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Förord 

Kunskap kan ibland vara obekvämt. Första gången vi kom i kontakt med genusteorier och 

insåg hur vi själva bidrar till skapandet av genus, kändes det just obekvämt. När kunskapen 

om genus hade sjunkit in insåg vi att vi numera kunde förstå och förklara en stor del av vår 

vardag och sådant som förefaller vara helt naturligt i samhället. Vi insåg även att denna 

kunskap kan användas för att åstadkomma en förändring i samhället. Därmed är vår 

förhoppning att denna uppsats bidrar till att läsaren använder sin nyförvärvade kunskap till att 

reflektera över och ifrågasätta sådant som förefaller vara helt naturligt.  
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Sammanfattning  

I denna kvalitativa studie ”Snälla flickor kommer till himlen men vi andra kommer väldigt 

mycket längre” undersöker Johanna Olsson och Caroline Seveson hur kvinnor i 

mansdominerade styrelsegrupper har upplevt och hanterat kvinnliga rollförväntningar för att 

nå ledande positioner. Studien har ett genusperspektiv på kön och semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med fem kvinnor. Den tidigare forskning som presenteras visar 

bland annat att det finns en rollmotsättning mellan kvinnlighet och ledande positioner då 

dessa positioner är manligt kodade. Utifrån den tidigare forskningen och det empiriska 

materialet valdes en teoretisk och begreppslig referensram ut för att analysera studiens empiri. 

Referensramen består av teorier och begrepp gällande strukturer som kan påverka kvinnors 

karriärutveckling samt hanteringsstrategier som kvinnor kan använda för att nå ledande 

positioner. Analysen visar att könstillhörigheten och kvinnliga rollförväntningar kan påverka 

kvinnor som vill nå ledande positioner. Rollmotsättningen har dock inte påverkat 

intervjupersonerna nämnvärt vilket förefaller bero på att deras egenskaper, till skillnad från 

”snälla flickors” egenskaper, överensstämmer med den manliga normen. De anses därför vara 

särskilt lämpade för manligt kodade positioner. Intervjupersonerna har stundtals använt en 

könsneutral strategi, konformist-strategi och lojalitetsstrategi för att nå ledande positioner och 

delar av den teoretiska och begreppsliga referensramen kunde utvecklas utifrån studiens 

resultat. 

 

Nyckelord: Genus, genussystemet, hanteringsstrategier, hinder, homosocialitet, kön, ledande 

positioner, manlig norm, möjligheter, strukturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract  

In this qualitative study ”Nice girls go to heaven but the rest of us go much further”, Johanna 

Olsson and Caroline Seveson examine how women in male-dominated management boards 

have experienced and handled female gender roles in order to reach management positions. 

The study has a gender perspective and semi-structured interviews were conducted with five 

women. Previous research shows that there is a role incongruity between female gender roles 

and management positions since these positions often are coded as male. To analyze the 

material, a theoretical framework was chosen based on previous research and the study’s 

empirical data. The framework consists of theories discussing structures that can affect 

women’s career progress and coping strategies that can be used by women to handle female 

gender roles in order to reach management positions. The analysis shows that female gender 

roles can affect women’s career progress. The role incongruity between female gender roles 

and male coded management positions does not seem to have affected the participants notably 

since they, in comparison to “nice girls”, match the male norm and male coded management 

positions. The participants have occasionally used a gender neutral strategy, conformist 

strategy and loyalty strategy in order to reach management positions and parts of the 

theoretical framework could be developed based on the result of the study.  

 

Keywords: Coping strategies, gender, homosociality, management positions, male norm, 

obstacles, opportunities, sex, structures, the gender system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I denna studie ”Snälla flickor kommer till himlen men vi andra kommer väldigt mycket 

längre” tar Johanna Olsson och Caroline Seveson utgångspunkt i teorier om strukturer som 

finns i samhället. Dessa strukturer går inte att ta eller se på men de påverkar likväl människor, 

exempelvis genom att det finns förväntningar på kvinnor och män. Kvinnor och kvinnlighet 

förknippas bland annat med snällhet och omsorg medan män och manlighet bland annat 

förknippas med tuffhet och hårt arbete. Även ledarskap definieras som manligt och män anses 

därmed särskilt lämpade för ledande positioner, vilket gör det svårt för kvinnor att nå dessa 

positioner då de förväntas vara kvinnliga. I denna studie undersöks hur kvinnor upplevt och 

hanterat förväntningar på kvinnlighet och manlighet för att nå ledande positioner. Detta 

undersöks genom att intervjua fem kvinnor med erfarenhet av mansdominerade 

styrelsegrupper. Relevanta teorier och begrepp används för att analysera det som framkommit 

under intervjuerna. Resultatet av studien visar att strukturer och förväntningar på kvinnlighet 

kan påverka kvinnor som vill nå ledande positioner. Intervjupersonerna menar dock att dessa 

strukturer inte har påverkat dem nämnvärt, vilket förefaller bero på att det finns en 

överenstämmelse mellan dem och det manliga ledarskapet. Detta till skillnad från ”snälla 

flickor” som inte lever upp till bilden av manlighet och ledande positioner. Intervjupersonerna 

har även använt tre strategier för att nå ledande positioner; könsneutral strategi, konformist-

strategi och lojalitetsstrategi. Vidare har delar av de teorier och begrepp som använts under 

analysen utvecklats utifrån studiens resultat. 
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1 Inledning  
Heter du Anders, är 50 år och ekonom? Grattis! Sannolikheten är då stor att du befinner dig i 

näringslivets absoluta toppskikt. Andelen kvinnor i styrelsegrupper har under de senaste åren 

ökat men trots denna ökning utgörs svenska börsstyrelser år 2015 av 75% män och endast 

25% kvinnor (AllBright 2013: 3, 2015: 11, 17). Denna fördelning speglar inte samhället då 

den svenska befolkningen består av ca 50 % män och 50 % kvinnor (SCB 2015) och trots att 

kvinnor är minst lika kompetenta som män (Europeiska kommissionen 2014) är de ändå 

underrepresenterade i näringslivets toppskikt. Kvinnors underrepresentation diskuteras och 

debatteras i samhället. Stora delar av dessa diskussioner och debatter rör det underliggande 

”hotet” om kvotering. Åsikterna går isär gällande fördelarna och nackdelarna med kvotering. 

Somliga hävdar att det endast är män som är emot kvotering eftersom de är rädda att förlora 

sin plats i styrelserummen medan andra hävdar att det är skamfyllt att bli inkvoterad utifrån 

kön och att det snarare bör handla om kompetens. Den tredje rösten hävdar att män redan 

kvoteras in på grund av sitt kön och att jämställdhetsarbetet går för långsamt och endast kan 

påskyndas med hjälp av kvotering. Det föreligger således ett ”hot” om kvotering och kvinnor 

är underrepresenterade i styrelsegrupper. Detta tyder på att det finns någonting som på något 

sätt hindrar eller åtminstone gör det svårare för kvinnor att få en plats i styrelsegrupper. Vill 

inte kvinnor sitta i styrelser? Eller är det möjligt att föreställningar om kvinnor gör att de 

upplevs som mindre lämpade för styrelsearbete, vilket delvis kan förklara deras 

underrepresentation? Om det senare är fallet, hur har då kvinnor som arbetar i styrelsegrupper 

tagit sig dit? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att förstå och förklara kvinnor i mansdominerade styrelsegruppers 

upplevelser av att nå ledande positioner, det vill säga VD- och/eller styrelsepositioner, samt 

hur de har upplevt och hanterat sin könstillhörighet och förväntningar på kvinnlighet1 för att 

nå dessa positioner. Detta i förhållande till att de konkurrerat om positioner som ofta är 

manligt kodade2. Genom detta är studiens övergripande syfte att analysera kön utifrån ett 

genusperspektiv och därmed synliggöra strukturer som kan vara såväl begränsande som 

																																																								
1 En närmare förklaring av innebörden i kvinnliga rollförväntningar ges i kapitlet för studiens teoretiska och 
begreppsliga referensram.  
2 En närmare förklaring av innebörden i manligt kodat ges i kapitlet för studiens teoretiska och begreppsliga 
referensram.	
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främjande för kvinnor och deras karriärmöjligheter. Avsikten är inte att bekräfta befintliga 

stereotyper eller skuldbelägga enskilda individer. För att synliggöra strukturer undersöks 

även kvinnors upplevelser av eventuella hinder. Vidare ämnar studien att undersöka om och 

vilka hanteringsstrategier kvinnor i mansdominerade styrelsegrupper har använt för att nå 

ledande positioner. Detta syfte mynnar ut i en huvudfrågeställning med två relaterade 

frågeställningar. 

 

Huvudfrågeställning:  

Hur har kvinnor i mansdominerade styrelsegrupper upplevt kvinnliga rollförväntningar och 

hur har de hanterat dessa för att nå ledande positioner?  

 

Frågeställningar: 

1. Hur har de upplevt eventuella hinder? 

2. Vilka hanteringsstrategier går att identifiera i deras resonemang? 

1.2 Disposition  
Kapitel 2 presenterar och motiverar valen av tidigare forskning som inom ramen för denna 

studie anses relevant. 

Kapitel 3 redogör för den teoretiska och begreppsliga referensram som används för att 

analysera det empiriska materialet. Vidare diskuteras och motiveras den teoretiska och 

begreppsliga referensramen i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning.  

Kapitel 4 redogör för de metodologiska val och etiska överväganden som har gjorts i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 5 presenterar och analyserar det empiriska materialet utifrån den teoretiska och 

begreppsliga referensramen. 

Kapitel 6 summerar analysens resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter diskuteras de teorier och begrepp som utvecklats utifrån studiens resultat. 

Avslutningsvis förs en övergripande diskussion kring studiens resultat och implikationer för 

vidare forskning presenteras.  
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2 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för tidigare forskning som berör kvinnors upplevelser och hantering av 

kvinnliga rollförväntningar i förhållande till sin karriärutveckling och ledande positioner. Tre 

studier anses vara särskilt relevanta i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis presenteras en studie som visar att motsättningen mellan kvinnlighet och 

ledarskap utgör ett hinder för kvinnors karriärutveckling i form av ett glastak. Därefter 

presenteras en studie om hur kvinnors upplevelse av glastaket påverkar deras 

karriärutveckling. Vidare presenteras en studie om hur kvinnor hanterar könsdiskriminering, 

vilket ofta utgör ett hinder för kvinnors karriärutveckling. Slutligen motiveras valet av 

tidigare forskning i relation till studiens frågeställningar och syfte.  

 

Eagly och Karau (2002) visar i sin litteraturstudie ”Role Congruity Theory of Prejudice 

Toward Female Leaders” att kvinnor har svårare än män att nå ledande positioner. 

Författarna undersöker hur fördomar om kön och ledarskap kan påverka den antalsmässiga 

fördelningen mellan könen på ledande positioner. Enligt Eagly och Karau (2002) finns det en 

motsättning mellan föreställningar om kvinnliga egenskaper och kraven på ledarskap. 

Ledarskapspositioner domineras av män och är således manligt definierade. Kvinnor stöter på 

motstånd när de försöker nå dessa positioner då det finns en bild av att kvinnor är mindre 

kompetenta och inte lever upp till manligt definierade ledarskapspositioner. Vidare visar 

studien att när kvinnor lever upp till det önskvärda ledarskapet går de emot förställningarna 

om kvinnor och kvinnliga egenskaper. I förhållande till män leder rollmotsättningen till en 

form av könsdiskriminering där kvinnor stöter i det så kallade glastaket, vilket utgör en 

osynliggjord struktur som begränsar kvinnors karriärutveckling. Motsättningen mellan 

kvinnlighet och ledarskap leder därmed till en mindre gynnsam attityd gentemot kvinnliga 

ledare, att kvinnor har större svårigheter att nå ledande positioner och att kvinnor i ledande 

positioner sällan uppfattas som kompetenta ledare. Vidare menar Eagly och Karau (2002) att 

motsättningen mellan kvinnliga egenskaper och ledarskap leder till att kvinnor som anammat 

den kvinnliga könsrollen undviker att söka ledarskapspositioner. Studien visar således att 

fördomar kring ledarskap och kvinnlighet gör det svårare för kvinnor att nå ledande 

positioner.  

 

Som nämnt ovan menar Eagly och Karau (2002) att motsättningen mellan kvinnliga 

egenskaper och ledarskap leder till att kvinnor stöter i glastaket. Ezzedeen, Budworth och 
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Baker (2015) visar i sin tematiska diskursanalys ”The Glass Ceiling and Executive Careers: 

Still an Issue for Pre-Career Women” att kvinnors uppfattning om glastaket i början av sin 

karriär påverkar hur de ser på möjligheten att nå ledande positioner. Studien visar bland annat 

att det finns en medvetenhet om glastaket men intervjupersonerna hänvisar snarare till 

begränsningar hos individen än till en struktur som hindrar kvinnor att avancera på grund av 

sitt kön. Intervjupersonerna menar följaktligen att kvinnors ambition i kombination med hur 

de hanterar relationen mellan arbete och familj påverkar de egna förväntningarna om en 

karriär. Denna studie visar att uppfattningen om glastaket påverkar kvinnors 

karriärförväntningar samt att kvinnor anser att individens egna val påverkar möjligheten att 

göra karriär. Ezzedeen m.fl. (2015) menar att när ansvaret förflyttas till individen blir 

individens förutsättningar såsom utbildning, bakgrund och prioriteringar gällande karriär 

respektive familj stöttepelare för glastakets fortsatta existens. Glastaket upprätthålls och vilar 

således på antagandet om ett individansvar gällande karriärutveckling.  

 
I likhet med Ezzedeen m.fl. (2015) undersöker Muhonen och Alm (2014) kvinnors 

upplevelser av könsdiskriminering och hur kvinnor hanterar denna diskriminering. I 

Muhonen och Alms (2014) studie “Det var inte för att jag är kvinna – Kvinnors förnekande 

av könsdiskriminering” görs en uppföljning av en etnografisk intervjustudie med kvinnliga 

chefer och specialister. Eagly och Karau (2002) visar som tidigare nämnt att det finns 

fördomar om kvinnor och ledarskap. Kvinnorna i Muhonen och Alms (2014) studie förnekar 

inledningsvis att de själva utsatts för fördomar och diskriminering på grund av sin 

könstillhörighet trots att de är medvetna om könsdiskrimineringens existens. Vid de tillfällen 

kvinnorna särbehandlats negativt exempelvis gällande lön eller befordran, förklarar 

kvinnorna särbehandlingen med framförallt personliga tillkortakommanden. Förnekelse av 

könets betydelse används som en strategi för att bevara självkänslan och för att kunna arbeta i 

ett samhälle som präglas av en generell manlig överordning. Denna strategi legitimerar enligt 

Muhonen och Alm (2014) den manliga överordningen genom att kvinnor tenderar att 

nedvärdera kvinnlighet och förneka könets betydelse och istället betona vikten av kompetens, 

vilket förflyttar ansvaret från strukturer till individen.  

2.1 Summering och motivering 
Den forskning som presenteras i detta kapitel synliggör könets betydelse för att nå ledande 

positioner. Det finns en stor mängd forskning kring kvinnor och ledande positioner men i 

förhållande till studiens frågeställningar och syfte anses den presenterade forskningen vara av 
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särskilt intresse och relevans. Detta eftersom Eagly och Karau (2002) synliggör ett 

strukturellt hinder i form av en rollmotsättning mellan kvinnlighet och ledande positioner, 

vilket visar relevansen i att undersöka kvinnor i styrelsegruppers upplevelser av denna 

rollmotsättning. Samtidigt visar Ezzedeen m.fl. (2015) att kvinnor anser att det snarare är 

individens egna beslut som påverkar om denne tar sig till ledande positioner än att strukturer 

begränsar eller möjliggör kvinnors karriärutveckling. Därför är det intressant att studera hur 

och om kvinnor i styrelsegrupper anser att strukturer påverkat deras karriärutveckling. I 

relation till detta är det intressant att studera hur kvinnorna hanterat strukturerna, vare sig de 

är medvetna om dem eller inte. Muhonen och Alms (2014) studie utgör ett belysande 

exempel på att och hur kvinnor i ledande positioner använder sig av strategier för att hantera 

strukturerna och nå ledande positioner.  

 

Denna studie fokuserar enbart på kvinnor i styrelsegrupper och bidrar därmed med deras 

perspektiv i ett i övrigt väl utforskat område. Detta då en stor del av den tidigare forskningen 

fokuserar på kvinnor som befinner sig i ledande positioner men inte specifikt i 

styrelsegrupper. Trots förslaget om kvotering, krav på jämställdhetsarbete och att det idag är 

vanligare än tidigare med kvinnor på chefspositioner är styrelsegrupper fortfarande generellt 

mansdominerade vilket gör kvinnor i styrelsegrupper till undantag. Därmed blir kvinnor som 

tagit sig till styrelsegrupper särskilt intressanta att undersöka för att komplettera forskningen 

om kvinnor, ledande positioner och strukturer. 

3 Teoretisk och begreppslig referensram  
Nedan redogörs för studiens teoretiska och begreppsliga referensram. Inledningsvis redogörs 

för teorier som beskriver hur män överordnas kvinnor i samhället samt hur strukturer 

begränsar respektive möjliggör kvinnors karriärutveckling. Vidare redogörs för vilka 

strategier kvinnor kan använda sig av för att nå ledande positioner. Slutligen motiveras den 

teoretiska och begreppsliga referensramen i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 

samt tidigare forskning.   

3.1 Strukturer 
Nedan presenteras den teoretiska och begreppsliga referensram som rör strukturer som verkar 

hämmande respektive främjande för kvinnor som vill nå ledande positioner. 



	
6	

3.1.1 Genussystemet  

Hirdman (1988) introducerar under 1980-talet i ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning” begreppet genussystem i svenska akademiska sammanhang. 

Genussystemet beskriver Hirdman (1988) som en ordningsstruktur av kön, vilken speglar 

såväl den sociala, politiska och ekonomiska ordningen i samhället. Genussystemet består av 

två bärande principer där den första, dikotomin kring kvinnligt och manligt innebär att 

kvinnligt och manligt bör isärhållas. Den andra principen betonar mannen och manlighet som 

norm i samtliga institutioner i samhället och mannen är därmed hierarkiskt överordnad 

kvinnan. Genom ett isärhållande av könen upprätthålls den manliga normen och samtliga 

individer måste förhålla sig till de förväntningar den manliga normen ställer och män har 

tolkningsföreträde till att definiera vad som är norm (Hirdman 1988: 51-52). Vidare menar 

Hirdman (1988: 58-59) att när kvinnor tar plats i mansdominerade arenor urholkas den 

manliga normens legitimitet då isärhållandet utmanas. I dagens samhälle har kvinnor intagit 

höga positioner i mansdominerade branscher i högre utsträckning än vid den tidpunkt 

Hirdman (1988) introducerade begreppet genussystem. Isärhållandet mellan könen har 

således utmanats men Lindgren (2001: 118) hävdar att mannens överordning är 

förändringsresistent och att manligt fortfarande värderas högre än kvinnligt.  

3.1.2 Genus  

Hirdman (1988: 50-51) menar i sitt resonemang kring genussystemet att genus beskrivs som 

individens sociala kön, detta till skillnad från det biologiska könet som kan reduceras till 

kvinnliga respektive manliga kroppar och organ. Tankefigurer om kvinnor och män ger 

upphov till förväntningar på kvinnligt och manligt och kvinnor och män gör kön genom 

sociala praktiker, vilket innebär att de efterföljer de förväntningar som ställs på respektive 

kön. Med genus följer enligt Hirdman (1988: 54-55) stereotypa egenskaper och förväntningar 

på kvinnlighet respektive manlighet och genussystemets isärhållande princip kräver att dessa 

förväntningar införlivas av respektive kön. Thomsson (2012: 29-32, 204-206) styrker detta 

genom att förklara hur tillskrivningar av föreställningar om kvinnligt och manligt sker oavsett 

sanningshalt och om individen samtycker eller inte. Kvinnliga rollförväntningar innebär 

föreställningar om feminina egenskaper och kvinnor förknippas med snällhet, 

omhändertagande och försiktighet. Dessa egenskaper är kvinnligt kodade och går sällan väl 

ihop med föreställningen om manlighet och manligt kodade egenskaper som förknippas med 

stabilitet, effektivitet, hårt arbete och aggressivitet. Wahl (1992) betonar i sin studie om 

kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling att kön har betydelse i 
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organisationer och att individer med manligt kodade egenskaper anses vara särskilt lämpade 

för ledande positioner. Detta eftersom dessa egenskaper har definierats som lämpade av den 

manliga normen. Detta utgör enligt Thomsson (2012: 184, 204-212) en problematik för 

kvinnor då de har kvinnliga rollförväntningar att förhålla sig till samtidigt som de konkurrerar 

om manligt kodade ledarpositioner. En konsekvens av detta är att kvinnor ställer hårda krav 

på sig själva för att vara tillräckliga samt att kvinnor som är chefer får, utöver sig själva, 

representera kvinnliga chefer som grupp. 

3.1.3 Möjlighetsstruktur  

Kanter (1993) är med sin studie ”Men and women of the corporation” en av de första som 

synliggör hur strukturer begränsar kvinnors handlingsutrymme i en mansdominerad 

organisation. Då kvinnor ofta befinner sig i minoritet i förhållande till männen formas 

kvinnors villkor utifrån den manliga majoriteten. Den antalsmässiga fördelningen är således 

en struktur som begränsar framförallt kvinnors karriärmöjligheter då kvinnor ofta befinner sig 

i minoritet (Kanter 1993: 129-147). I den organisation Kanter (1993) studerar befinner sig 

kvinnorna längre ner i hierarkin och inom kvinnligt könsmärkta områden, vilket innebär att 

möjligheterna för kvinnor att avancera begränsas. Möjligheten bestäms främst utifrån 

individens position i organisationen vilket sätter ramarna för hur individen uppfattar sin 

individuella möjlighet att avancera. Individer med små möjligheter undervärderar sin 

kompetens, saknar tydliga ambitioner och har dåligt självförtroende. Individer med stora 

möjligheter har tvärtom ett högt självförtroende och höga ambitioner. De uppskattar ett 

tävlingsinriktat arbete, orienterar sina handlingar efter individer på höga positioner, vågar 

uttrycka missnöje och identifierar sig starkt med sin organisation. Enligt Kanter (1993: 158-

160) blir möjlighetsstrukturen en självuppfyllande profetia då individer med stora möjligheter 

handlar på ett sätt som frambringar ytterligare möjligheter. Individer med små möjligheter är 

ofta kvinnor eftersom kvinnor ofta befinner sig i minoritet. Kvinnor handlar efter hur 

strukturen begränsar deras möjligheter, vilket reducerar möjligheterna ytterligare.  

3.1.4 Homosocialitet   

Som tidigare nämnt studerar Kanter (1993) hur den antalsmässiga fördelningen mellan 

kvinnor och män påverkar kvinnors villkor inom organisationer då män ofta befinner sig i 

majoritet. Vidare menar Kanter (1993: 48, 63, 68, 217-219) att män identifierar sig med 

varandra och därmed premieras vid befordringar i mansdominerade organisationer medan 

kvinnor måste arbeta betydligt hårdare för att bevisa sin kompetens. Att män premierar 
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varandra benämner Kanter (1993: 48, 63, 68) som homosexuell reproduktion. Detta begrepp 

har kritiserats av bland andra Savage och Witz (1992, se Holgersson 2003: 46) som menar att 

homosocialitet är ett mer passande begrepp då Kanter (1993) inte syftar på sexualitet och 

sexuell attraktion. I Holgerssons (2003) studie ”Rekrytering av företagsledare – en studie i 

homosocialitet” används begreppet homosocialitet. I likhet med Kanter (1993) menar 

Holgersson att ”[…] män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män.” (2003: 215-

216) och att detta utgör en struktur som hämmar kvinnor som vill nå ledande positioner. 

Vidare är homosocialitet enligt Holgersson (2003: 215-216) knutet till genussystemets 

könsordning där män är överordnade kvinnor, vilket kan förklara varför maktpositionerna i 

samhället domineras av män. Holgersson (2003: 216-219) identifierar ett antal begrepp som 

beskriver hur homosocialitet uttrycker sig i organisationer och två av dessa är; den bristfälliga 

kvinnan och näringslivsfantomen. Kvinnan betraktas som bristfällig då hon påstås välja bort 

karriären till förmån för familjen samt att hon anses sakna relevant utbildning och kompetens 

för ledande positioner (Holgersson 2003: 187-189). Näringslivsfantomen är den bristfälliga 

kvinnans motsats. Holgersson (2003: 183-185) beskriver näringslivsfantomen som en 

traditionellt manlig man som är arbetsam, lojal mot organisationen och karriärlysten. Denna 

man utgör normen för såväl ledarskap som normen i homogena grupper och samtliga 

gruppmedlemmar orienterar och anpassar sin manlighet efter honom. Näringslivsfantomer 

omfattas av mäns homosociala beteende och premieras genom att anställas på ledande 

positioner. Då kvinnor uppfattas som bristfälliga har de svårare att fångas upp av detta 

homosociala beteende. Detta eftersom män inte identifierar sig med kvinnor samt att kvinnor 

inte anses kunna leva upp till näringslivsfantomen (Holgersson 2003: 204-205, 218-219) 

Detta bekräftar såväl Kanters (1993) teori om att män premierar män baserat på likhet i 

mansdominerade organisationer som Hirdmans (1988) resonemang kring hur den manliga 

normen sätter ramarna för kvinnors möjligheter att avancera. 

3.2 Hanteringsstrategier  
Nedan presenteras den teoretiska och begreppsliga referensram som berör de 

hanteringsstrategier kvinnor kan använda för att nå ledande positioner.  

3.2.1 Könsneutral strategi   

Wahl (1992) har som tidigare nämnt betonat betydelsen av kön i organisationer och har 

identifierat den könsneutrala strategin. Denna strategi kan användas av kvinnor för att hantera 

sin könstillhörighet för att nå ledande positioner och den innebär att kvinnor tar eller har tagit 

avstånd från kön och neutraliserar könets betydelse (Wahl 1992: 167-168). Detta gör kvinnor 
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för att minska den motsättning som kan uppstå mellan kvinnliga rollförväntningar och 

ledarskap som ofta är manligt kodat (Wahl 1992: 165). Kanters (1993) studie om majoriteter 

och minoriteter utgör ett belysande exempel på hur kvinnor använder könsneutral strategi. 

Kvinnor som tagit plats i mansdominerade grupper gör sig själva till undantag och tar avstånd 

från stereotypa föreställningar om kvinnor som grupp. Utifrån Thomssons (2012: 53) 

resonemang om kvinnor och strukturer kan detta avståndstagande förklaras genom att det 

finns en medvetenhet hos kvinnor gällande ojämställdhet men att de vägrar vara offer för 

strukturer. Istället för att beskylla strukturerna förklarar många kvinnor enligt Thomsson 

(2012: 210-211) ojämställdheten på en individnivå och kvinnor på ledande positioner hävdar 

ofta att de inte stött på motstånd. Dessa kvinnor utgör ett så kallat bevis på att kvinnor kan nå 

ledande positioner och de förflyttar därmed ansvaret på att avancera från en strukturnivå till 

en individnivå som ställer krav på kvinnor att ta för sig. Pingel (2001: 100) diskuterar hur 

denna neutralisering av strukturers påverkan skapar en oreflekterad bild av samhället. Detta 

eftersom kvinnors frånvaro från ledande positioner endast förklaras med individuella 

kompetensbrister, attityder, motivation och bakgrund.   

3.2.2 Konformist-strategi 

I Lindgrens (1985) studie ”Kamrater, kollegor och kvinnor – en studie av 

könssegregeringsprocessen i två mansdominerade organisationer” presenteras konformist-

strategin. Enligt Lindgren (1985: 64-65) är konformist-strategin användbar när kvinnor, i 

början av sin karriär, vill etablera sig i mansdominerade organisationer. För att hantera det 

faktum att män premierar varandra framhåller konformisten likhet med majoriteten, det vill 

säga män, och gör ett avståndstagande från andra kvinnor. Konformisten gör sig själv till ett 

undantag från andra kvinnor för att inkluderas och därmed etablera sig i organisationen. Detta 

går enligt såväl Lindgren (1985: 29) som Hirdman (1988) emot genussystemets isärhållande 

princip om förväntningar på hur kvinnor ska vara och vad de ska arbeta med.  

3.2.3 Lojalitetsstrategi 

Enligt Kanter (1993: 217-219, 227-229) kan kvinnor i minoritet använda lojalitetsstrategin 

för att inkluderas och accepteras av majoriteten. Genom denna strategi antar kvinnor rollen 

som gate-keepers, det vill säga dörrstängare. Att vara en gate-keeper innebär att istället för att 

premiera andra kvinnor såsom män premierar andra män, blockerar gate-keepern kvinnor 

från ledande positioner om de inte är extremt kompetenta och särskiljer sig från kvinnor som 

grupp. Genom att utestänga andra kvinnor visar kvinnan enligt Kanter (1993: 217-219, 227-

229) lojalitet mot den mansdominerade gruppen vilket gör att gruppen accepterar henne. 
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Denna lojalitetsstrategi kan ses som nära sammankopplad med den könsneutrala strategin och 

konformist-strategin. Detta då kvinnor i samtliga strategier gör sig själva till undantag från 

andra kvinnor. Genom att kvinnor antar denna gate-keeperroll legitimeras enligt Wahl, 

Holgersson, Höök och Linghag (2011: 125) männens överordning i homosociala processer 

och bilden av kvinnan som bristfällig förstärks.   

3.3 Summering och motivering 
Ovan presenteras studiens teoretiska och begreppsliga referensram och nedan följer en 

motivering av dessa val. Genussystemet och genus utgör grundstenar för att förstå hur den 

manliga överordningen ser ut och verkar i samhället. Eftersom mannen är överordnad har han 

tolkningsföreträde till att definiera vilka individer och vilka egenskaper som utgör normen på 

arbetsmarknaden och på ledande positioner. Begreppen näringslivsfantomen och den 

bristfälliga kvinnan används för att belysa hur kvinnor och män uppfattas på 

arbetsmarknaden. Att det finns förställningar om kvinnlighet respektive manlighet bekräftas 

under tidigare forskning av Eagly och Karau (2002) som menar att motsättningen mellan 

kvinnliga egenskaper och det manligt definierade ledarskapet gör det svårare för kvinnor att 

nå ledande positioner. Med anledning av detta blir studiens frågeställningar gällande kvinnors 

upplevelser och hantering av att nå ledande positioner, i förhållande till den manliga normen, 

särskilt intressanta att undersöka. Begreppet möjlighetsstruktur visar hur den individuella 

upplevelsen av möjligheten att nå ledande positioner påverkar om individen lyckas eller inte. 

I förhållande till individers möjligheter blir det intressant att applicera ett genusperspektiv 

eftersom Ezzedeen m.fl. (2015) menar att specifikt kvinnors individuella uppfattning av 

glastaket påverkar huruvida de tar sig till ledande positioner. Det teoretiska begreppet 

homosocialitet används för att belysa och förstå en av de strukturella svårigheter som många 

kvinnor som vill nå ledande positioner ställs inför. Detta eftersom män genom sitt 

homosociala beteende utestänger kvinnor. De strategier som redogjorts för är endast ett fåtal 

av de strategier som forskningen tidigare identifierat. Som presenterat under tidigare 

forskning menar Muhonen och Alm (2014) att kvinnor på ledande positioner förnekar 

betydelsen av kön under sin karriärutveckling och att könsdiskriminering beror på 

individuella tillkortakommanden. I ljuset av detta och i förhållande till studiens empiri har 

könsneutral strategi, konformist-strategi och lojalitetsstrategi valts ut och används för att 

förklara vilka hanteringsstrategier kvinnor i styrelsegrupper kan använda för att nå ledande 

positioner.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras de metodologiska val och de etiska överväganden som gjorts i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Metodologisk ansats  

Syftet med denna studie är att försöka förstå och förklara hur kvinnor i mansdominerade 

styrelsegrupper hanterat och upplevt förhållandet mellan kvinnliga rollförväntningar och 

manligt kodade yrkespositioner. Avgörande för valet av metod är det syfte som studien avser 

att uppfylla. Då syftet är att försöka förstå aktörers handlande och synliggöra mönster är en 

kvalitativ metod högst lämplig (Trost 2010: 25, 31-32). Med anledning av detta används i 

denna studie en kvalitativ ansats med en etnografisk metod i form av intervjuer. Denna metod 

beskrivs av Aspers (2011: 33) som mellanmänsklig och bygger på interaktion med 

intervjupersonerna, vilket möjliggör en förståelse av intervjupersonernas handlingar och 

upplevelser samt den mening dessa två aspekter tilldelas. Vår avsikt är att göra en teoretisk 

generalisering med studien som empiriskt exempel och därigenom belysa den problematik 

som intervjupersonerna eventuellt upplevt och hanterat för att nå ledande positioner. För att 

säkerställa att studiens data och analyser är trovärdiga menar Trost (2010: 133-134) att 

forskaren bör eftersträva en transparens där metodologiska och etiska överväganden tydligt 

redovisas. Dessa överväganden diskuteras därför utförligt under respektive rubrik i detta 

kapitel.  

För att besvara studiens kvalitativa frågeställningar på ett tillfredställande sätt har vad Layder 

(1998: 176-178) benämner som ett adaptivt arbetssätt använts, vilket innebär en kombination 

av deduktiva och induktiva metoder. De teoretiska utgångspunkterna och den förförståelse 

som genererats av inläsning på området har deduktivt utpekat relevanta och viktiga 

ämnesområden för att frågeställningen ska kunna besvaras. Genom en induktiv härledning 

identifierades mönster i empirin som vi tidigare inte förutspått vilket gjorde att de teoretiska 

utgångspunkterna reviderades något. Denna identifiering möjliggjordes av att vi, som Aspers 

(2011: 99-102) förespråkar, satte de teoretiska utgångspunkterna inom parantes under 

intervjuerna och följde upp intressanta spår med följdfrågor. 

4.2 Urval 

För att avgränsa studiens huvudfrågeställning beslöt vi oss för att intervjua kvinnor i 

styrelsegrupper. Valet baseras på att styrelsegrupper generellt är mansdominerade (AllBright 
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2015). Detta gör att kvinnor i könssegregerade styrelsegrupper kan betraktas som 

undantagsfall, vilket gör dem särskilt intressanta att undersöka. Något som enligt Aspers 

(2011: 95) begränsar urvalsmöjligheterna är det faktum att det saknas register över 

erfarenheter och egenskaper, vilket är fallet med styrelsearbetande kvinnor. Därför användes 

ett strategiskt urval där en kvinnlig bekant med erfarenhet av styrelsearbete kontaktades. Hon 

introducerade i sin tur oss för ytterligare tre individer via mail. Detta förfarande benämner 

Aspers (2011: 95-96) som snöbollsselektion. Hon fungerade som vår nyckelinformant 

(Aspers 2011: 77) och använde sitt nätverk för att kontakta kvinnor med erfarenhet av 

mansdominerade styrelsegrupper. Snöbollsselektion medför risken att intervjupersonerna är 

relativt lika varandra då de kommer ifrån samma nätverk (Aspers 2011: 95-96). Denna risk 

accepterade vi då vi behövde tillgång till nyckelinformantens nätverk för att hitta 

intervjupersoner. Vi har dock genom den femte intervjupersonen frångått nyckelinformantens 

nätverk vilket Aspers (2011: 96) menar kan generera en större variation bland 

intervjupersonerna. För att komma i kontakt med henne användes vad Trost (2010: 140-141) 

benämner som ett bekvämlighetsurval där bekanta tillfrågades om de hade kännedom om en 

kvinna med erfarenhet av mansdominerade styrelsegrupper. Ett problem som kan uppstå med 

bekvämlighetsurval är att en specifik typ av individ väljer att delta. Detta utgör enligt Trost 

(2010: 140-141) inte ett avgörande problem om intervjupersonen tillfrågas om sitt deltagande 

och inte självselekterar sig. Då den femte intervjupersonen tillfrågades om sitt deltagande 

ansågs inte bekvämlighetsurval vara särskilt problematiskt i denna studie. När det kommer 

till att bestämma antal intervjuer eftersträvas ofta en empirisk mättnad (Aspers 2011: 200-

202). Dock är empirisk mättnad ett orimligt mål för denna uppsats. Antalet intervjuer 

bestämdes snarare av de direktiv som utgjorde ramen för uppsatsen, vilket förespråkas av 

Kvale (1997: 98-99) för att ha tid till såväl intervjuer som analys och författande av studien.  

4.3 Datainsamling 
Under metodologisk ansats diskuterades och redogjordes för valet av intervjuer som metod. I 

denna studie har fem kvinnor intervjuats utifrån vad Aspers (2011: 143) benämner som en 

semistrukturerad intervjumetod och de semistrukturerade intervjuerna tog utgångspunkt i en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal tydligt angivna 

frågor utan förbestämda svarsalternativ och metoden tillåter att forskaren ställer följdfrågor 

utifrån intervjupersonens svar (Aspers 2011: 143). Intervjumetoden lämpade sig för denna 

studie då vi inledningsvis utgick från teorier som översattes till intervjufrågor. Samtidigt gav 

metoden oss möjlighet att under intervjuerna ställa följdfrågor om intressanta aspekter som 
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teorierna inte täckte in. Den semistrukturerade intervjumetoden underlättade således det 

adaptiva arbetssätt som präglar denna studie. För att öka studiens trovärdighet har vi under 

respektive intervju undvikit att diskutera personliga ställningstaganden och ställa frågor av 

påstående karaktär, vilket förespråkas av Trost (2010: 134). 

Den semistrukturerade intervjun och frågeställningarna gällande kvinnornas upplevelser och 

hantering krävde stundtals frågor av retrospektiv karaktär. För att exemplifiera detta ställdes 

frågor gällande eventuella hinder som intervjupersonerna har behövt hantera under sin 

karriär. Retrospektiva frågor kan enligt Trost (2010: 99-101) vara problematiska då 

intervjupersonernas minnen och upplevelser av en händelse kan ha förändrats över tid. I 

denna studie ses detta snarare som en fördel då intervjupersonerna har haft möjlighet att 

reflektera över vad dessa händelser har inneburit för att nå ledande positioner. Samtidigt var 

retrospektiva frågor nödvändiga för att kunna besvara frågeställningarna gällande hur 

intervjupersonerna har upplevt och hanterat olika händelser under karriären.  

4.3.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling  

Under rubriken för urval beskrevs hur vår nyckelinformant presenterade oss för tre av 

intervjupersonerna över mail. Därefter skickade vi ett introduktionsmail (se Bilaga 2) med en 

kort introduktion och förfrågan om plats samt tid för intervjun. Intervjupersonerna avgjorde 

var och när intervjun skulle ske utefter de önskemål som uttrycktes i introduktionsmailet. 

Den femte intervjupersonen fick samma valmöjligheter som de andra men kontaktades 

istället över telefon. Fyra av fem intervjupersoner valde att genomföra intervjuerna på sina 

arbetsplatser medan en intervjuperson valde att ses på en offentlig plats. Trost (2010: 65-66) 

menar att en forskare bör reflektera över platsens betydelse för intervjun, exempelvis kan ett 

café innebära störningar i form av höga ljud och göra intervjupersonen obekväm då 

utomstående individer kan lyssna till samtalet. Vi upplevde att samtliga intervjupersoner var 

bekväma i den miljö vi befann oss i och vi upplevde ingen skillnad hos de intervjupersoner vi 

intervjuade på arbetsplatser respektive på offentlig plats. Oberoende av plats flöt samtalen på 

bra utan några störningsmoment. Samtliga intervjuer genomfördes mellan den 2:a och 11:e 

november 2015 och varade mellan 30 och 60 minuter beroende på hur utförligt 

intervjupersonerna svarade. Under samtliga intervjuer gav intervjupersonerna samtycke till 

att inspelningsutrustning i form av en iPhone användes. Intervjupersonerna gav även sitt 

medgivande till att bli kontaktade över mail vid eventuella kompletteringsfrågor. Som nämnt 

under metodologisk ansats användes ett adaptivt arbetssätt och vid transkriberingen av 



	
14	

intervjuerna uppstod nya frågor som behövde besvaras, vilka mailades till respektive 

intervjuperson. Vi är medvetna om att intervjuer över mail kan medföra att 

intervjupersonerna tolkar frågorna på ett annat sätt än vid vanliga intervjuer. Denna risk 

minimerades genom att våra telefonnummer bifogades vid eventuella tolkningssvårigheter. 

Ytterligare en risk med mailintervju är att intervjupersonerna får en förlängd betänketid och 

därmed kan redigera sina svar innan vi får ta del av dem. Denna risk var vi beredda att ta då 

svar på de kompletterande frågorna kunde bidra med viktig empiri.  

4.4 Etik 
Tidigare beskrevs att studien är kvalitativ och av en mellanmänsklig karaktär då den 

empiriska datan insamlats med hjälp av intervjuer. Undersökningar som präglas av 

mellanmänsklig interaktion kan medföra etiska svårigheter som bör tas i beaktning. Trost 

(2010: 134) menar att de etiska svårigheterna bör diskuteras för att studiens trovärdighet ska 

öka. Nedan följer en diskussion kring de etiska övervägandena som gjorts i relation till denna 

studie. En etisk aspekt vi tagit hänsyn till är att undvika att intervjupersonerna kränks under 

studiens gång. Under intervjuerna har vi exempelvis förklarat att intervjupersonerna har 

möjlighet att avböja att svara på frågor eller helt avbryta intervjun. I intervjuguiden (se Bilaga 

1) återfinns en introduktionstext vars syfte var att säkerställa att samtliga intervjupersoner 

fick information om sina etiska rättigheter samt att de samtyckte till exempelvis ordagranna 

citeringar. Detta ansåg vi särskilt viktigt då direktciteringar enligt Trost (2010: 129) kan vara 

av känslig karaktär för intervjupersonen. I enlighet med Trosts (2010: 129) direktiv har vi 

därför valt att delvis formulera om citaten från talspråk till skriftspråk. För att ytterligare 

skydda intervjupersonerna från kränkning har konfidentialitet utlovats. Intervjupersonerna 

och organisationer som nämndes har därmed enligt Vetenskapsrådets (2011: 16, 69-70) 

riktlinjer tilldelats fingerade namn; detta för att individuella svar inte ska kunna härledas till 

en specifik intervjuperson. I relation till detta har vi därför inte möjlighet att redogöra exakt 

för intervjupersonernas utbildning och karriär då detta ökar risken för att deras identitet röjs. 

Denna åtgärd har vidtagits främst för att intervjupersonerna och andra med god kännedom 

om kvinnliga styrelseledamöter inte ska kunna identifiera intervjupersonerna. Stundtals 

benämns inte intervjupersonerna vid sina fingerade namn eftersom det kan upplevas som 

kränkande att peka ut enskilda intervjupersoner. Bakgrundsfaktorer som ålder och etnicitet 

har inte efterfrågats då dessa egenskaper anses sakna relevans i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar.  
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Som tidigare nämnt godkände samtliga intervjupersoner att inspelningsutrustning användes 

då Trost (2010: 74-75) menar att ljudupptagning kan upplevas som kränkande utan 

kännedom och samtycke. Under intervjuerna närvarade och deltog uppsatsens båda författare. 

Ur ett maktperspektiv kan detta leda till att intervjupersonen upplever att denne hamnar i 

underläge (Trost 2010: 67). Då studien inte berör särskilt känsliga ämnen såg vi inte detta 

som ett problem utan snarare som en fördel då vi kunde göra individuella iakttagelser och 

ställa relevanta följdfrågor. Avslutningsvis vill vi diskutera en etisk svårighet som bör tas i 

beaktande vid analyser av kön. Alvesson och Billing (2011: 136-138) menar att när kön 

analyseras finns det en risk att stereotyper bekräftas genom att forskaren lägger för stor vikt 

vid att definiera allt som kvinnligt respektive manligt. Genom att vi är medvetna om denna 

risk har vi tagit den i beaktning under analysarbetet och bygger därför våra tolkningar av 

kvinnligt och manligt på tidigare forskning och teorier för att undvika att endast bekräfta 

stereotyper.  

4.5 Analysmetod 

Precis som vid datainsamlingen har, vad Layder (1998: 176-178) benämner som ett adaptivt 

arbetssätt, använts under kodningsarbetet. Koderna skapades inledningsvis utifrån teorier och 

teoretiska begrepp. Senare identifierades nya teman i det empiriska materialet som 

genererade nya koder. Det rent praktiska arbetet med kodningen skedde med hjälp av en 

variant av marginalmetoden. Istället för att använda olika färgpennor för respektive kod och 

tema i materialet (Aspers 2011: 185) användes ett skrivprogram på en dator där respektive 

kod och tema markerades med olika färger. Att använda denna metod var för oss fördelaktigt 

då vi redan under intervjuerna påbörjade analysarbetet och därmed hade en god översikt över 

det empiriska materialet. Användandet av en dator i kombination med vår goda översikt gav 

oss chansen att effektivt hitta betydelsefulla resonemang genom en sökfunktion i datorn. 

Studiens frågeställningar syftar till att analysera kön och därmed kvinnliga rollförväntningar. 

Wahl m.fl. (2011: 39) menar att analyser av kön kan upplevas som stigmatiserande och 

förespråkar därför att kön analyseras på en strukturnivå. Avsikten med denna studie är inte att 

stigmatisera intervjupersonerna som deltagit utan snarare att synliggöra strukturer som 

stigmatiserar kvinnor. Analysen eftersträvar således att förstå och förklara hur de enskilda 

intervjupersonernas upplevelser och handlingar kan ha påverkats av strukturer.  
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5 Resultat och analys  
Nedan presenteras inledningsvis intervjupersonerna. Därefter analyseras det empiriska 

materialet utifrån den valda teoretiska och begreppsliga referensramen med utgångspunkt i 

intervjupersonernas upplevelser av hur de tagit sig till ledande positioner och 

mansdominerade styrelsegrupper. Därefter appliceras ett genusperspektiv på 

intervjupersonernas upplevelser för att analysera och synliggöra strukturer. Vidare 

presenteras och analyseras de hanteringsstrategier intervjupersonerna har använt för att 

hantera kvinnliga rollförväntningar och nå ledande positioner som är manligt kodade.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Nedan följer en kort introduktion av intervjupersonerna. Som tidigare nämnt ges endast en 

kortare presentation av intervjupersonerna för att minimera risken att de identifierar 

varandras uttalanden eller att andra identifierar dem. Gemensamt för samtliga 

intervjupersoner är att de är kvinnor som har stor erfarenhet av styrelseuppdrag i 

mansdominerade styrelsegrupper.   

Anna är utbildad inom IT och innehar en civilekonomexamen. Hon arbetar idag som VD och 

i ett flertal styrelsegrupper.  

Boel innehar en civilekonom- och civilingenjörsexamen. Idag arbetar hon som VD och i ett 

flertal styrelsegrupper.  

Cecilia är bland annat utbildad lärare och har läst ett flertal kurser på högskola. Hon arbetar 

idag som VD och i en styrelsegrupp.  

Disa är utbildad inom företagsekonomi och marknadsföring samt innehar en diplomering 

som marknadsekonom. Hon arbetar som VD och i ett flertal styrelsegrupper.  

Ella är utbildad inom sjukvård och har genomgått ledarskaps- och lärarutbildning. Hon har 

lång arbetserfarenhet av såväl styrelsearbete som chefskap.  

5.2 Upplevelser 

Nedan analyseras intervjupersonernas upplevelser utifrån teorierna om möjlighetsstruktur, 

genussystemet och genus samt utifrån begreppet homosocialitet.  

5.2.1 Möjlighetsstruktur  

Intervjupersonerna framhåller genomgående under intervjuerna att de själva inte stött på 

några avgörande hinder eller motstånd på vägen mot ledande positioner. Med detta menas 

hinder eller motstånd som gjort det omöjligt eller mycket svårt för dem som kvinnor att nå 

ledande positioner. Det tolkas dock, utifrån intervjupersonernas uttalanden, som att det har 
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funnits motstånd och hinder men att de inte själva upplevt dessa som avgörande problem. 

Intervjupersonernas uttalanden visar snarare, både implicit och explicit, att hinder och 

motstånd uppfattats som utmaningar och möjligheter som går att hantera med ambition, 

kompetens och vilja. Cecilias uttalande utgör ett belysande exempel på hur hinder uppfattas: 

 
”För mig så är de där hindren… de har bara varit som snår, ni vet när man går igenom en 

snårskog, man bara puttar dem åt sidan och man får välja om man vill se dem eller inte.” 

  

Vidare förklarar intervjupersonerna sin framgång utifrån sin kompetens och personliga 

egenskaper. Samtliga intervjupersoner förklarar även att deras ambition och vilja har varit 

avgörande för att de ska nå de ledande positioner de sitter på idag. Utifrån Kanters (1993: 

129-147) resonemang om möjlighetsstrukturer kan vi förstå hur intervjupersonerna genom att 

se möjligheter snarare än hinder lyckats nå ledande positioner. Intervjupersonernas 

inställning till möjligheter och deras höga ambitioner har således blivit till en 

självuppfyllande profetia som tagit dem till ledande positioner. Vidare beskriver 

intervjupersonerna både implicit och explicit att de är extremt hårt arbetande, 

tävlingsinriktade, initiativtagande och målmedvetna. Intervjupersonerna beskriver även att de 

vågar ta för sig genom att bland annat säga ifrån, aktivt sälja in sig själva för olika uppdrag 

och ta mycket initiativ på arbetsplatsen. Det framkommer även att intervjupersonerna anser 

att det är viktigt att se till organisationens bästa samt att de inte alltid men ofta identifierat sig 

med sina organisationer under karriären. Intervjupersonernas samlade beskrivning av sig 

själva går således i linje med hur en person med stora möjligheter beskrivs. 

Intervjupersonerna kan därmed utifrån teorin kring möjlighetsstruktur betraktas som individer 

med stora möjligheter. Disa exemplifierar ytterligare hur hinder uppfattas genom att beskriva 

hur hon letat nya vägar och sett möjligheter att nå ledande positioner när ett hinder har 

uppstått.  

 

”Det handlar ju bara om att hitta vägen runt. Om jag inte kan gå in genom framdörren får 

jag ju hitta sidodörren, källardörren eller bakdörren. Så det finns egentligen ingenting som 

stoppar mer än en själv och att man ger upp för tidigt. Jag har bara letat nya dörrar i så fall, 

så vill man ta sig igenom så kan man det.” 

 

Detta citat visar att Disa, i likhet med individer med stora möjligheter, inte låter sig hindras 

av att någon stänger en dörr och försöker begränsa hennes möjligheter. Senare under 

intervjun beskriver Disa hur hon snarare sett dessa stängda dörrar som något som lett till att 
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fler karriärmöjligheter uppenbarat sig. Samtliga intervjupersoner menar, precis som Disa, att 

de tagit sig till ledande positioner för att de har litat på sin kompetens och sett möjligheter 

snarare än hinder. Detta visar således, precis som teorin om möjlighetsstrukturer föreslår, att 

det förefaller vara av yttersta vikt att se möjligheter för att lyckas nå ledande positioner. 

Vidare anser intervjupersonerna att individer och framförallt kvinnor måste våga ta för sig 

mer och sluta undervärdera sin kompetens. De uttrycker således att kvinnor som inte tagit sig 

till ledande positioner har i motsats till dem själva inte vågat ta för sig och undervärderat sin 

egen kompetens. Thomsson (2012: 184, 204-212) menar att en konsekvens av 

rollmotsättningen mellan kvinnliga rollförväntningar och ledande positioner som är manligt 

kodade är att kvinnor ställer hårda krav på sig själva. Intervjupersonerna uttrycker att andra 

kvinnor har för vana att ställa hårda krav på sig själva och prioritera familj framför karriär. 

Anna uppmanar exempelvis kvinnor att: 
 

”Sluta underskatta er själva och sluta överskatta alla andra.” 

 

Kvinnor ska enligt intervjupersonerna sluta undervärdera sin egen kompetens och den 

samlade beskrivningen av andra kvinnor går i linje med hur en individ med små möjligheter 

beskrivs. Utifrån intervjupersonernas uttalanden förefaller, i likhet med individer med små 

möjligheter, andra kvinnor se små möjligheter att nå ledande positioner. I motsats till 

individer med stora möjligheter har dessa kvinnor små möjligheter att nå ledande positioner, 

detta eftersom deras beteende inte frambringar ytterligare möjligheter. Enligt teorin kring 

möjlighetsstrukturer har individer som befinner sig i minoritet och på låga positioner i en 

organisation små möjligheter, vilket begränsar deras möjligheter att avancera. Detta betyder 

att om det är fler män än kvinnor som är anställda i organisationen och framförallt i 

organisationens topp upplever kvinnor att de har små möjligheter att nå ledande positioner. 

En övervägande del av intervjupersonerna uppger att de inom sin organisation ofta befunnit 

sig i minoritet och på låga positioner men de har ändå sett stora möjligheter att nå ledande 

positioner. Intervjupersonerna har således, trots sin position och att de befunnit sig i 

minoritet, agerat i enlighet med individer som befinner sig på höga positioner och i majoritet. 

Detta kan tolkas som att teorin om möjlighetsstruktur inte fullt ut förklarar 

intervjupersonernas agerande. Det kan därför vara relevant att analysera intervjupersonernas 

upplevelser och agerande utifrån Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Detta eftersom 

genussystemets två bärande principer isärhållande och mannens hierarkiska överordning 

genomsyrar hela samhället.  
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5.2.2 Isärhållande av kön 

Som nämnt ovan upplever inte intervjupersonerna att de har stött på hinder som varit 

avgörande för deras karriärutveckling. Detta är intervjupersonernas upplevelse av hinder 

under karriären men deras uttalanden vittnar ändå om att det funnits hinder, exempelvis 

berättar Disa:  

 
”[…] vi sticker iväg på ett event där det gärna blir så att killarna kan sitta tillsammans och 

prata och man åker iväg på en konferens så sitter de i herrbastun och då gäller det som tjej 

att vadå ska ni basta? Men då hänger jag också med och bastar. Då måste man ta den 

platsen. Det handlar mycket om vad man själv gör, det är upp till sig själv att ta ansvar för 

att vara med.” 

 

Vidare berättar Cecilia: 
 

”[…] eller att ja men nu är vi klara med den här strategikonferensen nu går vi och badar 

bastu. Ja men då går vi och badar bastu! Det finns några tjejer som jag delar den 

erfarenheten med, jag kan ju välja då att inte gå in i bastun som tjej, för att jag tycker det är 

obehagligt.” 

 

Dessa citat visar att männens bastu förefaller ha blivit en symbol för en plats eller ett tillfälle 

där män fattar informella beslut, vilket utgör ett verkligt hinder för kvinnor. Detta eftersom 

kvinnor inte har tillträde till denna plats i samma utsträckning som män och därför inte får 

möjlighet att vara med när informella beslut fattas. Det är sannolikt att många kvinnor väljer 

att inte ta plats i männens bastu men citaten visar hur intervjupersonerna väljer att se bastun 

som ännu en möjlighet att ta plats snarare än ett hinder. Hirdman (1988: 51-52) menar att en 

av genussystemets bärande principer är isärhållandet mellan kvinnor och män. Att kvinnor 

och män har separata bastuutrymmen kan tolkas som ett fysiskt isärhållande mellan könen 

och vid en första anblick förefaller detta vara helt naturligt och oproblematiskt. Isärhållandet 

gör dock att kvinnor i detta fall utestängs från en plats där informella beslut fattas, vilket kan 

påverka deras karriärmöjligheter. Vidare utgör Cecilias uttalande ytterligare ett belysande 

exempel på att det finns hinder som kan påverka kvinnors karriärmöjligheter men att hindren 

inte har varit avgörande för just hennes karriär: 

 
”Jag har valt att aldrig se glastaken, sen har jag ju varit medveten om att de finns, och tagit 

mig runt dem helt enkelt.” 
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Ovan nämnda uttalanden är endast några exempel på att det förekommer hinder som kan vara 

avgörande och hindra kvinnor från att nå ledande positioner. Vidare visar intervjupersonernas 

uttalanden att de är medvetna om att ledande positioner främst besitts av män och att män kan 

utgöra hinder för kvinnor som vill göra karriär. De berättar bland annat om ”gubbar” som 

sitter i vägen, att det finns fler Erik än kvinnor i styrelser och att män har en naturlig plats i 

styrelserummet medan kvinnor måste kämpa för att få en plats. Detta tolkas som ett bevis på 

Hirdmans (1988) teori om genussystemets isärhållande mellan kvinnor och män i såväl 

samhället som på ledande positioner. Eftersom samhället vill göra ett isärhållande mellan 

kvinnor och män tillåts inte kvinnor träda in i mansdominerade arenor i samma utsträckning 

som män. Att kvinnor tycks ha större svårigheter att nå ledande positioner än män tyder även 

på en manlig överordning, vilket kommer att analyseras närmare under nästa rubrik. Det 

framkommer även under intervjuerna att flera av intervjupersonerna tycker att det är viktigt 

att mansdominerade styrelsegrupper tar in fler kvinnor då kvinnor kan bidra med nya 

perspektiv. När Disa berättar om varför hon rekryterade in två kvinnor i en styrelsegrupp 

exemplifierar hon detta: 

 

”För jag tyckte att det var väldigt gubbigt, det behövdes mer balans därför att vi tillför 

olika saker, vi ser på olika saker, vi pratar om olika saker, vi har olika genuppsättningar, vi 

har olika upplevelser.” 

 

Att intervjupersonerna anser att specifikt kvinnor kan bidra med nya perspektiv i 

mansdominerade styrelsegrupper visar ännu en gång på kraften i genussystemets isärhållande 

princip genom att intervjupersonerna gör ett isärhållande mellan kvinnor och män trots att de 

inte vill eller avser göra det. Disa menar att kvinnor och män bidrar med olika perspektiv på 

grund av sina olika genuppsättningar, vilket tolkas som att hon gör ett biologiskt isärhållande 

mellan kvinnor och män. Detta då hon menar att det finns en skillnad mellan kvinnor och 

män och att denna skillnad beror på att kvinnor och män har olika genuppsättningar.   

 

Intervjupersonerna framhåller att de själva inte anser att synen på kvinnlighet och manlighet 

hör till arbetslivet och att det inte går att härleda kvinnliga respektive manliga egenskaper till 

ett specifikt kön. De hänvisar snarare till kvinnor och män som individer med olika 

uppsättningar av egenskaper. När Anna tillfrågas om hur samhället ser på kvinnlighet och 

manlighet svarar hon:  
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”Man blir ju så arg ibland, tyvärr är det väl så att manlighet ses mer som att köra på och 

kasta sig ut i saker och vi tjejer tar väl och tänker till lite mer. Vilket är en styrka tänker jag 

för att då slipper det bli så många fler fel. Fast båda behövs. Det är mixen av det här att det 

är någon som bromsar och någon som gasar. Men jag säger att jag tror inte att det är 

manligt eller kvinnligt nämligen men i samhället så ser man att killar de bara kör. De är 

modigare.” 

 

När Anna får frågan vad hon själv associerar med ordet kvinnlighet svarar hon: 

 

”Alltså det är bara att inse, vi är ju olika. Men jag tror kanske att tjejer har lite lättare, alltså 

vi är närmare våra känslor än vad män är för vi är uppfostrade så och killar är ju inte det.” 

 

Citaten visar att isärhållandet mellan kvinnor och män inte enbart handlar om att fysiskt hålla 

isär könen genom exempelvis separata bastuutrymmen eller att utestänga kvinnor från 

mansdominerade positioner. Genussystemets isärhållande handlar även om hur kvinnor och 

män bör vara och agera. Intervjupersonerna vill inte själva göra skillnad mellan kvinnor och 

mäns egenskaper men de är medvetna om att samhället har förväntningar på könsspecifika 

egenskaper. Anna framhåller att isärhållandet av kvinnligt och manligt görs av samhället, 

samtidigt bekräftar hon de könsstereotypa egenskaperna med sina uttalanden då hon menar 

att kvinnor och män som grupper är olika. Anna tillskriver även kvinnor och män olika 

egenskaper bland annat genom att hävda att kvinnor tänker till mer och har närmare kontakt 

med sina känslor. Trots att intervjupersonerna inte avser att göra skillnad mellan kvinnor och 

män gör de genomgående under intervjuerna ett isärhållande mellan kvinnor och män. Detta 

visar hur starkt genussystemets principer verkar genom ett isärhållande av kvinnligt och 

manligt. När Anna gör skillnad på kvinnor och män och förklarar denna skillnad med 

individers uppfostran bekräftar hon genussystemets existens då genussystemet kräver att 

kvinnor och män håller sig till respektive köns förväntade egenskaper och beteenden. 

Genussystemet tillåter att kvinnor visar känslor medan män förväntas stänga inne de känslor 

som inte går i linje med den manliga normen.  

5.2.3 Mannen som överordnad och manlighet som norm  

Kvinnor som upplever hinder som begränsande kännetecknas, som tidigare nämnt, av att se 

små möjligheter, vilket kan begränsa deras karriärutveckling. Intervjupersonernas 

beskrivning av dessa kvinnor som försiktiga och att de inte vågar ta för sig går i linje med 

vad Thomsson (2012: 29-32, 204-206) menar anses vara kvinnliga egenskaper. Vidare menar 

Hirdman (1988: 51-52) att kvinnliga egenskaper underordnas manliga egenskaper eftersom 
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den manliga normen har tolkningsföreträde att definiera vilka egenskaper som är 

överordnade. Förväntningar på kvinnor och kvinnliga egenskaper förefaller, precis som Wahl 

(1992) menar, inte överensstämma med normen för ledande positioner som kodats manliga. 

Detta tolkas som att kvinnor med kvinnligt kodade egenskaper inte lever upp till den manliga 

normen och därmed upplever att de har små möjligheter att avancera och inte anser sig 

lämpade för ledande positioner. Motsättningen mellan kvinnliga rollförväntningar och 

ledande positioner som är manligt kodade gör enligt Thomsson (2012: 184) att kvinnor ställer 

högre krav på sig själva. Detta visar ytterligare hur kvinnor med kvinnligt kodade egenskaper 

går i linje med individer med små möjligheter eftersom de undervärderar sig själva och 

saknar det självförtroende som krävs för att nå ledande positioner. Dessa kvinnor missgynnas 

även aktivt genom att exkluderas från ledande positioner då deras underordnade egenskaper 

inte lever upp till den manliga normen. I motsats till individer med kvinnligt kodade 

egenskaper och små möjligheter kan individer med stora möjligheter förknippas med manligt 

kodade egenskaper. Trots att intervjupersonerna inte vill eller avser att koda egenskaper som 

kvinnliga eller manliga gör de detta. Flera av intervjupersonerna har under intervjuerna 

explicit uttryckt att de är manliga. Ella är en av dessa och beskriver sig själv utifrån vad både 

hon själv och den manliga normen definierar som manligt:  

 

”Jag tycker att jag är väldigt manlig på något sätt, tycker jag själv då. Bestämd och tydlig 

och närvarande och yes liksom!” 

 

Ella beskriver sig själv som manlig och som tidigare nämnt beskriver intervjupersonerna sig 

själva som handlingskraftiga, tuffa och hårt arbetande. De tillskriver således sig själva 

egenskaper som Thomsson (2012: 29-32, 204-206) menar definieras som manliga. Det tolkas 

som att intervjupersonerna lever upp till den manliga normen och därmed upplever att de har 

stora möjligheter att avancera och ser sig själva och andra med dessa egenskaper som 

lämpade för ledande positioner. Eftersom intervjupersonerna tolkas ha överordnade 

egenskaper och lever upp till den manliga normen kan de ha gynnats och därmed inkluderats 

på ledande positioner, vilket diskuteras mer ingående under nästa rubrik. Därmed förefaller 

inte positionen i organisationen och att vara i minoritet respektive majoritet endast spela roll 

för att se stora möjligheter och nå ledande positioner. Det tycks även handla om individens 

kvinnligt respektive manligt kodade egenskaper. Ella beskriver på ett belysande sätt hur 

egenskaper kan vara avgörande för kvinnors karriärutveckling: 
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”Något som jag lite provokativt kan använda mig av, som jag brukar säga är att snälla 

flickor kommer till himlen men vi andra kommer väldigt mycket längre. Då blir alla såhär 

va? Men att det finns någonting i att flickor, kvinnor, är snälla och det är därför som det 

bromsar en i karriären medan vi som inte är så snälla, vi kommer längre för att vi är tuffa 

och då skyr vi inga medel.” 

 

Detta citat utgör ett belysande exempel på att tuffhet som tolkas vara en manligt kodad 

egenskap kan ha hjälpt intervjupersonerna att se möjligheter och nå ledande positioner. 

Kvinnor som tolkas ha kvinnligt kodade egenskaper, så kallade snälla kvinnor, tenderar att se 

färre möjligheter vilket kan hämma deras karriärutveckling. Således förefaller det som att den 

möjlighetsstruktur som tidigare diskuterats är starkt präglad av genussystemet. Den manliga 

normen bekräftas genom att kvinnor som tolkas ha kvinnligt kodade egenskaper ser hinder 

medan intervjupersonerna som tolkas ha manligt kodade egenskaper inte gör det. Att 

intervjupersonerna lever upp till den manliga normen kan vara en förklaring till att de inte 

sett hinder utan istället har sett stora möjligheter att nå ledande positioner.  

 

Enligt Hirdmans (1988: 58-59) teori om genussystemet bör den manliga överordningens 

legitimitet urholkas när isärhållandet mellan kvinnor och män utmanas. Trots att 

intervjupersonerna utmanat isärhållandet genom att inta ledande positioner i mansdominerade 

grupper verkar dock den manliga normen kvarstå, vilket går i linje med Lindgrens (2001: 

118) resonemang om den manliga överordningen som förändringsresistent. Detta kan bero på 

att intervjupersonerna tolkas ha manligt kodade egenskaper, vilket gör att de lever upp till 

den manliga normen för ledande positioner. Den manliga överordningen förefaller 

reproduceras genom att samma egenskaper fortfarande utgör normen för ledande positioner 

och styrelsegrupper. Den manliga normen står således stadigt eftersom den fortsätter att 

bekräftas av att individer med manligt kodade egenskaper är de som ges tillträde och tillåts på 

ledande positioner. Trots att isärhållandet utmanas genom att kvinnor tar plats i 

mansdominerade arenor blir det ingen större förändring eftersom den manliga normen i sig 

inte utmanas.  

5.2.4 Homosocialitet  

Som tidigare nämnt beskriver intervjupersonerna sig själva både implicit och explicit som 

extremt hårt arbetande, tävlingsinriktade, initiativtagande och målmedvetna samt att de anser 

att det är viktigt att se till organisationens bästa. Denna beskrivning går i linje med hur 

Holgersson (2003: 216-219) beskriver näringslivsfantomen. Trots detta kan det utifrån 
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intervjupersonernas uttalanden tolkas som att de i olika situationer uppfattats i enlighet med 

vad Holgersson (2003: 187-189) beskriver som den bristfälliga kvinnan. När Disa berättar 

hur hon bemötts när hon varit aktuell för olika styrelseuppdrag belyser hon detta:  

 

”Har du tillräckligt med balls för att ta det här uppdraget? För här måste man vara tuff om 

det blåser. Och då säger jag, jag behöver inte ha ballar, för de är sämre, de håller bara med. 

De är livrädda och vågar inte räcka upp handen och inte hålla med, vi är lite tuffare.” 

 

Utifrån Disas uttalande blir det tydligt att individer med ballar, det vill säga män, är 

överordnade och anses lämpade för ledande positioner och svåra uppdrag eftersom endast 

individer med ballar förväntas klara av en arbetsplats där det händer mycket. Det blir därmed 

även tydligt att Disa i egenskap av kvinna ses som bristfällig då det finns en osäkerhet kring 

om hon verkligen klarar uppdraget. Genom att bilden av en tuff person förknippas med 

individer med ballar blir männens homosociala beteende, som Holgersson (2003) beskriver, 

förklarat; de letar helt enkelt efter individer som uppfattas vara män då dessa individer 

förväntas vara tuffa och leva upp till den manliga normen. Uttalandet visar även, som tidigare 

nämnt, att intervjupersonerna gör ett isärhållande mellan kvinnor och män då Disa menar att 

kvinnor är tuffare än män. Trots att Disas uttalande visar att mäns homosociala beteende kan 

utgöra ett hinder för kvinnor, då de uppfattas som bristfälliga, anser inte intervjupersonerna 

att detta beteende utgjort ett avgörande hinder för dem. En förklaring till detta kan vara att 

intervjupersonerna lever upp till den manliga normen och bilden av näringslivsfantomen och 

således inkluderas i mäns homosociala beteende. Disa visar i sitt uttalande hur hon i likhet 

med uppfattningen om individer med ballar, det vill säga män, klarar av och uppskattar när 

det blåser: 

 
”Men man ska ju inte göra våld på sig själv, om man känner att man är mer mjuk och 

tillbakadragen och tycker om att jobba lite lugnt så ska man ju inte utsätta sig för sådant 

som man mår dåligt av att vara i varje dag. Man måste känna att det känns överens med 

hur man mår. Jag tycker att det är kul när det blåser och vi ändrar, flyttar, donar hit och dit, 

då måste man må bra av det sättet.” 

 

Disa bekräftar med detta citat att hon trivs i miljöer som präglas av förändring och hög 

aktivitet, vilket går i linje med de förväntningar den manliga normen ställer på individer med 

vad Disa benämner som “ballar”. Disas uttalande utgör ytterligare ett belysande exempel på 

att hon i likhet med de andra intervjupersonerna förefaller leva upp till den manliga normen 
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och bilden av näringslivsfantomen. Detta kan förklara varför de inkluderas i mäns 

homosociala beteende snarare än att beteendet utgör ett hinder. Förklaringen ligger i att mäns 

homosociala beteende även förefaller inkludera kvinnor som lever upp till den manliga 

normen. Detta tycks leda till att intervjupersonerna, i jämförelse med andra kvinnor, inte har 

upplevt särskilt mycket motstånd från män. Motståndet tolkas ha varit störst i början av 

intervjupersonernas karriär då de stundtals uppfattades som bristfälliga kvinnor, vilket 

förefaller bero på att de inte hade fått tillfälle att visa att deras egenskaper och beteenden 

snarare går i linje med näringslivsfantomen. Dock utgör homosocialiteten säkerligen ett 

hinder för kvinnor som grupp och individer som har kvinnligt kodade egenskaper. Eftersom 

dessa individer kan uppfattas som bristfälliga snarare än näringslivsfantomer lever de inte 

upp till den manliga normen, vilket gör att de inte inkluderas i homosocialiteten.  

 

Intervjupersonerna har stundtals beskrivit att de har egenskaper som tolkas vara manligt 

kodade men de vill inte härleda egenskaper till kvinnor respektive män. Intervjupersonerna 

identifierar inte heller sig själva med män, exempelvis nämns det att kvinnor är bättre än män 

på att balansera förnuft och känslor och att kvinnor är bättre än män på att i styrelsegrupper 

avvika från gruppens åsikt när de inte håller med. Det är möjligt att intervjupersonerna inte är 

lika män eftersom männen som premierat dem kan ha sett intervjupersonernas likheter med 

den manliga normen, inte nödvändigtvis med dem själva. Kanter (1993: 48, 63, 68) menar att 

män privilegieras för att de är män, inte nödvändigtvis för att de lever upp till den manliga 

normen, vilket kan förklara varför intervjupersonerna inte ser likheter mellan dem själva och 

män. Det tolkas som att den manliga normen ständigt överordnas av såväl kvinnor som män 

då intervjupersonerna, som lever upp till denna norm, rekryteras till ledande positioner trots 

att de är kvinnor. Att intervjupersonerna rekryterats in i mansdominerade styrelsegrupper 

baserat på likhet med den manliga normen betyder inte att deras kompetens är mindre 

verklig. Det visar endast på hur starkt genussystemet verkar genom att manligt kodade 

egenskaper premieras. Det tolkas även som att kvinnor måste bevisa att de lever upp till den 

manliga normen för att inkluderas i homosocialiteten, till skillnad från män som automatiskt 

inkluderas. Disa behövde exempelvis bevisa för rekryteraren att hon är tuff trots att hon inte 

har vad hon benämner som ”ballar”. Detta går i linje med Kanters (1993: 48, 63, 68, 217-

219) resonemang gällande att kvinnor måste bevisa sin kompetens för att nå ledande 

positioner. När Disa uttrycker att män är fegare genom att de alltid håller med, blir männens 

homosociala beteende ännu tydligare då de ständigt håller varandra om ryggen. Allt detta kan 

därför tolkas som att den homosocialitet, som tidigare endast premierat män, tycks ha utökats 
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till att även inkludera intervjupersonerna som tolkas ha manligt kodade egenskaper och som 

lever upp till den manliga normen för ledande positioner.  

5.3 Hanteringsstrategier  

Nedan analyseras intervjupersonernas hantering av kön och kvinnliga rollförväntningar för 

att nå ledande positioner. Hanteringen analyseras utifrån tre hanteringsstrategier: könsneutral 

strategi, konformist-strategi och lojalitetsstrategi. 

5.3.1 Könsneutral strategi  

Som tidigare nämnt undviker intervjupersonerna att koda sina egenskaper som kvinnliga 

respektive manliga och menar att de tagit sig till ledande positioner genom att de har tagit för 

sig. De hinder intervjupersonerna nämner har inte nämnvärt berört dem själva utan endast 

andra kvinnor. Detta kan tolkas som att intervjupersonerna använder sig av den könsneutrala 

strategi som Wahl (1992: 167-168) identifierat, där de gör sig själva till undantag genom att 

hävda att hinder inte berör dem själva utan endast andra kvinnor. Intervjupersonerna förklarar 

detta utifrån ett individperspektiv där de framhåller sina egenskaper, sin kompetens, 

inställning till hinder och att de vågat ta för sig som anledning till att de har tagit sig till 

ledande positioner. Det tolkas således som att dessa egenskaper och inställningar görs 

könsneutrala för att intervjupersonerna ska kunna hantera kvinnliga rollförväntningar för att 

nå ledande positioner. När Ella talar om individansvar blir det tydligt hur könets betydelse 

neutraliseras: 

 

”Absolut, och det är viktigt för män också, alltså det, jag skulle nog säga att det inte 

behöver vara könsbundet utan det är väl, sen om vi kvinnor kanske, eftersom nu är ju inte 

jag, jag har inte uppfattat att jag behöver, och det kanske ligger i min personlighet, jag har 

alltid tagit för mig utan att tänka att nu tar jag för mig, det har varit självklart för mig, om 

jag vill säga någonting så gör jag det.” 

 

Detta citat visar hur könets betydelse neutraliseras genom att Ella menar att det är viktigt för 

både kvinnor och män att ta för sig. Det kan tolkas som att det inte spelar någon roll huruvida 

individen är man eller kvinna, det är egenskaperna som är viktiga för att nå ledande 

positioner. Samtidigt tolkas det som att hon tar avstånd från kvinnor som grupp genom att 

hävda att hon inte aktivt har behövt tänka att hon ska ta för sig, det ligger i hennes 

personlighet, medan andra kvinnor aktivt måste tänka på att ta för sig. Ella tycks mena att det 

är hennes personlighet och inte hennes kön som har haft betydelse för hennes 
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karriärutveckling. Som tidigare nämnt är intervjupersonerna medvetna om att det funnits 

hinder för dem som kvinnor men de har inte låtit detta stoppa deras karriärutveckling. När 

Disa delar med sig av sina upplevelser av att vara kvinna i mansdominerade styrelsegrupper 

visar hon hur könet ändå har haft betydelse under hennes karriär: 

 
”Intresset för mig tyckte jag var lägre för att jag var kvinna, hade jag hetat Anders och 

kommit med mina teser, jag tror det här och jag har ökat intäkterna, så hade någon lyssnat 

på mig mer och haft mer respekt för mig.” 

 

Detta citat visar att Disa är medveten om att det finns en struktur som överordnar män genom 

att hon hävdar att hennes kollegor lyssnat på henne mer om hon varit man och hetat Anders. 

Senare under intervjun berättar Disa: 

 
”Sen handlar det mycket om kvinnans självkänsla. Jag försöker säga till yngre kvinnor, du 

kan inte sitta här och gråta i ett hörn du måste bygga dina starka egenskaper och tänka på 

vad du gör runt omkring dig. Gå inte och serva männen och torka dem i rumpan då gräver 

du din egen grav och där tror jag att det är upp till en själv att man sätter gränser och var 

man sätter integriteten för vad man står upp för, man bygger sin egen jämställdhet.” 

 

Som tidigare nämnt är Disa medveten om att det finns en struktur som gynnar män och 

missgynnar kvinnor. Trots detta visar citatet ovan att Disa stundtals använder en könsneutral 

strategi där ansvaret läggs på individen snarare än på strukturen. Disa menar att kvinnor inte 

ska göra sig till offer för strukturen utan stå upp för sig själva och våga ta plats, vilket går i 

linje med vad samtliga intervjupersoner uttryckt; kvinnor måste våga ta för sig. Det är således 

den enskilda individen, framförallt kvinnans ansvar att göra rätt val och anpassa sig efter den 

manliga normen, vilket tyder på att den manliga normen existerar. Det tolkas som att 

samtliga intervjupersoner menar att kvinnor ska sluta undervärdera sin kompetens snarare än 

att andra ska sluta undervärdera kvinnor. Intervjupersonerna uttrycker att om kompetenta 

kvinnor börjar förlita sig på sin kompetens kommer de nå ledande positioner, vilket kan ses 

som en del av den könsneutrala strategin där intervjupersonerna själva blir ett bevis på att det 

går att lyckas oavsett kön, det handlar om att tro på sin kompetens och våga ta för sig. Den 

könsneutrala strategin förnekar därmed, precis som Pingel (2001: 100) hävdar, att strukturer 

och därmed den manliga normen existerar genom att ansvaret för att nå ledande positioner 

läggs på den enskilda individens attityd och motivation snarare än att normen ifrågasätts. 

Samtliga intervjupersoner, med ett undantag, upplever att de tagit sig till ledande positioner 
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på grund av att de har vågat ta för sig och utifrån sin kompetens. Boel har tidigt under 

karriären utgjort ett undantag från denna regel då hon upplever att hon vid ett antal tillfällen 

kvoterats in i styrelsegrupper på grund av sitt kön, inte sin kompetens: 

 

”Då börjar man som funktionen "en blomkruka". Dekoration i styrelserummet och då får 

man markera att så inte är fallet och jobba sig till en respekt.” 

 

Vidare beskriver Boel:  

 

”Och det säger de ju till en också emellanåt, vad kul att ha dig här, vi behövde en dam. 

Jaha, tack för den. Jag trodde jag togs in för min kunskap säger man och då ser de konstiga 

ut i ansiktet. […] de vill helst ha någon som gärna sitter lite tyst.” 

 

Citaten visar att Boel upplever att hon har rekryterats på grund av att hon är kvinna och att 

det därmed har funnits förväntningar från de mansdominerade styrelsegrupperna på 

kvinnlighet och Boel som en bristfällig kvinna. Då såväl Boel som samtliga intervjupersoner 

tolkas ha manligt kodade egenskaper går de emot dessa förväntningar. Det kan tolkas som att 

Boel använder en könsneutral strategi genom att hon betonar att hennes närvaro i 

styrelsegrupper beror på hennes kompetens, inte hennes kön. Männen i gruppen punkterar 

Boels upplevelse av att vara rekryterad baserat på kompetens men genom en könsneutral 

strategi kan hon bevara sin självkänsla. Detta genom att, i såväl dessa styrelsegrupper som 

under resten av sin karriär, neutralisera sitt kön och istället tro på och framhäva den 

kompetens hon faktiskt besitter. Trots att Boel är medveten om att hon vid ett flertal tillfällen 

har inkvoterats baserat på sitt kön tolkas det som att samtliga intervjupersoners upplevelse är 

att kön varken har varit till deras fördel eller nackdel för att nå ledande positioner. De vill inte 

könskoda egenskaper och bekräfta stereotyper men citaten ovan visar att de ändå tvingats 

förhålla sig till kvinnliga rollförväntningar under karriären. Den könsneutrala strategin tycks 

därför ha underlättat hanteringen av kvinnliga rollförväntningar genom att intervjupersonerna 

har motbevisat föreställningar om kvinnor och inte låtit dessa stå i vägen för deras 

karriärutveckling. Istället för att tala om kön talar de om kompetenser och egenskaper 

oberoende av kön och de framhåller att det är viktigt och gynnsamt för organisationer med 

individer med olika egenskaper i styrelsegrupper. För intervjupersonerna handlar det om att 

ha självförtroende för att våga söka arbeten och att framhäva sin kompetens för att sälja in sig 

själv och därmed nå ledande positioner.  
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5.3.2 Konformist-strategi  

Intervjupersonerna har, som nämnt ovan, vid ett flertal tillfällen använt sig av en könsneutral 

strategi för att nå ledande positioner. Det är tydligt att intervjupersonernas strategier varierat 

beroende på vilken situation eller vilket stadium av sin karriärutveckling de befunnit sig i. 

Detta blir tydligt då de utifrån sin position idag framhåller att kön inte är och har knappt varit 

av betydelse för att komma dit de är idag. Lindgren (1985: 64-65) har identifierat konformist-

strategin och trots att intervjupersonerna förefaller neutralisera könets betydelse tolkas det 

som att flertalet av dem har använt konformist-strategin för att accepteras av 

mansdominerade styrelsegrupper. Konformist-strategin innebär bland annat ett 

avståndstagande från andra kvinnor men det tolkas inte som att intervjupersonerna gör några 

tydliga avståndstaganden från andra kvinnor förutom att de, som tidigare nämnt, anser att 

andra kvinnor måste ta för sig och sluta undervärdera sin kompetens. Den del av konformist-

strategin som ett flertal av intervjupersonerna använt vid något tillfälle under sin karriär är att 

på olika sätt framhålla likhet med män, dock inte medvetet. Det förefaller snarare som att 

intervjupersonerna genom sina manligt kodade egenskaper lever upp till den manliga normen 

och att de således inte medvetet behöver framhålla att de är lika män. Ella exemplifierar hur 

hon tidigt i sin karriär om än inte medvetet framhöll likhet med männen i styrelsegruppen 

åtminstone medvetet försökte passa in: 

 

”När jag klev in i det här, så måste man ju... Med bönder pratar man bönders språk, och 

pratar du med den så pratar du det språket och när jag kliver in i en grupp kan jag själv 

uppfatta att jag försöker stämma av var jag ska lägga mig någonstans så att jag passar in. 

För man kan inte gå emot hela gruppen, då kommer man ingenstans utan hur hittar jag 

koderna? Och till en början får jag ju göra koderna och sen så småningom när jag är 

väldigt bekväm kan jag ju bryta koderna, men det är viktigt i början, då måste jag ha koll 

på vad är det för koder?” 

 

Ellas citat visar hur hon har anpassat sig efter gruppen och vad som förväntats av henne för 

att passa in. Den mansdominerade styrelsegruppen tolkas kräva ett manligt förhållningssätt 

då Ella försökte passa in genom att tala med män på mäns språk. Citatet visar även att 

konformist-strategin, precis som Lindgren (1985: 64-65) menar, har varit användbar tidigt i 

karriären för att accepteras i mansdominerade styrelsegrupper. Koderna Ella nämner tycks 

vara definierade av männen och hon förstår att dessa måste efterföljas. Genom att agera i 

enlighet med det manligt definierade beteendet underbygger och bekräftar Ella den manliga 

normen då koderna inte ifrågasätts. Konformist-strategin går även att urskilja ur Boels 
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resonemang och hon blev som tidigare nämnt inkvoterad baserat på sitt kön. Genom att 

framhålla likhet med bilden av mannen som kompetent, vare sig det var medvetet eller 

omedvetet, blev hon så småningom accepterad och hennes kompetens bekräftades. Hon 

framhöll likhet med män genom att ifrågasätta männens föreställningar om henne som en 

bristfällig kvinna och istället påvisa att hon var minst lika kompetent som dem. Detta 

förefaller ha lett till att männen, som enligt Boel blev ”konstiga i ansiktet”, förstod att hon 

inte alls stämmer överens med bilden av kvinnan som bristfällig utan snarare har de manligt 

kodade egenskaper som överordnats av den manliga normen.  

5.3.3 Lojalitetsstrategi  

Genom att intervjupersonerna, som tidigare nämnt, inkluderas i homosocialiteten är det 

relevant att se om och i vilken utsträckning de själva exkluderar kvinnor eftersom detta kan 

utgöra ett hinder för de kvinnor som vill nå ledande positioner. Som tidigare nämnt har 

intervjupersonerna vid olika tillfällen under sin karriär medvetet eller omedvetet använt en 

könsneutral strategi och konformist-strategi för att nå ledande positioner. Kanter (1993: 227-

229) menar att kvinnor kan använda lojalitetsstrategin, vilket innebär att kvinnor som tagit 

sig in i mansdominerade grupper stänger ute andra kvinnor för att visa lojalitet mot män. 

Intervjupersonerna berättar att kvinnor tenderar att rekommendera varandra i lägre 

utsträckning än män, vilket tolkas som att kvinnor förfaller använda denna strategi. Trots att 

intervjupersonerna upplever att de inte har stött på några hinder kan denna strategi ses som ett 

hinder för kvinnor som grupp. De menar att kvinnor undviker att rekommendera kvinnor som 

inte uppfyller kompetenskraven för den position som ska tillsättas. Om en kvinna ska 

rekommenderas ska hon snarare uppfylla mer än kompetenskraven medan män förefaller 

rekommendera varandra enbart för att de är vänner. Cecilia exemplifierar hur kvinnor 

undviker att rekommendera andra kvinnor samtidigt som hon bekräftar att män premierar 

varandra:  

 

”Det är ju gängse på arbetsmarknaden, att kvinnor inte stärker kvinnor som män gör, och 

där får vi skylla oss själva. När manliga kollegor som är Vd:ar blir arbetslösa har de ett 

nytt jobb, det skulle vara spännande att se statistisk på, så tippar jag på att de har jobb inom 

sex månader, för då har grabbgänget sett till att de har en ny position att ta sig till. [...] det 

är väldigt få kvinnor som är dörröppnare av det här gamla gardet som har suttit i 

styrelserna. För man vill både ha livrem och hängslen när man rekommenderar en annan 

kvinna. [...] Vi vill verkligen vara säkra på att personen är minst lika bra som jag själv eller 

bättre. Är de bättre rekommenderar jag dem inte heller. Och där får vi skylla oss själva, det 

är därför det ser ut som det gör” 
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Cecilia menar att kvinnor stänger ute andra kvinnor eftersom de inte vill riskera att 

rekommendera en kvinna som inte är tillräckligt kompetent. Enligt Thomsson (2012: 208) 

blir en kvinna som är chef en symbol och representant för kvinnliga chefer som grupp. 

Utifrån citatet tolkas det därmed som att om en kvinna skulle rekryteras och senare gör ett 

misstag skulle kvinnan som rekommenderat henne hållas ansvarig för detta vilket även kan 

göra att hennes kompetens ifrågasätts. Det förefaller som att intervjupersonernas upplevelse 

är att kvinnor använder sig av lojalitetsstrategin och att de därmed fungerar som gate-keepers 

genom att utestänga andra kvinnor. Utifrån citatet tolkas det som att Cecilia kan ha 

exkluderat andra kvinnor och därmed antagit rollen som gate-keeper genom att inte 

rekommendera en individ som är mer kompetent än henne. Eftersom Cecilia inte har 

rekommenderat individer som är mer kompetenta än henne går hon delvis emot 

lojalitetsstrategin då den innebär att endast kvinnor som är extremt kompetenta 

rekommenderas. Det är möjligt att Cecilia undviker att rekommendera dessa individer för att 

de kan hämma hennes karriärmöjligheter. Detta då det kan finnas en risk att individer som är 

mer kompetenta befordras framför henne. Cecilia tycks även anse att det är kvinnors ansvar 

att uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner genom att hävda att kvinnor får 

skylla sig själva, vilket återigen förflyttar ansvaret från strukturer till individen. 

 

När såväl intervjupersonerna som kvinnor väljer att exkludera andra kvinnor och då män 

premierar varandra reproduceras männens homosocialitet, vilket kan förklara varför ledande 

positioner fortsätter att domineras av män. En intervjuperson menar exempelvis att hon aldrig 

har blivit rekommenderad för ett uppdrag av en kvinnlig kollega, däremot har hennes manliga 

chefer premierat henne vid ett antal tillfällen. Detta kan förklaras med att kvinnor inte 

rekommenderar varandra eftersom det medför risker samt att män numera även premierar 

kvinnor som lever upp till den manliga normen. Att anta rollen som gate-keeper betraktas 

vanligtvis som en lojalitetsstrategi gentemot män men det tycks snarare som att 

lojalitetstrategin är riktad mot den manliga normen. Detta eftersom intervjupersonerna och 

kvinnor generellt enligt intervjupersonerna ställer högre krav på andra kvinnor för att 

överhuvudtaget öppna dörrarna. Det kan tolkas som att kvinnor som söker sig till ledande 

positioner måste leva upp till den manliga normen för att bli insläppta. Detta eftersom 

intervjupersonerna ständigt betonar att kvinnor ska bete sig som de själva gör, det vill säga ta 

för sig och tro på sig själva och intervjupersonerna lever som tidigare nämnt upp till den 

manliga normen.  
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Som nämnt ovan menar intervjupersonerna att kvinnor rekommenderar kvinnor i lägre 

utsträckning än män. Vidare anser intervjupersonerna att kvinnor måste bli bättre på att lyfta 

varandra, vilket flertalet av dem gjort, framförallt under senare delen av sin karriär och aktivt 

gör idag. De har således medvetet rekommenderat och premierat andra kvinnor. Ett flertal är 

aktiva i nätverk som har för avsikt att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och 

samtliga intervjupersoner försöker idag rekommendera kvinnor och utnyttja de kontakter de 

har för att stärka kvinnors position. Att lyfta andra kvinnor är enligt bland annat Anna och 

Disa givande då det innebär att de själva utvecklas. Anna berättar:  

 

”Lyfta andra, jag tycker det är roligt att få andra att bli bättre och jag lär mig ju hela tiden 

av alla också.” 

 

Disa berättar: 

 

”I mitt ledarskap ser jag även mot de som är vad ska jag säga, under mig, medarbetare, 

som jag försöker lyfta hela tiden. Där handlar det inte om att lyfta mig själv utan att andra 

får växa, då känner jag att jag växer i att andra växer.” 

 

Genom att intervjupersonerna idag aktivt rekommenderar och premierar andra kvinnor går de 

emot lojalitetsstrategin. Detta kan bero på att intervjupersonerna numera inkluderas i 

homosocialiteten och därmed har markerat sin plats i styrelserummet och bevisat sin 

kompetens. Att intervjupersonerna markerat sin plats i styrelserummet kan göra att de 

upplever att risken att deras kompetens ifrågasätts är lägre och att andra kvinnor inte utgör ett 

hot i samma utsträckning som tidigare under karriären. Att rekrytera och rekommendera 

kvinnor tycks snarare vara ett gemensamt mål om att i framtiden uppnå en jämn 

könsfördelning på ledande positioner. Vidare har intervjupersonerna genomgående betonat 

att det är upp till den enskilda individen att nå ledande positioner, vilket tolkas som att de har 

visat lojalitet gentemot den manliga normen under sin karriärutveckling. Detta eftersom den 

manliga normen ställer krav på kvinnor att vara och agera i enlighet med denna norm. Att 

intervjupersonerna aktivt behöver rekrytera kvinnor till styrelsegrupper tyder på att strukturer 

som begränsar kvinnor existerar. Intervjupersonerna tycks därmed inse att de som redan har 

tagit sig till ledande positioner ibland måste överge gate-keeperrollen och öppna strukturernas 

dörrar för att fler kvinnor ska kunna ta sig in och så småningom få jämställda styrelsegrupper.  
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5.4 Avslutning 
I detta kapitel har studiens empiri analyserats utifrån den teoretiska och begreppsliga 

referensramen. En summering av analysens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar presenteras under nästkommande kapitel. 

6 Avslutande diskussion  
Nedan summeras inledningsvis studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuteras de teorier och begrepp som utifrån studiens resultat kan 

utvecklas. Vidare diskuteras studiens övergripande resultat utifrån den tidigare forskning som 

presenterats och den valda teoretiska och begreppsliga referensramen. Avslutningsvis 

presenteras ett förslag på vidare forskning som ytterligare kan belysa och synliggöra 

strukturer som kan påverka kvinnors karriärutveckling. 

6.1 Summering 
Intervjupersonernas upplevelse är att deras könstillhörighet och kvinnliga rollförväntningar 

inte har varit av avgörande betydelse för deras karriärutveckling. De betonar istället att deras 

kompetens, ambition, vilja och personliga egenskaper har varit avgörande, vilket går i linje 

med Kanters (1993: 129-147) beskrivning av individer med stora möjligheter. Individer med 

manligt kodade egenskaper tenderar se stora möjligheter att avancera och individer med 

kvinnligt kodade egenskaper tenderar att se små möjligheter att avancera vilket påverkar 

respektive individs karriärutveckling. Intervjupersonerna har dock tvingats förhålla sig till 

kvinnliga rollförväntningar under sin karriär. De har stundtals, främst i början av karriären, 

betraktats som vad Holgersson (2003: 187-189) beskriver som bristfälliga kvinnor och 

tillskrivits kvinnligt kodade egenskaper. Eftersom kvinnliga rollförväntningar inte 

överensstämmer med intervjupersonerna och genom att de har vågat motbevisa 

förväntningarna, tycks de ha hanterat dem med lätthet.  

 

Studiens övergripande syfte var att ur ett genusperspektiv synliggöra strukturer som kan vara 

begränsade respektive främjande för kvinnor och deras karriärmöjligheter. Strukturer och 

framförallt den manliga norm som Hirdman (1988) diskuterar har synliggjorts genom att 

intervjupersonerna ser stora möjligheter att avancera på grund av att de tolkas ha manligt 

kodade egenskaper. Intervjupersonerna lever således upp till den manliga normen och 

personifierar vad Holgerssons (2003: 183-185) beskriver som näringslivsfantomer. Detta 
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visar att kvinnor som tolkas ha manligt kodade egenskaper tenderar att ha lättare att nå 

ledande positioner till skillnad från kvinnor med kvinnligt kodade egenskaper som tenderar 

att uppfattas som bristfälliga och begränsas av den manliga normen och mäns homosociala 

beteende. Studien svarar således både på varför intervjupersonerna har tagit sig till ledande 

positioner men även varför andra kvinnor möjligtvis inte har gjort det.  

 

Hirdman (1993: 51-52) menar att isärhållandet är en av genussystemets bärande principer och 

intervjupersonerna beskriver hur ett fysiskt isärhållande mellan könen görs genom att kvinnor 

exkluderas från exempelvis bastun och ledande positioner. Intervjupersonerna vill inte själva 

göra ett isärhållande mellan könen eller koda egenskaper som kvinnliga respektive manliga 

men de gör genomgående skillnad mellan kvinnor och män och definierar egenskaper som 

kvinnliga och manliga. Vid ett tillfälle görs även ett biologiskt isärhållande mellan kvinnor 

och män genom att framhålla en skillnad i respektive köns genuppsättningar. 

Intervjupersonerna upplever att de inte är lika män, trots att de stundtals beskriver sig själva 

som manliga, vilket kan förklaras med att de snarare är lika den manliga normen för 

manlighet. Utifrån intervjupersonernas uttalanden blir det tydligt att kvinnor som tolkas ha 

manligt kodade egenskaper, framförallt tuffhet, anses vara särskilt lämpade för ledande 

positioner, vilket kan ha underlättat karriärutvecklingen. Snälla flickor tar sig enligt Ella 

endast till himlen medan de andra, det vill säga de som är tuffa, tar sig mycket längre. Detta 

bekräftas av samtliga intervjupersoner som menar att kvinnor måste våga ta för sig för att nå 

ledande positioner. 

 

Intervjupersonerna tolkas leva upp till den manliga normen och förefaller därför inkluderas i 

den homosocialitet som Holgersson (2003) beskriver. Detta kan delvis förklara varför de 

snarare har sett möjligheter än hinder och varför de upplever att dessa hinder inte haft någon 

större betydelse för deras karriärutveckling. Detta bekräftar även att den manligen normen 

existerar då intervjupersonerna tycks ha inkluderats i homosocialiteten för att de lever upp till 

denna norm. Homosocialiteten förefaller dock kräva att kvinnor bevisar att de är kompetenta 

och lever upp till den manliga normen, till skillnad från män som automatiskt premieras och 

inkluderas i homosocialiteten. Genom att intervjupersonerna inkluderas i homosocialiteten 

och arbetar i mansdominerade styrelsegrupper har de utmanat isärhållandet mellan kvinnor 

och män. Hirdman (1988: 58-59) menar att när isärhållandet mellan könen utmanas kommer 

den manliga normens legitimitet urholkas. En förklaring till att den manliga normen består 

kan vara att intervjupersonerna, trots att de är kvinnor, tycks leva upp till den manliga 
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normen och tolkas ha de manligt kodade egenskaper som den manliga normen har definierat 

som egenskaper som krävs för gott ledarskap.  

 

För att hantera kvinnliga rollförväntningar på vägen mot ledande positioner har tre 

hanteringsstrategier identifierats som använts av olika intervjupersoner i olika kontexter; 

könsneutral strategi, konformist-strategi och lojalitetsstrategi. Den könsneutrala strategin som 

identifierats av Wahl (1992) är den mest framträdande hanteringsstrategin då 

intervjupersonerna genomgående neutraliserar könets betydelse för deras egen 

karriärutveckling och gör sig själva till undantag från det motstånd kvinnor möter samtidigt 

som de genomgående betonar att könet har betydelse för kvinnor som grupp. Den 

konformist-strategi som Lindgren (1985: 64-65) identifierat framträder inte lika tydligt som 

de andra strategierna då intervjupersonerna inte medvetet framhållit likhet med män, de har 

snarare medvetet anpassat sig efter gruppen eller omedvetet betonat sin kompetens och på så 

sätt framhållit likhet med män. Genom lojalitetsstrategin, som har identifierats av Kanter 

(1993: 217-219, 227-229), har intervjupersonerna fungerat som gate-keepers och exkluderat 

kvinnor som inte lever upp till den manliga normen. Cecilia går emot lojalitetsstrategin 

eftersom hon stundtals inte rekommenderat såväl kvinnor som män som är extremt 

kompetenta, vilket kan bero på att hon anser att de kan hämma hennes karriärutveckling. 

Genom att intervjupersonerna numera aktivt rekryterar och rekommenderar andra kvinnor till 

ledande positioner går de emot lojalitetsstrategin. Vidare uppmanar intervjupersonerna 

kvinnor att ta ansvar för sin karriärutveckling samtidigt som de genom sina uttalanden 

bekräftar att strukturer, i form av exempelvis ”gubbar” på toppen, verkligen existerar. 

Intervjupersonerna tycks därmed vara medvetna om att det finns hinder för kvinnor som 

grupp och de öppnar numera strukturernas dörrar för kvinnor som inte har hittat de bakdörrar 

intervjupersonerna själva har sökt upp.  

6.2 Teoriutveckling 
Nedan redogörs för de teorier och begrepp som vi anser kan utvecklas utifrån studiens 

resultat. 

6.2.1 Möjlighetsstruktur 

Kanter (1993: 129-147) menar att individens position i organisationen och den antalsmässiga 

fördelningen av kvinnor och män avgör hur individen uppfattar sina möjligheter att avancera. 

Eftersom intervjupersonerna varit i minoritet under delar av sin karriär och inlett sin 

karriärutveckling på låga positioner men ändå upplevt att de haft stora möjligheter att 
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avancera räcker inte Kanters (1993) förklaring. Detta eftersom de enligt Kanter (1993: 129-

147) borde präglas av lågt självförtroende, ha låga ambitioner och se små möjligheter att 

avancera. Anledningen till att intervjupersonerna sett stora möjligheter trots sin 

minoritetsposition kan bero på att de tolkas ha manligt kodade egenskaper. De manligt 

kodade egenskaperna går i linje med den manliga normen och anses därmed överordnade, 

vilket tycks göra att intervjupersonerna sett stora möjligheter att nå ledande positioner trots 

att de befunnit sig i minoritet eller långt ner i hierarkin. Individer med manligt kodade 

egenskaper tycks således se stora möjligheter att avancera och individer med kvinnligt 

kodade egenskaper tycks se små möjligheter att avancera. Det förefaller därmed som att 

individens uppfattning av sin individuella möjlighet att avancera även bestäms utifrån dess 

egenskaper, inte enbart positionen eller den antalsmässiga fördelningen av könen i 

organisationen.  

6.2.2 Homosocialitet  

Studiens resultat har visat att den innebörd som Kanter (1993) och Holgersson (2003) lägger i 

begreppet homosocialitet, det vill säga att män premierar män, inte är tillräcklig för att 

förklara varför även kvinnor numera inkluderas i homosocialiteten. Kanter (1993: 48, 63, 68, 

129-147) menar att män premieras på grund av att de är män och att de befinner sig i 

majoritet medan Holgersson (2003) menar att män som lever upp till näringslivfantomen 

inkluderas i homosocialiteten. Resultatet i denna studie visar att homosocialiteten förefaller 

inkludera vissa kvinnor. Detta eftersom individer på ledande positioner även tycks identifiera 

sig med och premiera intervjupersonerna som tolkas leva upp till den manliga normen och 

näringslivsfantomen. Det är möjligt att homosocialiteten genomgått en förändring i och med 

de påtryckningar som lyftes i uppsatsens inledning gällande kvotering och jämställdhet. 

Eftersom det finns ett ”hot” om kvotering och högre krav på jämställdhet i organisationer är 

det möjligt att män på ledande positioner i högre grad än tidigare rekryterar kvinnor till 

ledande positioner. Homosocialiteten förefaller upprätthållas genom att kvinnor som lever 

upp till den manliga normen premieras. Vi tolkar det därmed som att en förklaring till att män 

numera inkluderar kvinnor i homosocialiteten kan bero på påtryckningar om kvotering, vilket 

gör att männen gör ett avsteg från det homosociala beteendet där män premierar män genom 

att premiera kvinnor som de identifierar med den manliga normen.  

6.2.3 Lojalitetsstrategi 

Lojalitetsstrategin innebär enligt Kanter (1993: 217-219, 227-229) att kvinnor visar lojalitet 

gentemot män genom att göra sig själva till undantag och utestänga kvinnor som inte är 
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extremt kompetenta. Utifrån intervjupersonernas uttalanden tolkas det som att de inte vill visa 

lojalitet mot män eftersom de menar att män ofta är sämre än kvinnor. Trots att de stundtals 

har beskrivit sig själva som manliga identifierar de sig inte med män som grupp. Den lojalitet 

intervjupersonerna visar är därmed snarare riktad mot den manliga normen. Det är den 

manliga normen som ställer högre krav på kvinnor, vilket gör att intervjupersonerna ställer 

höga krav på kvinnor för att nå ledande positioner. Genom att intervjupersonerna hävdar att 

kvinnor måste ta för sig och våga mer för att nå ledande positioner bekräftar de och visar 

lojalitet till den manliga normen istället för att beskylla den strukturella manliga 

överordningen att ställa högre krav på kvinnor än män. Trots att intervjupersonerna har visat 

lojalitet mot den manliga normen under sin karriärutveckling går de idag emot 

lojalitetsstrategin genom att aktivt rekommendera och rekrytera andra kvinnor. Detta 

förklaras med att intervjupersonerna förefaller inkluderas i homosocialiteten och därmed 

utgör inte andra kvinnor ett hot mot deras position i styrelsegrupper och risken för att deras 

kompetens ifrågasätts minskar.  

6.3 Övergripande diskussion  
Vi upplever att den rollmotsättning mellan kvinnliga rollförväntningar och manligt kodat 

ledarskap som utgjorde grunden för denna studie och som redogjorts för under tidigare 

forskning, genom Eagly och Karaus (2002) studie, inte berört intervjupersonerna nämnvärt. 

Det framkommer dock att de har tvingats förhålla sig till denna rollmotsättning. Då 

intervjupersonerna förefaller ha främst manligt kodade egenskaper och vid de tillfällen de 

tillskrivits kvinnligt kodade egenskaper på grund av deras kön har de dock utan större 

svårigheter bevisat att de inte har dessa egenskaper. Rollmotsättningen kan utifrån 

intervjupersonernas uttalanden tolkas som att den kan utgöra ett hinder i början av kvinnors 

karriär men för intervjupersonerna har denna motsättning varit enkel att motbevisa. 

Rollmotsättningen mellan förväntningar på kvinnlighet och manligt kodat ledarskap tycks 

således inte ha utgjort ett hinder för intervjupersonerna. Trots detta kan rollmottsättningen 

utgöra ett hinder för kvinnor som grupp då dessa kvinnor antas ha kvinnligt kodade 

egenskaper som inte går i linje med ledande positioner som har kodats manliga.  

 

Att intervjupersonerna tolkas ha främst manligt kodade egenskaper kan även förklara varför 

den konformist-strategi som Lindgren (1985: 64-65) identifierar inte framträder lika tydligt 

som övriga strategier. Det är möjligt att intervjupersonerna alltid, även innan de inlett sina 

karriärer, har haft framförallt manligt kodade egenskaper eller att de under 
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karriärutvecklingen har anpassat sig efter den manliga normen. Det är dock mycket svårt att 

utifrån intervjupersonernas resonemang urskilja om de medvetet framhållit likhet med män 

för att nå ledande positioner, det tolkas snarare som att intervjupersonerna är vad de själva 

benämner som ”manliga” och att de därmed inte medvetet har behövt framhålla likhet med 

män eller den manliga normen. Ytterligare en förklaring till att konformist-strategin inte 

framträder lika tydligt som övriga strategier kan vara att intervjupersonernas minnen och 

upplevelser av händelser kan, precis som Trost (2010: 99-101) menar, ha påverkats över tid. 

De har som tidigare nämnt stor erfarenhet av styrelsearbete och har således befunnit sig på 

arbetsmarknaden och i styrelsegrupper under en längre tid. Det är därmed möjligt att de idag 

upplever att de inte har använt denna strategi trots att de faktiskt gjort det eller att de har 

fokuserat på att berätta om upplevelser som relaterar till senare delar av deras karriär.  

 

I likhet med kvinnorna i Muhonen och Alms (2014) studie upplever intervjupersonerna att 

deras könstillhörighet inte har haft särskilt stor betydelse för deras karriärutveckling. I denna 

studie är detta förståeligt då intervjupersonernas uttalanden visar att de sett stora möjligheter 

att nå ledande positioner och således inte sett eller tillåtit könstillhörigheten och kvinnliga 

rollförväntningar utgöra ett hinder. Trots att intervjupersonerna inte själva tillåtit 

könstillhörigheten utgöra ett hinder visar de genom sina uttalanden att den manliga normen, 

som Hirdman (1988) menar är ett resultat av genussystemet, kan utgöra en struktur och ett 

hinder för kvinnor. I likhet med vad Ezzedeen m.fl. (2015) visar i sin studie förefaller det 

finnas en medvetenhet om hinder och ett glastak för kvinnor men intervjupersonerna ser inte 

hinder som avgörande och hänvisar till att individen ska ta ansvar för sin karriär. Detta visar 

precis som Ezzedeen m.fl. (2015) menar att inställningen till hinder tenderar påverka hur 

kvinnor ser på sina möjligheter att nå ledande positioner. Rollmottsättningen mellan 

kvinnlighet och manligt kodat ledarskap kan därför säkerligen fungera som ett glastak 

framförallt för de kvinnor som har kvinnligt kodade egenskaper. Rollmotsättningen kan även 

utgöra ett glastak för kvinnor som tillskrivs kvinnligt kodade egenskaper och som, till 

skillnad från intervjupersonerna, inte har den kraft eller det mod som behövs för att 

motbevisa föreställningar om kvinnor som grupp. 

 

I förhållande till att intervjupersonerna tolkas ha manligt kodade egenskaper och ett beteende 

som går i linje med den manliga normen är det viktigt att betona att deras agerande inte ska 

betraktas som felaktigt eller skamfyllt. Problematiken ligger i att ledande positioner har 

definierats av en manlig norm som kodat och överordnat egenskaper som anses vara manliga, 
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vilket gör att män automatiskt privilegieras och kvinnor missgynnas. Män och manligt 

kodade egenskaper är således överordnade kvinnor och kvinnligt kodade egenskaper och män 

anses därför särskilt lämpade för ledande positioner. Detta leder till att kvinnor som grupp 

missgynnas då de inte anses kunna leva upp till den manliga normen. Det är således inget fel 

i att intervjupersonerna förefaller ha manligt kodade egenskaper, problematiken ligger i att 

dessa egenskaper ses som just manliga och överordnade. Ellas uttalande om snälla flickor och 

tuffa kvinnor utgör ett belysande exempel på att intervjupersonerna har förstått att vissa 

egenskaper är högre värderade än andra och att denna överordning gynnar individer som har 

högt värderade egenskaper som exempelvis tuffhet. Snälla flickor tycks inte våga ta för sig 

och därmed når de inte ledande positioner och även om en snäll, kompetent flicka vågar ta för 

sig saknas garantier på att hon når dessa positioner; strukturer kan vara för starka. Alla 

individer, vare sig de är snälla eller tuffa bör ha möjlighet att nå ledande positioner. Med 

detta menar vi att strukturer inte bör begränsa individer utifrån ett hierarkiskt ordnande av 

egenskaper som anses vara könsbundna, inte att samtliga individer har automatisk rätt att 

utan ansträngning nå ledande positioner. En utopi vore att den manliga normen ersattes med 

en könsneutral norm som inte gör ett isärhållande och hierarkiskt ordnande av könskodade 

kvinnliga respektive manliga egenskaper. Detta skulle förhoppningsvis göra att, precis som 

intervjupersonerna önskar, olikheter i egenskaper och kompetens värderas lika oavsett kön.  

 

Slutligen är det viktigt att betona att vi i denna studie använt ett genusperspektiv och vi vill 

därmed inte reducera intervjupersonerna och deras framgång till att de tolkas ha manligt 

kodade egenskaper eller att de har hanterat kvinnliga rollförväntningar på ett effektivt sätt. Vi 

ämnar således inte ifrågasätta deras kompetens eller förminska deras självbild. Vi är snarare 

övertygade om att kvinnor är minst lika kompetenta som män, vilket bekräftas av den 

undersökning som nämndes i inledningen (Europeiska kommissionen 2014). Men en 

förklaring till att kvinnor, trots att de är minst lika kompetenta som män, fortfarande är 

underrepresenterade i styrelsegrupper kan vara att kvinnor som grupp uppfattas som 

bristfälliga och inkompetenta. Detta visar att det finns strukturer som begränsar kvinnor som 

grupp, även om intervjupersonerna lyckats gå emot dessa. Det är därmed relevant att använda 

ett genusperspektiv och genom att använda orden kvinnlighet och manlighet och ge dem en 

innebörd kan vi förklara varför vissa individer kan ha lättare att nå ledande positioner. 

Förhoppningen med denna studie har varit att synliggöra strukturer och visa att 

föreställningar om kvinnligt och manligt lever kvar och att det manliga fortfarande värderas 

högre. Trots att det finns strukturer som hämmar kvinnor som grupp men som samtidigt har 
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gynnat intervjupersonernas karriärutveckling tror vi inte att enbart detta varit avgörande för 

att de tagit sig till ledande positioner. Vi är övertygade om att deras kompetens, erfarenheter 

och utbildning har spelat en stor roll och varit av stor betydelse när de rekryterats till och 

behållit sin position i mansdominerade styrelsegrupper.  

6.4 Implikationer för vidare forskning  
Studien visar att kön kan påverka kvinnors karriärutveckling. Det kan därmed vara intressant 

att undersöka om och hur andra faktorer såsom etnicitet, klass och ålder påverkar kvinnors 

möjligheter att nå ledande positioner. I denna studie studeras enbart könets betydelse och 

därmed har inte andra faktorer undersökts. Trots detta kan vi se att flertalet av 

intervjupersonerna har studerat ekonomi och i övrigt har liknande utbildningsbakgrund. Detta 

i likhet med ekonomutbildade Anders (AllBright 2015: 17) som nämndes i inledningen, 

vilket indikerar att utbildningsbakgrund, som ofta förklaras och förknippas med klass, kan 

spela en viss roll. Är det möjligt att det finns fler normer än den manliga som bestämmer vad 

och vem som anses lämpad för ledande positioner? Det vore därmed intressant att studera 

kvinnors karriärutveckling och deras upplevelser av att nå ledande positioner ur ett 

intersektionellt perspektiv för att synliggöra andra strukturer som kan hämma respektive 

främja kvinnors karriärmöjligheter. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1  
        

Intervjuguide 

 

      Denna intervju kommer att användas som underlag till en sociologisk C-uppsats. Uppsatsen 

kommer främst att läsas av andra sociologistudenter och lärare på Södertörns högskola. Vi 

kommer genomföra intervjuer med individer som befinner sig på ledande positioner. För att 

intervjusvaren inte ska färgas och påverkas av studiens syfte väljer vi att endast ge en kort 

beskrivning av uppsatsens ämne. Uppsatsen berör kvinnors karriärer och 

styrelsegruppsarbete. För att du ska känna dig trygg och bekväm med att det du berättar inte 

går att härleda till dig och din organisation kommer vi att behandla dina intervjusvar och 

personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi kommer att ge både dig och din 

organisation ett nytt namn samt utelämna uppgifter som kan identifiera dig och din 

organisation. Du får närsomhelst under intervjun avböja att svara på frågor, avbryta intervjun 

och ta pauser. Är det okej att vi återkommer till dig via mail om vi har några kompletterande 

frågor? Avslutningsvis vill be om ditt tillstånd att använda inspelningsutrustning och citera 

dina svar? Detta för att kunna komma ihåg det som sägs och för att på ett så korrekt sätt som 

möjligt återge dina svar. Uppsatshandledare är Katharina Wesolowski, 

katharina.wesolowski@sh.se. 

 
Bakgrundsinformation 

Berätta i korta ordalag om ditt arbete (arbetsuppgifter, ansvarsområden, ledarskap). 

Berätta i korta ordalag om din utbildning och arbetslivskarriär. 

Varför tror du att du har lyckats ta dig till chefsposition/ledandebefattning? 

Har du upplevt några hinder på vägen? Isåfall vilka? Hur har du hanterat dem? 

Har det varit och är det viktigt för dig att vara framgångsrik? Varför/Varför inte? 

 

Anställningen 

Du sitter i lednings/styrelsegruppen, berätta hur den ser ut? (Antalet kvinnor respektive 

män?) 

Under din karriär vilka frågor har hamnat på ditt bord? Varför tror du?  
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Vilka egenskaper upplever du själv gjort dig särskilt lämplig för en lednings/styrelsegrupp? 

Vilka egenskaper upplevde du att din organisation eftersökte när de skulle rekrytera till 

styrelsen/ledningen?  
 

Genusroller 

Vad associerar du med ordet kvinnlighet?  

Vad associerar du med ordet manlighet? 

På vilka sätt stämmer dessa associationer in på dig som person? (Både kvinnliga och 

manliga) 

Hur upplever du att dessa associationer har varit till din nackdel respektive fördel under din 

karriär? 

Hur upplever du att kvinnlighet och manlighet uppfattas i din lednings-/styrelsegrupp? 

 

Rollförväntning  

Vilka arbetsrelaterade egenskaper värderar du högre respektive lägre hos dig själv? (analytisk 

förmåga, beslutsamhet) 

Vilka egenskaper/beteenden leder till att man pratar om chefer som bra eller dåliga? 

(Vilka ledaregenskaper/beteenden anser du är typiskt kvinnliga?) 

(Vilka ledaregenskaper/beteenden anser du är typiskt manliga?) 

Vilka av dessa egenskaper och beteenden tycker du att du själv besitter?  

Har du vid något tillfälle dolt respektive framhävt några av dessa egenskaper/beteenden? 

Upplever du att du under din karriär framhävt dina egenskaper olika beroende på situationen? 

(Tex beroende på vem du pratat med? En överordnad, en underordnad, en man eller kvinna) 

 

Hinder och möjligheter som minoritet 

Berätta om dina upplevelser av att vara kvinna i en styrelse som domineras av män. (Har det 

funnits hinder respektive fördelar för dig som kvinna) 

Upplever du att det funnits tillfällen eller situationer när du känt dig särskilt utsatt? Varför? 

 

Frågor i mån av tid  

Ser du fördelar med kvotering? 

Set du nackdelar med kvotering? 

Har du några egna förslag som skulle kunna öka jämställdheten i din lednings/styrelsegrupp? 
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Vilka egenskaper tror du att styrelse- och ledningsgrupper värderar högt respektive lägre hos 

kvinnor? 

Vilka egenskaper tror du att styrelser- och ledningsgrupper värderar högt respektive lägre hos 

män? 

Har du hört talas om glastaket? Vad har du för upplevelser kring det?  

Har du någon gång upplevt att din omgivning haft åsikter kring din karriär?  
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8.2 Bilaga 2 
 
Hej x! 

 

Vi heter Caroline Seveson och Johanna Olsson och vi studerar på Personalvetarprogrammet 

med sociologisk inriktning på Södertörns Högskola. Vi skriver för tillfället vår C-uppsats och 

är därför intresserade av att komma i kontakt med kvinnor som arbetar eller har arbetat i 

styrelse- eller ledningsgrupper där majoriteten är män. På förslag av Disa kontaktar vi nu dig 

för att boka en tid för intervju.  
 

Vi är väldigt flexibla med tid och plats för intervjun men ser gärna att de genomförs mellan 

den 2:a och 6:e november, ju förr desto bättre. Du får själv avgöra om du vill träffas 

någonstans eller om du föredrar att intervjuas över exempelvis Skype eller Facetime? 

 

Återkom gärna snarast möjligt med ett tidsförslag så anpassar vi oss efter dig. Du får väldigt 

gärna höra av dig om du har frågor gällande uppsatsarbetet eller rent praktiska frågor! 

 

Tack så jättemycket för att du tar dig tid! 

 

Med vänlig hälsning, Caroline och Johanna.  

 
 

 


