra i karriären. De menade att den avvikande positionen aldrig 
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varit något som hindrat dem varken i eller från att göra karriär, utan snarare något som pushat 

dem.  

 

“Jag tänkte att: ‘Varför ska inte jag ha både barn och yrke som alla andra. Att alla andra 

råkade vara mest män, det bekymrade inte mig så mycket.’ Jag tyckte det var en rättighet.”  

 

Orsaker 

Även om det enligt majoriteten av kvinnorna inte funnits något som hindrat just dem från att 

ta sig till höga chefspositioner så finns det kvinnor som upplever att det finns hinder för 

kvinnor samt kvinnor som aldrig lyckas göra karriär. Vad detta kan bero på fick respektive 

kvinna möjligheten att svara på. 

 

Kvinnorna menade att om man vill tillräckligt mycket så lyckas man ta sig upp till höga 

chefspositioner. Att allt handlar om vilja och att tro på sig själv och att de kvinnor som inte 

når hela vägen kanske inte vill tillräckligt mycket, medvetet valt att tacka nej till eller inte ens 

sökt sig till de högre positionerna.  

 

“Ett hinder är den tid som ett chefsjobb faktiskt tar, ett hinder som kanske bidrar till att 

många kvinnor väljer att prioritera bort karriär framför barn och familj.” 

 

Ytterligare skäl förklarade kvinnorna kunna vara en så enkel sak som biologiska faktorer, att 

kvinnor är de som föder barn.  

 

“Jag tror att det handlar mycket om biologi, kvinnor föder barn och ammar och då är man 

inte på jobbet. Medan man är borta avancerar jämnåriga manliga kollegor, så är det bara. 

Men man ska ha samma möjlighet när man är tillbaka.”  

 

En av kvinnorna svarade att diskussionen kring varför det finns så få kvinnor på 

chefspositioner har blivit alldeles för uppblåst. Hon menade att om det nu är en sned 

fördelning mellan kvinnor och män bland de höga chefspositionerna så är det förmodligen fler 

kvinnor som faktiskt väljer att vara hemma, där valet att fokusera på familj och barn, snarare 

än på sin karriär, är någonting som måste respekteras.  
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”Klart att det är något strukturellt fel, för alla vet att kvinnor inte är mindre kompetenta eller 

vill mindre. Men jag kan inte säga exakt vad det är. Den enkla förklaringen är säkert att män 

rekryterar män.” 

 

4.4.1 Analys av att vara kvinna i en mansdominerad bransch  

Wahl med fler (2011) menar att könsmärkning är något som uppstår inom sociala 

sammanhang, där en specifik syssla eller arbetsposition förknippas med ett visst kön.  Vidare 

beskrivs hur en maskulinitet vuxit fram på ledarpositioner, vilket gör att kvinnor ofta blir 

synliga i jämförelse med den manliga normen och varför kvinnliga chefer tillskrivs en 

avvikande position. Något som till viss del finner resonans i de kvinnliga respondenternas 

upplevelser och åsikter, även om de flesta av kvinnorna menade att de sällan reflekterat över 

faktumet. Kvinnorna förklarade hur de förstått att de suttit i en avvikande position med tanke 

på att de ofta varit ensamma eller en av få kvinnor bland många män, men tillade även att de 

sällan uppfattat det som någonting negativt. De menade att positionen i att vara ensam kvinna 

snarare varit till deras fördel än som ett hinder för deras karriär, just på grund av att de blivit 

mer synliga och uppmärksammade.  

 

Precis som Wahl med fler (2011) fortsättningsvis beskriver, att det även finns nackdelar med 

en avvikande position, så svarade kvinnorna att det såklart finns både för- och nackdelar, inte 

med att vara kvinna men med att vara extra synlig. Författarna beskriver hur en nackdel som 

följer med en avvikande position är att kvinnor blir sedda som en symbol istället för sig själva 

som person, vilket inte stämmer överens med de kvinnliga respondenternas åsikter. 

Kvinnorna för denna studie menade att de faktiskt, i de allra flesta fall, blivit sedda som sig 

själva i att vara duktiga chefer, vilket de menar stärks av det faktum att de fått möjligheter av 

sina tidigare chefer att avancera och klättra i karriären. Däremot förklarade kvinnorna att även 

om det de allra flesta gånger varit till deras fördel att vara synliga, så finns det gånger då 

synligheten istället har blivit till ett stressmoment. Kvinnorna beskrev det som att vetskapen 

om att alla vet vem du är gör att du har större press på dig i att leverera bra resultat. Även om 

kvinnornas beskrivningar tyder på att det finns nackdelar med en avvikande position så finner 

de förklaringar Wahl med fler beskriver inte riktigt stöd i det empiriska underlaget, då 

författarna snarare förklarar nackdelarna som ett resultat av att kvinnorna känner att de 

behöver representera alla kvinnor i organisationen. Trots att författarnas beskrivningar inte 

bekräftas fullt ut i kvinnornas resonemang dementeras de heller inte, varför den diskussion 
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författarna för om kvinnor som avvikande mot den manliga normen endast till viss del stödjer 

det empiriska underlaget. 

 

Vidare kan faktumet att kvinnorna inte sett sig själva som annorlunda jämfört med sina 

manliga kollegor, även om de förstått att de utifrån sett varit avvikande, både knytas an till 

och sägas strida mot delen om sociala kategorier och processer i Kanters teori (Alvesson och 

Billing, 2011). Där beskrivs nämligen hur alla inom en social grupp, oavsett kön, kommer 

hamna i en position som stämmer överens med deras sociala kategori. Något som inte finner 

stöd hos de kvinnliga respondenterna då de varken har sökt sig till typiskt kvinnliga yrken 

eller suttit på positioner där majoriteten bestått av kvinnor. Kvinnorna har istället sökt sig till 

yrken och positioner vilka domineras av män, där de dessutom menar att de upplevt att det 

inte finns någon betydelsefull skillnad mellan kvinnor och män vad gäller arbete eller 

inställning, utan att alla tävlar på samma villkor. Vilket istället finner istället stöd i Alvesson 

och Billings resonemang kring de lika möjligheternas ståndpunkt. De lika möjligheternas 

ståndpunkt ställer sig mot de orättvisor som länge funnits, vilka ofta sägs ha haft en negativ 

inverkan på kvinnors väg upp i karriären, genom att tala för att det inte finns några 

betydelsefulla skillnader mellan kvinnor och män vad gäller inställning till arbete.  

 

Då kvinnornas åsikter finner stöd i de lika möjligheternas ståndpunkt innebär det även att de 

strider mot det särskilda bidragets ståndpunkt, vilket även nämns i ovanstående analysdel 

(ibid). I det särskilda bidragets ståndpunkt motiveras nämligen att kvinnor och män ska tävla 

på olika villkor, vilket de kvinnliga respondenterna ställer sig mot. Som tidigare nämnt 

förklarade kvinnorna att det är deras ledarskap som tagit dem dit de är idag, vilket talar för att 

kvinnorna vill spela på samma spelplan som män- även om de inte bekräftar det.  

 

Ytterligare resonemang Alvesson och Billing (2011) för kring vilka hinder som finns för 

kvinnor i klättra i karriären är något som berörts i tidigare analysdel och behandlar de krav 

som ställs på chefer. De menar att de krav som ställs på ledare i form av att våga och att vara 

flexibel är något som missgynnar kvinnor, baserat på att kvinnor anses vara mindre flexibla 

och riskbenägna än män. Detta är något som inte alls finner stöd hos de kvinnliga 

respondenterna. Kvinnorna påpekade åtskilliga gånger hur de alltid tackat ja till och vågat 

anta nya utmaningar, även om de till en början känt sig obekväma, varit tvungna att flytta 

eller lägga om tider och scheman. De förklarade hur utmaningarna är vad som drivit dem 

framåt och vidare hur de valt att se de krav som finns på chefer som ett resultat av chefskapet 
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istället för att se dem som hinder. Varför kvinnorna visar motsatsen till Alvesson och Billings 

(2011) resonemang under diskussionen kring kvinnors ansvar, för att snarare finna stöd hos 

Yukl (2012) som menar att det inte finns något empiriskt stöd för att män skulle vara bättre 

lämpade för höga ledarroller än kvinnor.  

 

Det bekräftades av de kvinnliga respondenterna att det inte finns speciellt många kvinnor på 

höga chefspositioner inom näringslivet, men förklarades dock som ett resultat av att det är 

många kvinnor som väljer att tacka nej till eller inte ens söker sig till högre 

chefspositioner.  Något som till viss del finner stöd i både Kanters teori om maktstrukturen 

samt i diskussion kring begreppet glastaket (Yukl 2012). I båda beskrivs nämligen hur det 

finns en tendens att gynna individer vilka uppvisar likheter med de chefer som fattar besluten, 

varför kvinnor missgynnas när män sitter på beslutsfattande positioner. Under diskussionen 

kring glastaket tas även upp att många kvinnor har svårt att kombinera en chefsroll med krav 

från familjen, vilket till viss del kan bekräftas av de kvinnliga respondenternas förklaringar 

där de menar att många kvinnor faktiskt väljer att tacka nej till högre chefspositioner.  

 

4.5 Råd till kvinnor som vill göra karriär  
	  
Vad alla kvinnor hade som gemensamt svar på råd till kvinnor som vill göra karriär, var att 

våga, i allt vad det innebär, och att ha roligt. Majoriteten av kvinnorna lyfte även fram att 

unga kvinnor i karriären måste våga ta hjälp, såväl privat som inom företaget. Att man redan 

som ung ska ta för sig och fråga vad som förväntas av en inom företaget. Slutligen gav de 

rådet att aldrig sitta och vänta på ett jobb, utan att hela tiden visa framfötterna och sitt intresse 

i att ta sig framåt och uppåt om man vill komma någon vart. 
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5.0 Slutdiskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion baserat på tidigare analys i förhållande till det 

empiriska och teoretiska underlaget. Syftet med diskussionsdelen är att förklara och tolka de 

olika delarna för att sedan försöka knyta ihop och svara för uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

 

Sett till såväl det empiriska som det teoretiska underlaget visar denna studie på att utbildning 

är en av de mest grundläggande och betydelsefulla faktorerna för att nå en hög chefsposition. 

Att höga chefspositioner ofta är eftertraktade kan vara en bidragande faktor till att utbildning 

många gånger väger tungt som merit, det är svårt att välja bort en person med utbildning 

framför en person utan utbildning. Detta innebär att sannolikheten är stor att personer utan 

utbildning faller bort längs med vägen, något som kan tänkas spegla de kvinnliga 

respondenternas åsikter om relevansen av en utbildning. Det blir svårare att välja bort en 

kvinna framför en man om hon har samma eller högre utbildning. Varför det kan ha varit, 

eller åtminstone känts vara, avgörande för dessa kvinnor att skaffa sig en utbildning för att ha 

möjlighet att konkurrera med sina manliga kollegor om de högsta positionerna. Dock inte sagt 

att det är den specifika utbildningens innehåll som är avgörande för en hög chefsposition, utan 

snarare det faktum att du har en utbildning som spelar roll.  Detta baserat på det empiriska 

underlaget som visar på hur respondenterna har olika utbildning men samma typ av position, 

varför vi har svårt att se att en viss utbildning skulle vara bättre än en annan.  

 

Vidare behöver en utbildning inte bara ge de mest uppenbara lärdomarna, utan kan även bidra 

i lärandet att utvecklas och ta eget ansvar. Däremot påstår vi att det driv som krävs för att nå 

en hög chefsposition är något som formas redan i tidig ålder och således innan utbildningen.  

Detta då det personliga drivet framgår i valet att vilja utbilda sig. Personlighet och egenskaper 

kan dock förstärkas i och med en utbildning. Man måste trots allt vara motiverad och ha en 

viss kompetens för att både klara av och vilja slutföra en utbildning, något alla varken kan 

eller vill.  

 

Av studiens empiriska underlag framgår även att familj och barn snarare är en möjlighet än ett 

hinder för karriären. Detta i form av lärdomar om hur man på bästa sätt planerar, prioriterar 

samt fokuserar sin tid. Det bör dock tas i beaktning att denna syn står för just dessa kvinnor, 

där majoriteten faktiskt har barn. Möjligheten finns därför att andra kvinnor, eller män, 



	   50	  

upplever att familj och barn utgör hinder för karriären. Vidare framkom bland respondenterna 

att de flesta haft en man som tagit mycket ansvar i och för hemmet, samt att de tagit extern 

hjälp i form av städhjälp och barnflicka. Något de beskrev som stor, om inte avgörande, 

betydelse för deras möjlighet att göra karriär. Detta tyder på att det kan vara svårt att göra 

karriär om man har huvudansvar för hemmasysslor och familj, men även i de fall där 

möjlighet till extra hjälp inte finns. Vi vill därför hävda att möjligheten till hjälp är av stor 

betydelse för en tidskrävande karriär. Speciellt i de fall där barn finns.  

 

Vidare upplever vi att dessa kvinnor visar svar på att det inte behöver vara mannen som gör 

karriär, trots tidigare normer och stereotyper, utan att även kvinnor kan sitta på toppositioner 

inom näringslivet. Kvinnorna stärker hur kompetens och personlighet, samt en vilja och ett 

driv är vad som är avgörande för att nå höga chefspositioner, inte vilket kön man har. Trots 

det återfinns kvinnor fortfarande i minoritet på såväl chefspositioner som inom näringslivet, 

varför vi påstår att normer om stereotyper och könsmärkning till viss del finns kvar i vårt 

samhälle.  

 

Baserat på det empiriska underlaget hävdar vi att ett annat skäl till kvinnors minoritet på 

chefspositioner kan förklaras av inställning och självförtroende. För att nå en hög 

chefsposition krävs att man tror på sig själv och litar på sin egen förmåga, vilket kvinnorna 

för denna studie visar svar på. Inte bara förklarade kvinnorna hur viktigt det är att tro på sig 

själv, ta för sig samt våga tacka både ja och nej till saker och ting, utan verkade även leva 

efter orden. Något som tyder på att kvinnorna har en positiv inställning och ett gott 

självförtroende, vilket vi påstår är viktiga delar och något som spelar stor roll för möjligheten 

att klättra i karriären. Vidare innebär det att ett bristande självförtroende och en dålig 

inställning således gör det svårare att nå hela vägen fram, vilket kan vara ett skäl till kvinnors 

minoritet på chefspositioner då vi tyvärr tror att det är fler kvinnor än män som har ett 

bristande självförtroende. Varför kvinnor skulle ha sämre självförtroende än män är svårt att 

svara på, det finns en rad olika teorier som inte kommer att tas upp här. Men brist på 

självförtroende kan resultera i att man kanske inte vågar tacka ja eller söka sig till höga 

positioner då man inte litar på sin egen förmåga. Vilket innebär att inställning och 

självförtroende skulle kunna vara ett skäl till varför kvinnor återfinns i minoritet på 

chefspositioner. 
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Av studien framgår att externa nätverk inte är en avgörande faktor för att klättra i karriären. 

Detta baseras på det empiriska underlaget där majoriteten av kvinnorna förklarar hur ingen av 

dem aktivt nätverkat men ändå lyckats nå höga chefspositioner. Nätverkande kräver både tid 

och engagemang och då kvinnorna förklarat att fokus legat på att göra ett bra jobb samt att 

spendera all övrig tid med familjen kanske tiden inte räckt till för att nätverka. Trots detta har 

de ändå lyckats ta sig upp till höga chefspositioner, något som stärker argumentet att externt 

nätverkande inte är en avgörande faktor för att nå långt i karriären. Återigen påstår vi att detta 

visar på hur ett inre driv och engagemang, samt erfarenheter och kompetens har betydelse för 

vart man vill nå i karriären. 

 

Även om externa nätverk inte varit avgörande för kvinnorna så menar de samtidigt att dessa 

nätverk kan skapa möjligheter och ge en knuff på vägen i rätt riktning. Att nätverka ger både 

värdefulla utbyten och erfarenheter, något respondenterna förklarat som en viktig möjlighet 

för att klättra i karriären. Baserat på detta vill vi därför hävda att även om några av kvinnorna 

menar att nätverk inte är avgörande för att nå en hög chefsposition så framkommer att 

nätverk, trots allt, medför en viss erfarenhet som kan vara av vikt. Med andra ord finns en 

chans att kvinnorna inte reflekterat över det faktum att nätverk kan vara viktigare för karriären 

än vad de tror och känner vid första anblick. 

 

Vidare framkommer av studien att det är viktigt att trivas på sin arbetsplats och med vad man 

gör i jobbet, men kanske framförallt att man trivs med sin chef. Varför respondenterna menar 

att man i möjligaste mån ska välja chef framför jobb då ens chef i stor utsträckning bidrar till 

och hjälper en att utvecklas på sin arbetsplats. Mer utveckling leder till mer erfarenhet, vilket 

alla respondenter är överens om ökar möjligheterna att klättra i karriären. Vidare framgår att 

det är viktigt att ha en dialog med sin chef, att våga visa framfötterna och uttala att man vill 

utvecklas, men också vara beredd på att byta arbetsplats om utvecklingsmöjligheter inte finns. 

Detta anser vi återigen visar på att det krävs ett inre driv och eget engagemang för att nå dit 

man strävar. 

 

I det teoretiska underlaget förklaras hur chefer tenderar att anställa sina lika vilket många 

gånger kan tolkas som att män tenderar att rekrytera män och kvinnor vice versa. Vad som 

dock inte tas upp i teorin, men som också kan gå under principen för att anställa sina lika, är 

att man kan anställa sina lika i form av personlighetstyp.  Som tidigare nämnt finns en del 

egenskaper som i studien framkommit att alla kvinnorna besitter, ex. driv, modet att ta 
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resultatansvar och möjligheten att kunna fokusera mycket tid på jobbet. Egenskaper vilka vi 

påstår är typiska hos nästan alla chefer och varför dessa kvinnor kan ha blivit rekryterade 

enligt lika-principen, men sett till personlighetstyp istället för efter kön.  

 

 

Att vara kvinna i en mansdominerad bransch är något som enligt det empiriska underlaget 

snarare kan ses som en möjlighet än ett hinder för karriären. Detta då den avvikande 

positionen gör att man sticker ut samt blir mer synlig och ihågkommen. Även om det är 

positivt att bli ihågkommen så kan det finnas ett stressmoment i att vara extra synlig, likaså 

kan den stress som upplevs vara ett resultat av de krav individen ställer på sig själv.  Vi 

förmodar att man vare sig man är man eller kvinna, samt oavsett om man redan sitter på en 

hög chefsposition eller är på är väg upp i hierarkin, vill visa sig duktig och leverera bra 

resultat. Varför vi påstår att stress kan förklaras av vilken typ av person man är samt var i 

karriären man befinner sig, snarare än om man är kvinna i en avvikande position. Detta leder 

till ett kritiskt ställningstagande från vår sida där vi förstår att kvinnor blir mer synliga på 

grund av sin minoritetsställning och således kan uppleva att stressen beror av sitt kön, men 

där vi även ställer oss frågande med tanke på att män troligtvis kan känna samma typ av stress 

i liknande position. Den upplevda stressen behöver alltså inte enbart komma utifrån, utan man 

kan själv bidra till att skapa den.  

 

Vi vill gärna tro att det enbart finns möjligheter med att vara kvinna i en mansdominerad 

bransch, men ställer oss kritiska till det med tanke på dagens statistik över andelen kvinnliga 

chefer i näringslivet. Däremot menar vi att de hinder som sägs finnas, både med att vara 

kvinna i en mansdominerad bransch och att sitta i en avvikande position, inte behöver 

uppfattas som hinder av alla kvinnor. Det kan trots allt vara så att majoriteten av kvinnorna 

för denna studie inte upplevt något hinder med att vara kvinna eller att befinna sig i en 

avvikande position, men att det kan finnas andra kvinnor som gör det. Om detta beror på tur, 

bransch, kvinnornas egenskaper eller att det faktiskt inte finns några hinder är svårt att svara 

på. Men baserat på att majoriteten av kvinnorna för denna uppsats menar att de aldrig ens 

reflekterat över eventuella hinder kan de hinder som sägs finnas kanske vara något en del 

kvinnor själva skapar. Där sannolikheten att andra upplever en som avvikande kan öka om 

man sätter eller ser sig själv i en sådan position. Därav framgår återigen hur vilja, personlighet 

och självförtroende samt driv, engagemang och egna erfarenheter och reflektioner har stor 

betydelse för vart man vill nå och hur långt man kommer sig i karriären.  
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6.0 Slutsats 
Genom att ha studerat 10 kvinnor på olika VD-positioner inom det svenska näringslivet visar 

denna studie på att det finns faktorer som spelar mer och mindre roll för en framgångsrik 

karriär. Vad en framgångsrik karriär innebär har vi förstått är individuellt, men för att ha 

möjlighet att klättra i karriären och nå en VD-position finns vissa delar som är viktigare än 

andra.  

 

Det som av studien framgår som de viktigaste faktorerna för att ha möjlighet att avancera i 

karriären och nå de allra högsta chefspositionerna är olika typer av meriter samt personlighet 

och egenskaper. Meriter i form av utbildning och erfarenheter, där det egentligen är faktumet 

att du vidareutbildat dig som spelar roll. Påståendet stärks av att alla kvinnor för denna studie 

har någon form av eftergymnasial utbildning, där de dessutom har olika utbildning men 

samma typ av chefspositioner. Vidare är utbildning något som visar på en vilja och ett driv i 

att utvecklas, vilket vi anser vara viktigt för en framgångsrik karriär. Man måste tro på sig 

själv och sin egen förmåga för att vara en god ledare och chef. Något kvinnorna för denna 

uppsats både gör och har gjort genom sin karriär, varför vi kan påstå att en bra inställning och 

ett gott självförtroende är något som ökar ens möjligheter att klättra i karriären och nå en hög 

chefsposition. Väljer man till exempel att se utmaningar som en drivkraft i att ta sig framåt 

och som ett resultat av chefskap, istället för som hinder, anser vi att det ökar ens möjligheter 

att nå toppen. På samma sätt menar vi att ens inställning till en avvikande position är 

avgörande för om positionen blir till ett hinder eller en möjlighet.  

 

Kvinnorna för denna studie förklarade att de upplevt väldigt få hinder under sin karriär, men 

förklarade också att de sällan ägnat sina tankar åt om, eller att, det skulle finnas eventuella 

hinder. De menade att den avvikande positionen snarare varit till deras fördel då den gjort att 

dem mer synliga och således ihågkomna, vilket ökat deras möjligheter till att avancera. Men 

de förklarade även att den synlighet som följer med en avvikande position kan identifieras 

som negativ då den för vissa kan innebära en ökad stressfaktor. Baserat på detta drar vi därför 

slutsatsen att ens inställning spelar stor roll för hur resultatet blir, oavsett vad det gäller. Samt 

att den avvikande positionen kan bli såväl ett hinder som en möjlighet för karriären, men att 

den för majoriteten av kvinnorna för denna studie främst upplevts vara en möjlighet.  
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En annan slutsats vi kan dra utifrån denna studie är att möjligheten till hjälp är avgörande för 

en tidskrävande karriär. Speciellt om man ska kombinera en karriär med barn och familj då de 

båda delarna kräver mycket tid och engagemang. Även om kvinnorna för denna uppsats 

upplevde att nätverk inte varit avgörande för deras karriär så vill vi ändå hävda att nätverk är 

någonting som ökar ens möjligheter att klättra i karriären. Till kategorin för nätverk kan även 

de privata och informella nätverken ingå, så som familj och vänner, och att döma av 

kvinnornas svar har de privata, informella nätverken som nämnt varit avgörande för deras 

respektive karriärer.  

 

Slutligen framgår av kvinnorna för denna uppsats att det är otroligt viktigt att trivas med sitt 

jobb och sina arbetsuppgifter, men framförallt att trivas med sin chef. De förklarade att en 

uppmuntrande och sporrande chef, som både ser och utmanar en vad gäller förmågor och 

potential, spelar stor roll för ens möjlighet att klättra i karriären. Varför vi drar slutsatsen att 

en chef utan dessa egenskaper istället kan upplevas bromsa ens utveckling och således 

uppfattas som ett hinder för avancemang och karriär. Vilket stärker att chefer spelar roll för 

ens karriär.  

 

Sammanfattningsvis hävdar vi att ens karriär till stor del kan förklaras av eget ansvar och 

inställning. Kvinnorna för denna uppsats har alla gjort karriär och lyckats nå upp till VD-

positioner inom det svenska näringslivet, på olika sätt men med samma typ av inställning. De 

har trott på sin egen förmåga och potential, där de dessutom vågat och sett till att ta de 

möjligheter som getts till olika typer av utmaningar och avancemang. De har sett till att göra 

aktiva val och exempelvis sökt sig bort från jobb eller chefer de inte trivts med samt tagit 

hjälp när tiden inte räckt till. Något som stärker vikten av eget ansvar för en framgångsrik 

karriär. Sist men inte minst krävs att du har viljan att klättra i karriären för att faktiskt lyckas 

göra det och precis som en av respondenterna sa; 

 

“Stå på er. Snälla flickor kan komma till himlen andra kan komma hur långt som helst.” 
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7.0 Förslag på vidare forskning 
Denna studie redogör för hur kvinnor som väl tagit sig till toppen av det svenska näringslivet 

upplever sin karriär, vilka möjligheter respektive hinder de anser sig ha stött på längs med 

vägen. Varför en intressant aspekt för framtida forskning skulle vara att studera kvinnor som 

är på väg mot toppen och de höga chefspositionerna. Vägen till toppen är inte bara 

individuell, utan möjligheten finns att den även färgas av samtiden. Varför det kan vara 

intressant att studera om möjligheter och hinder ser olika ut beroende på när man gör karriär.  

 

Vidare kan det vara intressant att studera vad det är som gör att inställning och självförtroende 

kan skilja så mycket mellan individer. Detta med tanke på resultatet för denna studie som 

visar på hur dessa delar spelar stor roll för karriären.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

 

Hur upplever du din utbildning haft betydelse för din karriär? 

 

Hur upplever du att det går att kombinera familj och barn med karriär? 

 

Hur upplever du att dina chefer och medarbetare har spelat roll för din karriär? 

 

Hur upplever du att olika typer av nätverk är till hjälp för karriären? 

 

Hur upplever du dig ha påverkats av det faktum att du jobbar i en bransch som är dominerad 

av män? 

 

Vad anser du vara den främsta orsaken till din karriär och ditt avancemang, vad är det som 

gjort att du lyckats ta dig så långt? 

 

Vad anser du vara skälen till att inte fler kvinnor når upp till höga chefspositioner, trots sin 

vilja att nå dit?   

 

Vilka tips och råd skulle du ge till en kvinna som vill göra karriär? 

 
 
	  


