
 

 

 

 

 

  

Vägen till makten 

– En studie om kvinnors svårigheter att ta sig till 

toppositioner. 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp | Sociologi | Höstterminen 2015 

 

Av: Malin Söderberg & Veronica Ekstrand 

Handledare: Daniel Castillo 

 



1 
 

Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter för att ni tog er tiden att träffa 

oss och ert fina engagemang under intervjuerna. Utan er hade denna studie inte kunnat 

genomföras. Tack för ert deltagande.  

 

Alla avsnitten i den här uppsatsen har mer eller mindre bearbetats tillsammans av båda 

uppsatsskrivarna då vi diskuterat vilket innehåll som ska finnas med. I ett första läge har Malin 

varit ansvarig för att skapa en mall för inledningen som innehåller introduktionen, syfte och 

frågeställning samt en beskrivning av hur forskningsområdet ser ut. Även strukturen för metod 

och diskussion utarbetade Malin en mall för. Vidare startade Veronica upp arbetet kring att 

arbeta ut vår teoretiska del i arbetet och den teoretiska analysramen som vi använt oss av i 

uppsatsen och sedan även resultat/analysdelen. Slutsatsen startade vi upp tillsammans i slutet 

av uppsatsarbetet.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för varför kvinnor har svårt att göra 

karriär inom organisationer. Vårt fokus ligger i hur inneslutning och uteslutning av individer 

sker på organisatorisk och relationell nivå och hur dessa fungerar som svårigheter för kvinnor 

att ta sig till en ledande position. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer intervjuat kvinnor som befinner sig i en topposition. Genom en 

analys av vårt empiriska material fann vi resultat som visar på att ur en organisatorisk aspekt 

fungerar organisationer uteslutande för dessa kvinnor då det är någon annan som har mandat 

att lyfta och befordra. Vi fann även tendenser till att nätverkande inom och mellan 

organisationer kan fungera som en svårighet för kvinnor. Ur den relationella aspekten kan vi se 

tendenser till att relationer inom och mellan organisationer kan fungera uteslutande för kvinnor 

då det främst har varit män som haft mandat att lyfta och befordra andra och män väljer andra 

män framför kvinnor.  

Nyckelord: Inneslutning, uteslutning, homosocialitet, heterosocialitet, nätverkande, 

organisation. 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to contribute with further knowledge to why woman have a hard 

time making a career to a top postition. Our main focus is to examine and explain how inclusion 

and exclusion of individuals are present at an organizational level and within in the relationships 

among people within and between organisations. By studying inclusion and exclusion we hope 

to understand how these can work as difficulties and how they’re present when woman proceed 

to a top position within organizations. Our results helps us understand that exclusion at the 

organizational level is due to the fact that there is someone else who has the authority to promote 

you. We also found a tendency that networking within and between organizations can make it 

difficult for women due to the fact that most of our woman must develop relationsships to men 

who are more likely to be in a top position. Within the relationship aspect we find tendencies 

that show that there has been a great deal of men with the power to promote others and men are 

more likely to choose other men in to leading positions. 

 

Key words: Inclusion, exclusion, homosociality, heterosocility, networking, organization. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för varför kvinnor har svårt att göra 

karriär inom organisationer. Vårt fokus ligger i hur inneslutning och uteslutning av individer 

sker på organisatorisk och relationell nivå och hur dessa fungerar som svårigheter för kvinnor 

att ta sig till en ledande position. Genom vår organisatoriska aspekt vill vi förstå vem som har 

mandat att lyfta och befordra individer inom och in i organisationer. Även hur nätverkande i 

organisationer fungerat för kvinnor. I den relationella aspekten vill vi undersöka hur 

heterosocialitet och homosocialitet går att förstå som inneslutning och uteslutning i de relationer 

som kvinnorna skapat inom och mellan organisationer. 
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Introduktion 

“Sverige är världens mest jämställda land”. Detta uttalande har vi hört flertalet gånger. Hur kan 

det då komma sig att hela 95 % av alla verkställande direktörer inom börsnoterade bolag i 

Sverige 2014 är män, även 95 % av styrelseordföranden är män och 74 % av alla 

styrelseledamöter är män (Statistiska centralbyrån, 2014). Dessa siffror ger en bild av det 

strukturella problem som kallas för glastaket där kvinnor inte tar sig upp på de högsta nivåerna 

i organisationer. Detta beror inte på att de saknar kompetens utan just av den orsaken att de är 

kvinnor. Statistik som presenterats ovan ger oss en indikation på att det finns en könsmässig 

snedfördelning på maktpositioner inom organisationer. 

Den problematik som finns med grund i den maktassymetri som råder mellan könen beskriver 

Yvonne Hirdman (1988) med hjälp av genussystemet. Hon förklarar att genussystemet fungerar 

som en uppdelning mellan män och kvinnor i samhället. Genussystemet kan förstås som ett 

mönster eller en struktur som skapas, upprätthålls och reproduceras till männens fördel. Även 

om både män och kvinnor är med och skapar dessa strukturer fördelas makt och resurser till 

män vilket i sin tur skapar en patriarkal hierarki i samhället. Hirdman nämner två logiska drag 

som genussystemet bygger på. Det första är att manligt och kvinnligt hålls isär och isärhållandet 

kan till exempel grunda sig i ett argument att det finns biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor som sedan upprätthålls i många andra aspekter. Det andra logiska draget som systemet 

bygger på är den manliga hierarkin och den manliga normen, som män skapar som kvinnor 

måste förhålla sig till. Kvinnor bidrar till själva reproduktionen av systemet just genom att 

anpassa sig och förhålla sig till de normer och regler som finns, som i sin tur är skapade för och 

av män (Hirdman, 1988, s. 52-53). 

 

En konsekvens som uppdelningen och isärhållandet kan leda till är just den problematiken med 

att det är få kvinnor på ledande positioner i organisationer. Detta problem, att kvinnor inte 

lyckas klättra ända upp på toppen kan beskrivas som att kvinnor slår i glastaket. Begreppet 

syftar till att synliggöra det ogenomträngliga och osynliga hinder kvinnor möter när de försöker 

klättra inom organisationer. Glastaket i sig menas vara ett strukturellt hinder som leder till 

problematik för kvinnor som önskar att avancera. Det som gör det svårt för kvinnor att avancera 

är inte på grund av att de saknar rätt kompetens eller egenskaper utan just därför att de är 

kvinnor. Män har det alltså lättare att avancera inom organisationer medan kvinnor inte tar sig 

hela vägen upp. På vilken nivå inom organisationen som glastaket existerar är inte helt klart 
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utan detta kan variera från organisation till organisation men vanligt är att anse att det är till 

toppositionerna som glastaket träder fram (Muhonen, 1999). 

 

Några av förklaringarna kring varför det är svårt för kvinnor att ta sig till toppositioner finns i 

den maktassymetri som råder mellan könen och genom det glastak som kvinnor slår i på vägen 

upp i karriären. Ytterligare förklaringar finns på strukturell och individnivå och de kommer att 

presenteras närmare i vårt avsnitt om tidigare forskning. Dessa förklaringar ger en förståelse på 

makro och mikronivå men vi anser att det behövs bidrag på mesonivå. Vi har därför valt att 

söka ytterligare förklaringar på organisationsnivå. 

 

Vi har utkristalliserat två teoretiska aspekter som vi kommer att använda oss av i den här 

uppsatsen. Med dessa två aspekter vill vi skapa en ökad förståelse för hur inneslutning och 

uteslutning av individer fungerar som svårigheter för kvinnor att ta sig till toppositioner. Dels 

så är det en organisatorisk aspekt som beskriver vem som får tillträde in till organisationen och 

vem som får klättra inom organisationen och där även nätverkande inom organisationer ingår. 

Sedan finns det en relationell aspekt som förklarar relationerna inom organisationen. Vi har valt 

att använda oss av dessa aspekter då vi återfinner inne- och uteslutning av individer både inom 

organisationer och relationer. Detta var något som tydligt återfanns i vårt empiriska material 

vilket vi kommer att presentera längre fram i uppsatsen. 

 

Uppsatsens disposition 

Inledningsvis kommer vi att presentera uppsatsens syfte och frågeställning för att sedan ge en 

bild av hur forskningsområdet ser ut. Efter det kommer en redogörelse och motivering av våra 

metodologiska val och efter det presentera vi våra teoretiska aspekter och vår teoretiska 

analysram. Följt av våra teoretiska aspekter kommer ett avsnitt där vi presenterar vårt resultat 

och analyserar vårt empiriska material. I slutsatsen knyter vi ihop uppsatsen genom att svara på 

vårt syfte och vår frågeställning. Avslutningsvis kommer vi att föra en diskussion kring framtida 

forskningsfrågor som vår uppsats kan ha genererat i. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för varför kvinnor har svårt att göra 

karriär inom organisationer. Vårt fokus ligger i hur inneslutning och uteslutning av individer 

sker på organisatorisk och relationell nivå och hur dessa fungerar som svårigheter för kvinnor 

att ta sig till en ledande position. Vårt delsyfte är att bidra med kunskap om svårigheter för 

kvinnor att klättra på en organisatorisk nivå då vi anser att detta har fått lite utrymme i tidigare 

forskning. 

 

Vår frågeställning lyder: Hur har inneslutning och uteslutning fungerat som svårigheter för 

kvinnor för att ta sig till toppositioner? 

 

Detta vill vi undersöka med fokus på: 

 Inneslutning och uteslutning inom organisationer och nätverkande. 

 Inneslutning och uteslutning genom relationer. 

 

Tidigare forskning 

Genom att försöka kartlägga det forskningsområde som vår egen studie berör kan vi dels förstå 

att många forskare och teorier tar avstånd från perspektiv som pekar på att kvinnor själva skapat 

sig sin underordnade position inom företagen. Istället verkar det röra sig om strukturella 

barriärer och informella och formella krav som fungerar inneslutande och uteslutande för 

individer. Dessa normer som bildats fungerar i sin tur högst begränsande för kvinnor medan 

män får tillträde till både resurser och makt. De hinder som kommer att belysas i detta avsnitt 

befinner sig på strukturell och på individuell nivå. 

 

Enligt Wahl (2003) fick forskning kring kön ett uppsving på 80-talet och etablerade teorier 

modifierades. Samtidigt som detta skedde utvecklades nya teorier som också de belyste och 

ifrågasatte det rådande könsmaktsystemet där könen hålls isär och den manliga hierarkin 

existerar. Under detta årtionde påbörjade Wahl genomförandet av en egen studie där hon 

undersökte kvinnor med civilingenjörsutbildning samt civilekonomsutbildning och deras 

karriärsutveckling. Förutom deras utbildning studerade Wahl bland annat deras 
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familjeförhållanden och hur kvinnorna själva sett på sina möjligheter att nå de högre 

positionerna i arbetslivet. Utifrån sin studie syftade Wahl dels till att beskriva hur verkligheten 

såg ut för kvinnor med en civilingenjörsutbildning som skulle kunna generera i en ledande 

position i arbetslivet men även till att utveckla en teori som förklarar betydelsen av kön i 

organisationer. Där syftade hon till att belysa vilka strukturella hinder som finns för kvinnor 

inom arbetslivet (Wahl, 2003, s. 25). 

 

Ytterligare en studie som genomförts belyser varför kvinnor i vissa länder har kommit till 

makten inom politiken och att kvinnor i andra länder inte har lyckats med det. Det benämns 

som att de kvinnor som kommit till makten, har krossat glastaket medans det i andra länder 

fortsätter vara intakt. Här har forskarna velat finna en förklaring till vilka institutionella 

strukturer, som exempelvis lagar och formella och informella regler som verkat positivt för att 

en kvinna ska kunna ta makten över ett land (Jalalzai, 2013). 

 

I en kvantitativ studie som genomförts testades tre teorier med en strukturell ansats för att se 

om de kunde förklara i vilken mån kvinnor har tillgång till toppositioner och vilka strukturer 

som kan fungera som hinder för dessa kvinnor. Forskarna förklarar vidare att ett strukturellt 

perspektiv behövs för att kunna förklara problemet då det går bortom tidigare forskning som 

använt ett individbaserat perspektiv. Genom denna studie ville forskarna se bortom ett 

individbaserat perspektiv som säger att kvinnor som tar sig till högre positioner besitter vissa 

speciella egenskaper som gör dem till undantag gentemot andra kvinnor (Cook & Glass, 2014). 

 

En studie som genomförts undersöker hur individer som är mellanchefer positionerar sig i 

företaget genom kommunikation. Forskarna menar på att kommunikationen som sker är en 

strategi för att skapa sig en starkare position på företaget och ett sätt att skapa en starkare social 

ställning även om den många gånger inte är medveten. Genom att individen anpassar sin 

kommunikation så att den ligger i linje med företagets kultur och sätt att vara ger det en bild av 

individen som kompetent och att denne besitter efterfrågade egenskaper vilket i sin tur generar 

en starkare position. Genom denna positionering har personerna då bevisat att de besitter det 

som krävs för att avancera inom företaget. Detta visar på hur individerna själva är med och 

producerar och reproducerar de mönster och strukturer som exempelvis redan kan finnas i en 

företagskultur och hur deras strategi kan fungera som ett försök att skapa sig en högre 

positionering (Smyth, 2007). Det som i sin tur blir intressant kopplat till vår egen studie är det 

problem som forskarna belyser vilket uppstår för kvinnorna i organisationen då de menar att 
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normen för en organisation fortfarande är av manlig karaktär och att kvinnor därav behöver 

förhålla sig till detta. Utifrån detta diskuterar forskarna vilka strategier och metoder kvinnor 

kan tänkas ha för att skapa sig en starkare positionering i den karaktäristiska manliga 

organisationen (Sools et al., 2007). 

 

Liknande tankegångar talar Holgersson (2006) om där hon menar på att själva 

rekryteringsprocessen till högre positioner inom organisationen går att förstå utifrån den kultur 

som finns på företaget. För att kunna avancera menar normen i kulturen att du dels behöver 

tillhöra rätt kön men också ha de egenskaper som anses vara av nytta till den grupp som sitter 

på makten. Här använder hon begreppet homosocialitet som ett problem för kvinnor. 

Förklaringen till att homosocialitet fungerar som en svårighet för kvinnor är att det i större 

utsträckning är män som sitter på makten och att män väljer andra män då de anser att män 

uppfyller de krav som ställs (Holgersson, 2006). 

 

Ytterligare en intressant artikel som publicerats ifrågasätter hur väl nya organisationer agerar 

och arbetar för att skapa nya normer för kön på sina arbetsplatser. Författarna påpekar att 

organisationer som är under utveckling borde ta vara på möjligheten att utmana den rådande 

normen som finns i form av formella och informella regler. De menar på att dessa regler bidrar 

till att försvåra möjligheterna för kvinnor i organisationer. Genom att utmana de normer som 

finns och omkullkasta förhållningssätt som ofta är djupt rotade inom företag menar författarna 

på att det går att skapa andra förutsättningar för kvinnor och deras karriärmöjligheter inom 

organisationer (Rao & Kelleher, 2003). 

 

Teori 

I detta avsnitt kommer vi att gå in på de två teoretiska aspekterna som vår studie behandlar. Där 

såg vi att tidigare forskning har delat upp förklaringsnivåerna i två olika delar, den strukturella 

och den individuella. Här menar vi på att den organisatoriska nivån har fått mycket litet 

utrymme. Det är genom det lilla utrymme den organisatoriska nivån fått som vårt syfte har 

utvecklats. Vi har därför valt att fokusera vår studie på den organisatoriska aspekten och den 

relationella aspekten för att se hur inneslutning och uteslutning fungerar på de två olika 

nivåerna. För att skapa oss en analysram för den organisatoriska aspekten kommer vi att ta hjälp 

av Ahrnes (1994) teori om makt inom organisationer samt nätverkande inom och mellan 
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organisationer. Dessa hjälper oss att förstå att det är någon annan högre upp i hierarkin som 

bestämmer vem som får tillträde till organisationen och vem som får klättra inom 

organisationen. Vi kommer även ta hjälp av teorier om hur nätverkande ter sig bland kvinnor 

och män inom och mellan organisationer. För att analysera den relationella aspekten kommer 

vi att ta hjälp av Lipman Blumens (1976) teorier om homosocialitet som belyser hur män väljer 

män framför kvinnor och även hennes teori om heterosocialitet som beskriver hur kvinnor väljer 

och anpassar sig till män och väljer bort kvinnor. 

 

Ahrnes teori tar inte hänsyn till vilka relationer som skapas i organisationen och den berör inte 

heller om det finns olikheter för kvinnor och män inom organisationen. Men genom att lyfta in 

nätverk i den organisatoriska aspekten får vi kunskap om skillnader mellan män och kvinnors 

nätverkande inom och mellan organisationer. Med grund i Ahrnes teori om att det är någon 

annan som fattar beslut om inne- och uteslutning till och inom en organisation menar vi på att 

vikten utav relationer till personer med bestämmandekraft borde bli viktig för att lyckas komma 

till en topposition. Hur inne- och uteslutning sker på relationell nivå vill vi försöka förstå genom 

Lipman Blumens teori om homo- och heterosocialitet och detta kommer att presenteras lite 

längre ner i avsnittet. 

 

Makt i organisationer 

För att förstå hur inne- och uteslutning fungerar som svårighet för kvinnor att ta sig till 

toppositioner kommer vi att använda oss av Ahrnes (1994) teori om makt i organisationer. Vi 

menar att den organisatoriska aspekten hjälper oss att förstå att varken kvinnor eller män själva 

kan välja att bli invalda i en organisation. Alltså innebär teorin att det är andra människor än 

den som har en önskan att släppas in i en organisation som har rätt att bestämma det utan dessa 

beslut fattas högre upp i hierarkin där makt och mandat är större. Ahrne menar på att den 

relation som finns mellan organisationen och en individ är ambivalent eftersom organisationen 

i sig inte har en kraft av sig själv då den inte har en egen önskan eller mål. Därav är 

organisationen beroende av den mänskliga handlingen för att kunna genomföra något eftersom 

det är individer som är kapabla till handling. Han påstår att en organisation fungerar som en 

länk som sammankopplar en rad olika människor till varandra. Det sker genom både 

inneslutning och uteslutning då en organisation blir som en gräns där vissa människor får 

tillträde och andra människor nekas tillträde till organisationens gemenskap (Ahrne, 1994, s.  2-
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3). En konsekvens av organisationer blir en uppdelning av dem som blir tillåtna in i 

organisationen och dem som blir utestängda. I denna uppdelningsprocess menar han att det är 

mycket viktigt att förstå att det inte är den som önskar att bli medlem som har möjlighet att 

bestämma om den ska få vara med eller bli exkluderad. Detta beslut ligger hos personer med 

makt inom organisationen och det är inte den sökandes beslut (Ahrne, 1994, s. 7). 

 

Det vi tar med oss från Ahrnes teori är att organisationer fungerar som inneslutnings och 

uteslutningsmekanism genom att det är människor med makt i organisationen som har rätt att 

bestämma vem som tillåts tillträde eller ej. Den hjälper oss att förstå att varken kvinnor eller 

män har möjlighet att själva välja om de ska bli insläppta eller inte. Vi kommer att vilja använda 

denna teori i ett bredare perspektiv då vi anser att detta går att applicera även inom en 

organisation. Vi anser att det är samma premisser som råder för att avancera inom 

organisationen för även då ligger beslutet i någon annans händer högre upp i hierarkin. Det vi 

menar på är att makten även inom organisationen fungerar som inne- och 

uteslutningsmekanism. 

 

Nätverk 

Nätverkandet kommer vi tolka som en ytterligare del inom den organisatoriska nivån och nedan 

förklarar vi hur inne- och uteslutning till nätverken sker inom och mellan organisationer. 

Nätverkande tolkar vi in i den organisatoriska aspekten då vi ser nätverkande som en typ av 

organisering inom och mellan organisationer. 

 

Nätverkande sker både inom och mellan organisationer genom både formella och informella 

nätverk. Det har visat sig att det kan vara svårt för kvinnor att ta sig in i männens nätverk där 

uteslutning av kvinnor sker genom aktiviteter av typisk manlig karaktär så som golf och fotboll 

(Eagly & Carli, 2007). För både män och kvinnor är nätverkande viktigt för att lyckas avancera 

i karriären men det finns skillnader mellan hur män och kvinnor nätverkar vilket medför 

skillnader i karriärmöjligheter. Män å ena sidan har i regel stora nätverk med inriktning på 

affärer medans kvinnor å andra sidan har nätverk som är mindre och mer begränsade. De 

kvinnliga nätverken utgörs till största delen av de personliga starka band som förenar kvinnorna 

medans de manliga nätverken till största delen utgörs av praktiska mål så som 

karriärmöjligheter eller lösning av problem (Bierema, 2005). Denna olikhet i nätverkande 
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styrker även Drake och Solberg (1996) som beskriver att kvinnor och män nätverkar på olika 

sätt. De förklarar att kvinnligt nätverkande grundar sig på stöttning och vänskap hos varandra 

och där alla ska få sin vilja uppfylld i nätverket. Det utbyte som kvinnor får från varandra menar 

författarna att kvinnor är dåliga på att använda strategiskt. Detta för att kvinnor är rädda för att 

uppfattas som framfusiga om de utnyttjar kontakterna i nätverken. I manliga nätverk är männen 

mer strategiska och rationella och använder utbytet från varandra för att klättra i karriären och 

uppfylla sina individuella mål. Författarna menar på att denna skillnad i nätverkande är en del 

i varför det är flest män i toppositioner och menar på att kvinnor behöver anpassa sitt 

nätverkande mer åt det manliga hållet för att öka sina chanser för avancemang (Drake & 

Solberg, 1996). 

 

Med grund i Ahrnes teori, att personen som önskar avancera inte själv är berättigad att 

bestämma över detta och att kvinnor och män nätverkar på olika sätt menar vi att vikten av goda 

relationer till personer på bestämmandemakt inom organisationen blir mycket viktig för att bli 

den som blir vald till en topposition. För att öka sina chanser för avancemang är vår tanke att 

det inte endast baseras på exempelvis bra utförda arbetsuppgifter utan även relationen till den 

som sitter på mandat att bestämma. Genom denna tes menar vi på att vår andra aspekt, den 

relationella kan spela in. Då den organisatoriska aspekten visar på att beslutet ligger hos någon 

annan oavsett om du är man eller kvinna ser vi att det kan krävas en relationell aspekt för att 

öka förståelsen för varför det är svårt för kvinnor att ta sig till toppositioner och den kommer 

att presenteras nedan. 

 

Homosocialitet och heterosocialitet 

Teorin om homosocialitet och heterosocialitet menar vi kan förklara den relationella aspekten i 

en organisation. Vi anser att även den aspekten är nödvändig för att försöka förstå hur inne- och 

uteslutning fungerar som svårigheter för kvinnor att ta sig till toppositioner. Detta för att den 

kan förklara hur relationer skapas till personer med makt i organisationen eftersom 

beslutsfattande till positioner ligger i någon annans händer, enligt en del av vår organisatoriska 

aspekt. Därav anser vi att för att bli den som blir vald till en position behövs relationer till 

människorna med makt. Ahrnes (1994) teori visar inte på om detta ter sig annorlunda för 

kvinnor och män men ändå är det färre kvinnor i ledande positioner. För att öka förståelsen för 

varför det är svårare för kvinnor att ta sig till toppositioner behövs även en relationell aspekt 
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som hjälper oss att analysera hur den relationella delen ter sig olika för kvinnor och män. Skulle 

vi bara se till Ahrnes teori finns det inga förklaringar till varför inne- och uteslutning är svårare 

för kvinnor än för män. 

 

Jean Lipman Blumen (1976) har utvecklat en teori om homosocialitet. Den homosociala teorin 

beskriver hur män väljer män framför kvinnor. Hon hävdar att genom det stratifierande 

systemet, vilket innebär hur olika typer av människor och grupper indelas och värderas, 

värderas män högre än kvinnor. Detta resulterar i att män har de största delarna av maktresursers 

i samhället. En konsekvens av att män har tillgång till dessa maktresurser blir att män dels söker 

hjälp av andra män och att de även identifierar sig med varandra. Kvinnor förstår att det är män 

som sitter på makten och anpassar sig till män. Lipman Blumen menar på att den hierarkiska 

indelningen som görs mellan män och kvinnor bidrar till att män kan tillfredsställa sina behov 

genom andra män. Kvinnor å andra sidan måste anpassa sig och gå genom män för att komma 

åt resurser. Hon menar att den anpassning kvinnor måste göra till män resulterar i att mäns 

högre positionering reproduceras. Hon förklarar att denna ojämna fördelning av resurser 

genererar i att män framstår som mer intressanta för kvinnor än vad kvinnor är intressanta för 

män och även att andra kvinnor framstår som mindre intressanta och användbara för andra 

kvinnor (Lipman Blumen, 1976, s. 16-18). 

 

Hon belyser inte det manliga homosociala som statiskt eller naturlig. Hon menar att genom den 

växande feminismen, där kvinnor börjar göra intrång och kräva plats bland mäns resurser har 

antalet kvinnor som besitter en del värdefulla resurser blivit högre. Det leder till det som hon 

kallar för kvinnlig homosocialitet. Den innebär att kvinnor vänder sig till varandra i stället för 

till män för att exempelvis nätverkar med varandra och tipsa varandra om vakanser. Dock menar 

hon att den kvinnligt homosociala sfären är betydligt mindre än den manliga. Detta på grund av 

att män fortfarande besitter större resurser än kvinnor. Som resultat av den manliga 

homosocialiteten begränsas kvinnas möjlighet till resurser genom anpassning till mannen. Dock 

menar hon att det inte är den manliga homosocialiteten som bär hela skulden av den ojämna 

fördelningen utan att kvinnor är med och reproducerar detta genom sitt heterosociala beteende 

(Lipman Blumen, 1974, s. 18-19). 

 

Heterosocialiteten beskriver Lipman Blumen som kvinnors anpassning till männen. Detta är ett 

resultat av att kvinnor som grupp besitter färre resurser och makt än vad män gör. Hon betonar 

dock vikten av att detta beteende inte ska tolkas som ett naturligt kvinnligt beteende utan som 
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ett resultat av den ojämna maktfördelning som råder mellan könen. Grunden i det heterosociala 

beteendet härstammar alltså ur den maktassymetri som råder och leder kvinnor in i att ta avstånd 

från andra kvinnor och i stället söka sig till män (Lipman Blumen, 1976, s. 18-19). Även 

Holgersson (2006) lyfter upp begreppet heterosocialitet. Hon menar på att detta begrepp inte i 

lika stor utsträckning har uppmärksammats och fått genomslag inom forskningen. Men hon 

trycker på vikten av att utöka forskningen om detta för att öka förståelsen för hur kvinnor 

medverkar till att reproducera genussystemet (Holgersson, 2006, s. 38). 

 

Inneslutning och uteslutning på två olika nivåer 

Vi menar att inne- och uteslutning existerar inom de båda nivåerna som vi vill undersöka men 

att de olika nivåerna innehåller dock olika typer av inne- och uteslutning. Vi kommer i den 

organisatoriska aspekten se detta genom inne- och uteslutning som sker in till organisationer 

och den som sker inom organisationer. På denna nivå innefattas även den typ av inne- och 

uteslutning som sker via nätverkande inom och mellan organisationer. På den relationella nivån 

innebär inne- och utslutning det som sker via relationer till människor inom organisationer som 

medför att individen utesluter andra människor i sina relationer eller själv blir utesluten. 

 

Analysram 

Nedan följer vår tolkning av våra två olika aspekter. 

 

Organisatorisk aspekt - I den organisatoriska aspekten ingår de delar där inne- och uteslutning 

kommer till uttryck i och mellan organisationer. Här kommer vi använda Ahrnes (1994) teori 

och makt i organisationer och våra teorier om nätverk (Drake & Solberg, 1996, Bierema, 2005, 

Eagly & Carli, 2007). Vi kommer att använda makt i organisationer som när någon högre upp 

i organisationens hierarki fattar beslut om vem som tillåts inträde till organisationen och vem 

som får klättra inom organisationen. Nätverkandet kommer att användas som när kvinnor 

nätverkar med andra kvinnor inom organisationen och mellan organisationer. I detta kommer 

både strikt professionella nätverk och nätverk som grundar sig i stöttning ingå. Den 

organisatoriska aspekten ska hjälpa oss att förstå hur inne- och uteslutning sker inom och mellan 

organisationer. 
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Relationell aspekt - I den relationella aspekten ingår de delar där inne- och uteslutning kommer 

till uttryck genom relationer. Vi kommer att använda teorin om homo- och heterosocialitet 

(Lipman Blumen, 1976). Homosocialiteten kommer vi att använda som när män befordrar och 

lyfter andra män eller när kvinnor befordrar och lyfter andra kvinnor. Heterosocialiteten 

kommer vi att använda som när kvinnor anpassar sig till män, använder män för att få igenom 

ideér och förslag och när kvinnor inte stöttar och lyfter andra kvinnor. Den relationella aspekten 

ska hjälpa oss att förstå hur inne- och uteslutning sker genom relationer. 

 

Metod 

I det här avsnittet presenterar samt motiverar vi hur vi genomfört vår kvalitativa studie. Vi 

presenterar och motiverar vårt urval av respondenter, hur studien har genomförts med hjälp av 

vår operationalisering, hur materialet har bearbetats samt föra en diskussion kring studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Vi kommer även att belysa metodproblem 

som varit aktuella och hur vi hanterat dessa samt beskriva de etiska aspekter som vi tagit hänsyn 

till under arbetets gång. 

Urval 

Det första steget inom vår urvalsprocess var först att klargöra vilka personer som skulle passa 

in i studie. Vi fick fundera över vilka det var vi önskade undersöka och varför detta skulle vara 

relevant. Vi kom fram till att våra respondenter för det första skall vara kvinnor och för det 

andra så ville vi att de skulle befinna sig eller ha tidigare erfarenhet av att befinna sig i en 

topposition. En topposition skulle vara en position i ledningsgrupp eller styrelse. Vi ansåg det 

vara relevant med respondenter i styrelse eller ledningsgrupp just för att den nivån på position 

visar att dessa kvinnor krossat glastaket och är en del av den minoritet av kvinnor som faktiskt 

befinner sig i de högre nivåerna inom ett företag då många även verkar fastna i en mellanchefs-

position. 

 

En annan väg att gå hade varit att intervjua kvinnor som inte lyckats ta sig till toppositioner för 

att undersöka vilka svårigheter de har stött på. Dock valde vi inte det för att vi fann det mer 

intressant för vår studie att intervjua kvinnor som har befunnit sig eller befinner sig i ledande 

toppositioner för att se hur de har upplevt eventuella svårigheter i sin karriär. Genom att ha 
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erfarenhet av en topposition är vi medvetna om att kvinnorna möjligtvis kan bagatellisera eller 

förminska eventuella svårigheter eftersom de ändå lyckats ta sig för dem. Med det sagt ansåg 

vi att det ändå var relevant för vårt arbete just för att se vad våra respondenter välja att lyfta 

fram i sin berättelse.  

 

Våra intervjuobjekt fann vi i våra nätverks nätverk. När vi bestämt ämne hörde vi oss för i våra 

egna nätverk genom att berätta om vår studie som vi önskade genomföra och förklara profilen 

för våra potentiella respondenter. En person som vi förklarade vår studie för blev tillslut vår 

nyckelperson då denne erbjöd sig kontakta kvinnor i sitt nätverk som är med i en ledningsgrupp 

eller styrelse för att se om de skulle vilja ställa upp på en intervju. Den första kontakten som 

skedde genom vår nyckelperson visade sig vara ovärderlig då den gav oss klartecken att själva 

kontakta våra intervjuobjekt för att ge förslag när en intervju skulle kunna ske. Vår 

nyckelperson försåg oss med e-mailadresser till respondenterna och i vår första kontakt med 

dem gav vi en kortare presentation av oss själva, vårt syfte med intervjun samt möjligheterna 

att komma till en plats som respondenterna föredrog. 

 

Tre av fyra intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats då de själva givit det som 

förslag och den fjärde genomfördes i respondentens egna hem. Redan vid första kontakten vid 

intervjun fick vi en känsla om respondentens sinnesstämning som vi anser satte en viss prägel 

på hur intervjuerna sedan gick. Tre av fyra respondenter uppfattade vi som avslappnade vilket 

sedan resulterade i något mer utförliga svar än en fjärde respondent. Vi fick i högre grad 

anstränga oss för att få djupare och bredare svar för att komma åt respondentens egna tankar 

kring de frågor vi ställde om vi jämför med de andra tre respondenterna. Den intervju som var 

något mer ansträngande än de andra genomfördes på respondentens arbetsplats och vi har i 

efterhand en förståelse för om den tid som avsatts för intervjun möjligtvis inte passade in i 

respondentens schema just för tillfället. Respondenten upplevdes som stressad och gav kortare 

svar än de andra. 

 

Den gemensamma nämnaren för respondenterna är att de alla är kvinnor och de har befunnit 

sig eller är för tillfället är med i en styrelse eller ledningsgrupp. Det som skiljer respondenterna 

åt är exempelvis att de befinner sig i olika branscher där någon är mer mansdominerad och en 

annan mer kvinnodominerad. Även storleken på företaget har sett annorlunda ut men företagen 

har omsatt mellan 365 miljoner till 4 miljarder kr per år. Genom att belysa kontexten som 

respodenterna befinner sig i är vi medvetna om att den kan ha betydelse för vårt resultat då en 
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mindre kvinnodominerad bransch möjligtvis kan skilja sig från en större mansdominerad 

bransch och påverka respondenternas svar åt något håll. Vi menar att kvinnor från en 

mansdominerad bransch kan ha få erfarenheter av kvinnor som lyfter kvinnor men att en kvinna 

från en kvinnodominerad bransch kan ha fler erfarenheter av det än av män som lyfter män.  

 

Med det sagt anser vi att vi behövt göra en begränsning av vårt arbete och har därför inte tagit 

med aspekter kring vilken typ av bransch eller storlek på företag som respondenterna rör sig i. 

Däremot är vi medvetna om att respondenternas svar och egna förklaring också går att förstå 

utifrån den kontext som de befinner sig i, det kan vi inte förneka. 

 

Nedan följer en sammanställning av våra respondenter. 

 

Respondentnr. Befattning Antal anställda Intervjulängd 

1. Hr-kommunikationsdirektör Ca. 900 Ca. 60 min 

2. Divionschef Ca. 3800 Ca. 60 min 

3. Verkställande direktör Ca. 900 Ca. 40 min 

4. Verkställande direktör Ca. 75 Ca. 60 min 

Diagram 1. Sammanställning av respondenter, deras befattning, cirka antal anställda på 

företaget de arbetar på och intervjuns längd. 

 

När det gäller antalet respondenter tog vi del av vad Aspers (2011) skriver om empirisk mättnad. 

Aspers diskuterar kring empirisk mättnad där han menar att det inte är antalet intervjuer eller 

observationstimmar som är avgörande för om man uppnått empirisk mättnad eller inte. Han 

anser att om empirisk mättnad är uppnådd eller inte går endast att klargöra genom analys av det 

empiriska materialet en har samlat in (Aspers, 2011, s. 98). Med grund i detta valde vi att starta 

studien med att genomföra fyra djupintervjuer för att se hur väl vårt empiriska material skulle 

kunna analyseras och för att sedan se om vi uppnår mättnad genom det antalet. Om det skulle 

visa sig efter en genomförd analys av materialet att vi behöver ha fler respondenter så skulle vi 

genomföra ytterligare intervjuer efter hand. Vi ansåg att kvalitén på vår insamlade data var god 

eftersom analyserna av det empiriska materialet gav oss tillräcklig information. 

 



18 
 

Intervjuguiden 

Med stöd av våra teoretiska begrepp skapade vi en intervjuguide med semistrukturerade frågor 

där vi utgick från teman som begreppen bygger på (se bilaga 2). Denna grad av struktur ansåg 

vi vara passande då vi vill försöka utveckla etablerade teorier utifrån redan formulerade begrepp 

och sedan förstå de på en organisatorisk nivå. Intervjuguiden tar avstamp i våra teoretiska 

aspekter som innebär en relationell aspekt genom teorin om homo- och heterosocialitet samt en 

organisatorisk aspekt genom teorier om makt och nätverkande i organisationer, vilken hjälper 

oss att förstå vem som sitter på mandat att bestämma i organisationen.   

 

Något som vi fann utmanade i utformandet av intervjuguiden är hur vi som intervjuare och 

forskare bör hantera problem som vi ställs inför med vår egen förförståelse. Denna förförståelse 

kan beskrivas som en tankestruktur som medför en mindre chans för oss som forskare att bli 

överraskade av resultatet. Svaren skulle därför kunna spegla vår förförståelse för fältet mer än 

respondenternas egen förståelse för ämnet (Aspers, 2011, s. 140). Vi diskuterade kring 

möjligheten att använda en högre grad av struktur i vår intervjuguide men i likhet med det 

Aspers skriver om denna metod blir det svårt att komma åt meningsnivån och ett steg längre i 

respondenternas resonemang (Aspers, 2011, s. 143). Dessutom anser vi att den högre graden av 

strukturerade intervjufrågor kan ge en alltför statisk dialog och vi ville öppna för möjligheten 

att skapa en mer dynamisk dialog där det skulle finnas utrymme för respondenterna att bygga 

vidare på sina resonemang, och för oss som intervjuar att ställa följdfrågor. 

 

I vårt utformande av intervjuguiden tog vi hjälp av Anna Wahls underlag till hennes studie som 

hon presenterar i Könsstrukturer i organisationer (2003) som vi berört i avsnittet tidigare 

forskning. I Wahls intervjuguide ingår frågor som många gånger rör respondenternas 

socioekonomiska bakgrund och i hennes studie verka hon vilja belysa många fler aspekter än 

vad vi kommer att göra i vår egen studie. Vi ansåg dock att utformandet av vår egen 

intervjuguide skulle kunna ta avstamp och hjälpa oss utveckla frågor som var relevanta för vår 

egen studie. Till en början utformade vi intervjufrågorna utifrån ett mer induktivt synsätt där vi 

såg möjligheten att ställa öppna tematiska frågor för att låta materialet styra och se vad vi kunde 

få fram. Efter att ha formulerat ett antal frågor insåg vi att dessa frågor lett oss bort från just det 

ämnet som vi vill undersöka. Eftersom vi redan hade klargjort de två aspekterna som vi ville 

undersöka ansåg vi att dessa aspekter blev svåra att komma åt om vi använde oss av tematiskt 

öppna intervjufrågor. Därför beslöt vi oss för att använda en mer deduktiv ansats där vi utifrån 
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våra teoretiska begrepp skapade intervjufrågor. Vi ansåg att en deduktiv ansats gjorde det lättare 

för oss att fokusera på syftet för vår studie och en tydligare ansats i vårt arbete. 

 

Efter att vi skapat vår intervjuguide valde vi att testa den genom en pilotintervju för att se hur 

frågorna mottogs av respondenten. Vi såg det som en bra möjlighet att få feedback för att sedan 

ha en chans att revidera intervjuguiden innan vårt möte med respondenterna. Vi justerade om 

några formuleringar som uppfattades som otydliga men i det stora hela behöll vi guiden som 

den var utformad ursprungligen.   

 

Operationalisering 

Operationalisering innebär att forskaren skapar instruktioner och riktlinjer för de begrepp som 

ska undersökas. Detta görs för att begreppen skall kunna klassificeras och möjliggöra för 

forskaren att se när dessa begrepp berörs under intervjuerna när materialet kodas och analyseras. 

Det viktiga med operationalisering av begrepp är att den klassificering eller instruktionen för 

begreppet skall ligga så nära verkligheten som möjligt, alltså att avståndet mellan det teoretiska 

och verkligheten skall minimeras (Lantz, 2013, s. 64-65). 

 

När vi skulle operationalisera våra begrepp gjordes detta med grund i de teoretiska aspekter vi 

använt oss av där den relationella aspekten innehåller begreppen homosocialitet och 

heterosocialitet. Homosocialiteten har vi delat upp i två olika begrepp där vi använder oss av 

den manliga homosocialiteten och den kvinnliga homosocialiteten. Det innebär kort att vi 

undersöker hur respondenternas erfarenheter ser ut när det gäller män som lyfter, tyr sig och 

befordrar andra män och där kvinnor lyfter, tyr sig och befordrar andra kvinnor. Anledningen 

till att vi valt att dela upp homosocialiteten i två delar är dels för att kunna klargöra i analysen 

när vilken av de olika delarna berörs och dels för att vi lättare skulle kunna utforma frågor kring 

de båda delarna. Heterosocialiteten däremot har vi inte delat upp i två olika begrepp utan det 

kommer att undersökas som när kvinnor lyfter, tyr sig eller anpassar sig män. Dessa olika 

indelningar menar vi stämmer väl överens med den teoretiska grund som Lipman Blumen 

(1976) definierar som de olika begreppen. Begreppen kommer att undersökas i syfte att förstå 

hur de fungerar som inne- och uteslutning för kvinnorna som vi intervjuat. 
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Hur inne- och uteslutning visar sig gällande den organisatoriska aspekten vill vi förstå vem som 

har mandat att lyfta in människor i organisationen samt befordra inom organisationen. Vi har 

valt att operationalisera detta genom att studera respondenternas relation till sina chefer där vi 

i vår intervjuguide ställt frågor kring hur respondenterna förhållit sig till tidigare chefer och hur 

dessa personer verkat positivt eller negativt i kvinnornas väg till en topposition. Här har vi även 

lyft in mer allmänt organisatoriska frågor som vad som har fungerat som möjligheter och 

svårigheter för kvinnorna under deras väg in till styrelse eller ledningsgrupp. Vi har även utifrån 

vår organisatoriska aspekt undersökt hur kvinnor nätverkar med andra kvinnor inom 

organisationen och mellan organisationer genom att ställa frågor om de är aktiva i något nätverk 

och vad de själva anser få ut av nätverken. Även detta har genomförts för att se hur kvinnornas 

erfarenhet av nätverk kan fungera inne-och uteslutande.   

 

Kodning 

Efter att transkriberingarna av våra intervjuer var genomförda började vi med kodningen av 

vårt material. För kodningen har vi valt att använda oss av marginalmetoden. Denna innebär att 

kodningen sker med hjälp av olika färger av våra transkriberingar. Valet av denna metod 

motiverar vi genom att den lämpar sig bra för mindre projekt, vilket detta är. Ett annat alternativ 

vi hade kunnat använda oss av är kodningen genom datorprogram, där fördel för oss skulle vara 

att vi på en snabbt och enkelt sätt skulle ha möjligheten att återta materialet om det skulle 

förefalla värdefullt för kommande studier längre fram i tiden (Aspers, 2011, s. 184-185, 188). 

Men med tanke på omfattningen av studien har i valt bort denna metod då vi anser att 

marginalmetoden både blir lätthanterligare och att vi inte kommer att använda vår data längre 

fram i tiden. 

 

Validitet 

När forskare ser över validiteten eller trovärdigheten i sin studie handlar det om att vi 

undersöker det vi faktiskt påstår att vi kommer att undersöka, det vill säga att vår analysram 

stämmer överens med våra operationella indikatorer. Även om validiteten inte har lika stor roll 

i kvalitativa studier som i kvantitativa har den en inverkan i vår kvalitativa studie då vi kan 

diskutera vår undersökningsmetod och om den i sin tur faktiskt besvarar vår frågeställning 

(Holme & Krohn Salvang, 1997). I vårt fall handlar det om att vi med hjälp av homo- och 
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heterosocialitet, nätverk samt vem som har mandat att bestämma i organisationer vill undersöka 

hur dessa begrepp fungerat som svårigheter i form av inne- och uteslutning för kvinnor för att 

ta sig till en topposition. 

 

Vi har valt att operationalisera begreppet homosocialitet till frågor som rör respondenternas 

egna erfarenheter när det gäller stöd hos andra kvinnor, hur de har haft användning av andra 

kvinnor samt hur de upplevt att män befordrar och tyr sig till andra män. Heterosocialitet som 

begrepp undersöker vi hur relationskapandet sett ut för kvinnorna till andra kvinnor samt till 

män. Den organisatoriska aspekten undersöks genom relationsskapande till chefer eftersom de 

oftast har mandat att bestämma vem som får tillträde och möjlighet att klättra inom 

organisationen. När det gäller nätverk undersöker vi hur kvinnorna använder sig av nätverk 

både inom och mellan organisationer. Alla dess begrepp vill vi förstå hur de fungerat som inne- 

och uteslutning och som en svårighet för kvinnorna att ta sig till en topposition. 

 

Genom att ha väl utformade teoretiska grunder att stå på där vi genom vår operationalisering 

försökt tydliggöra hur vi skall finna detta i vårt material vill vi undersöka det som är av relevans 

för studien. Vi är dock medvetna om att de begrepp som vi velat undersöka kan ha något hög 

abstraktionsnivå i relation till det vi vill undersöka. Vi har försökt att parera detta genom att 

förklara hur vi valt våra teoretiska perspektiv och hur vi vill använda dessa för att sedan bryta 

ner de till begrepp som låg till grund för de frågor som utgjorde vår intervjuguide. Vi kan förstå 

vårt validitetsproblem som en följd av att forskaren står på två olika ben. Det första benet är i 

teorin, där problemställningen skall formuleras och resultaten skall tolkas utifrån den empiriska 

undersökningen och det andra benet är i empirin där materialet skall samlas in och empirin ska 

behandlas. Den utmaning som validiteten ställer forskaren inför är att den empiri som samlas 

in skall vara av relevans för studien och att vi undersöker det vi påstår att vi ska göra. (Esaiasson 

et al., 2007, s. 64-66) 

 

 

 

Studiens generaliserbarhet 

Den externa validiteten förklarar möjligheterna att generalisera studien och kunna använda den 

inom andra forskningsområden (Esaiasson et al., 2007, s. 64). Vi har i vår studie tagit hjälp av 
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begrepp som homo- och heterosocialitet som bland annat använts av Lipman Blumen (1976) 

vilket vi ansåg var överförbart till vårt eget forskningsområde då vi har liknande kontexter. Det 

är i detta avseende inte relevant för oss att tala om statistisk generaliserbarhet men en teoretisk. 

Vi har använt oss av tidigare utformade teoretiska begrepp som vi överfört till vår egen kontext 

vilket är i form av inne- och uteslutning. Vi menar på att genom att använda dessa teoretiska 

begrepp i vår egen kontext kan vi bidra med att förstå dessa begrepp i en annan kontext än i 

vilken dem har förekommit tidigare. 

 

Vi anser däremot att vår egen studie inte är överförbar i andra kontexter eftersom vi själva tagit 

hjälp av redan etablerade begrepp för att försöka skapa en ökad förståelse för hur inne- och 

uteslutning fungerar som svårigheter för kvinnor. Den slutsats som vi kommer att presentera är 

avsedd för att förstå hur våra fyra respondenter har stött på inne- och uteslutningsmekanismer 

och hur vi kan förstå dessa. Däremot hoppas vi kunna skapa ett större intresse för att andra 

forskare inom området kan bidra med kunskap om fenomenet ur organisatoriska perspektiv. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet i en studie handlar om hur pass replikerbar den är om andra forskare som genomfört 

en likadan studie skulle få samma resultat som oss. Dock menar Trost (2010) att det är aningen 

märkligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa studier, detta för att om hög reliabilitet skall 

förekomma måste situationen för alla undersökningar vara standardiserad och att tanken är att 

man sätter värden på det en mäter. Detta menar han på blir snedvridet ur en kvalitativ synvinkel 

då syftet är att skapa förståelse för hur respondenten känner, tänker eller beter sig och detta 

genomförs med en låg grad av standardisering (Trost, 2010, s. 132). 

 

För att försöka se i vilken utsträckning vi skulle komma fram till snarlika slutsatser i vårt 

material valde vi att försöka att testa vår studies intersubjektivitet. Det gjorde vi genom att låta 

båda oss forskare koda samma material för att sedan föra en diskussion kring hur vi tolkat 

materialet (Bergström & Boréus, 2005). I många avseenden hade vi båda relativt lika tolkningar 

om vårt material men i några fall skiljde sig våra uppfattningar. Visade det sig att vi haft alltför 

stora luckor mellan våra tolkningar har vi valt att inte använda oss av det materialet i vår uppsats 

då vi känt att vår tolkning av empiri och teori tillsammans inte är tillräckligt hållbar. 
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Metodproblem 

En problematik vi ställs inför med vår studie är att det vi undersöker redan har hänt. Dessa 

kvinnor sitter redan idag på positioner i ledningsgrupp eller styrelse vilket resulterar i att de 

frågor vi ställer är retrospektiva. Problemet med detta är att svaren vi får från våra respondenter 

visar på hur dem nu ser på vad som hände förr. Trost (2010) lyfter upp den problematik som 

dessa typer av frågor kan innebära. Han anser att vid retrospektiva frågor påverkas svaren av 

respondentens omtolkningar av dåtiden, deras förenklingar av vad som skedde, glömska och 

förändringar i samhället som kan påverka tolkningen av det som hände då. Trost berättar att det 

mycket sällan är så att den intervjuade ljuger för forskaren men att svaren på retrospektiva 

frågor ändå kan ge en felaktig bild då det visar på hur respondenten uppfattar dåtiden genom 

nuet (Trost, 2010, s. 99-101). Detta är något som är aktuellt i allra högsta grad i vår studie, då 

hela studien grundar sig på erfarenheter från förr. Då ställdes vi inför denna problematik men 

vi kom fram till att detta är någonting som vi endast kan förhålla oss till genom medvetenhet 

av problematiken vid kodning och analys av vårt material. Vi anser att om denna problematik 

skall elimineras kräver det att vi utför en helt annorlunda studie där vi inte syftar till att skapa 

förståelse genom sådant som hänt bakåt i tiden. Vi menar även på att om vi skulle genomföra 

vår studie som den ser ut idag skulle det vara omöjligt att göra detta utan att ställa retrospektiva 

frågor. Det vi nu har gjort är att vi har medvetande gjort problematiken vid retrospektiva 

intervjuer och haft med oss denna problematik in i kodningen och analysen av materialet. Detta 

för att vi anser att studien i sig är omöjlig att genomföra utan denna typ av frågor. 

 

Under arbetets gång fick vi genomföra några förändringar som styrde om vårt arbetssätt. När 

vi genomfört våra intervjuer med avstamp i våra två aspekter och påbörjade analysarbetet insåg 

vi att vår organisatoriska aspekt behövde ett annat djup för att tillföra något i uppsatsen. För att 

bygga ut den organsatoriska aspekten använde vi oss av teorin om nätverk som presenterats 

tidigare i uppsatsen samtidigt som vi smalnade av vår frågeställning för att kunna hålla en röd 

tråd för att ha större möjligheter att svara på vår frågeställning. Dessa ändringar medförde att 

vi gick från en deduktiv till en induktiv ansats eftersom den frågeställning och hur arbetet var 

strukturerat från början visade sig var för svår att driva igenom. Istället valde vi att ta ett steg 

tillbaka och titta på vilken empiri vi faktiskt har och vad vi kan säga något om. Med grund i vår 

empiri såg vi ett mönster i form av inne- och uteslutning i båda våra aspekter och valde därför 

att lägga fokus på hur dessa kan förklara vad det finns för svårigheter för kvinnor att ta sig till 

en topposition ur ett organisatoriskt perspektiv. 
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Etiska aspekter 

I vår första kontakt med våra respondenter vilket skedde via mail informerade vi respondenterna 

om att intervjun kommer att vara anonym då varken personens namn eller företag kommer att 

förekomma i arbetet. Vi informerade även om att deras deltagande var frivilligt både under 

intervjun och efter, alltså att de även efter intervjun är genomförd har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. I den första kontakten informerade vi även om att vi önskar att spela in intervjuerna 

och om detta inte skulle kännas okej kan de meddela oss vid intervjutillfället (se bilaga 1). För 

en av våra respondenter skedde den första kontakten muntligt och hon blev sedan delgiven 

samma information via mail som de andra respondenterna. Att vi informerade respondenterna 

om informationen ovan gjorde vi med grund i det som forskningsrådet skriver om gällande de 

kodexar som forskaren skall förhålla sig till. Här återfinns en diskussion kring balansen mellan 

individskyddskravet och forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi anser att kunskapen för 

fenomenet som vår studie kan generera väger över den skada som våra respondenter skulle 

kunna ta, men vi har valt att utlova konfidentialitet för våra respondenter och de företag som de 

talar om under intervjuerna, detta för att minimera skadan för individerna. Vetenskapsrådet 

(2011) lyfter även upp vikten av informerat samtycke och att detta skall vara något som 

forskaren strävar efter. Detta innebär alltså att respondenterna är informerade av vad 

deltagandet kommer innebära och att de godkänner det. Vi menar på att informerat samtycke 

är något som vi har uppnått då vi dels skriftligt informerat våra respondenter och även tagit upp 

det muntligt vid intervjutillfället. 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat utifrån de två olika aspekterna vi använt 

oss av i vår studie, den organisatoriska och den relationella aspekten. Vi kommer att lyfta fram 

våra respondenters tankar och utifrån detta kommer vi att analysera deras svar med hjälp av 

våra valda teoretiska begrepp. Vi har delat upp avsnittet i våra två teoretiska aspekter och 

kommer att presentera resultatet nedan. 
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Den organisatoriska aspekten 

Gällande hur inne- och uteslutning i den organisatoriska aspekten har fungerat som svårigheter 

för kvinnorna under deras karriär har det tagits upp olika delar. Det har dels visat sig att 

påverkan från människor med makt i organisationen är något som de har stött på. Här har det 

lyfts upp att vissa av dem har varit medvetna om att det är andra människor än de själva som 

kommer att påverka deras avancemang i organisationen och inte enbart handlat om att visa sin 

kompetens genom sina arbetsuppgifter. Det har talats om att det exempelvis har varit 

nödvändigt att lokalisera vilka människor det är som sitter på mandat att bestämma vem som 

får avancera i organisationen eller vems idéer som får genomföras. De har menat på att om de 

inte lokaliserar de här personerna och knyter kontakter med dem är chanserna mindre att få 

möjlighet att nå en högre position. De beskriver också att de flesta av de här personerna som de 

har behövt lokalisera har varit av manligt kön. De förklarar detta med att de flesta personer högt 

upp i organisationerna som de arbetat på är män. En av våra respondenter uttrycker det på 

följande sätt: 

 

“Nu har jag mer trott på mina inre tankar och tänkt att ja det här är ju bra, det här behöver ju 

det här bolaget. Vem kan jag gå till som kan fatta beslut kring det här? Ah jag börjar här, nej 

det gick inge bra, men vem kan jag då gå till? Och så har man då hittat sina egna vägar och så 

hittar man människor eller beslutskraft som bara ja men det här är bra [...] Så möjligheterna 

har varit det här att ha koll på vilka är det som har mandat och beslutskraften och att ha koll 

på människorna, för det är alltid människor, inte strukturer som styr organisationer”. 

 

En annan respondent uttrycker sig på följande sätt: 

 

“Det har ju ofta varit så att män har haft de övre positionerna, jag vill säga att det är ju liksom 

inte genusrelaterat, utan det handlar mer om det här som jag sa tidigare att här har jag en bra 

idé och vem behöver jag prata med om den idéen. Och då har det ju varit mer att vem har den 

funktionen, vem har det ansvaret eller det mandatet? Och tyvärr har det sett ut i min värld att 

det har varit män men det har ju handlat om deras funktion och roll”. 

Det som kvinnorna talar om här ovan ser vi som ett exempel på det Ahrne (1994) talar om kring 

att organisationer fungerar som inne- och uteslutningsmekanism. Sätter vi hans tankar i relation 

till det våra respondenter har uttryckt om vikten av att lokalisera mandat inom organisationen 

kan vi förstå att hans teori även går att applicera som inne- och uteslutningsmekanism inom en 
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organisation. Det vi menar är att vi ser att det de talar om även går att förstå utifrån Ahrnes teori 

om makt i organisationer fast ur en ett annat perspektiv. Att inne- och uteslutningen även sker 

vertikalt inom organisationer och inte endast in till organisationer vilket Ahrne skrev om. Vi 

ser deras sätt att arbeta sig igenom människor med makt som en indikation på att vår tanke om 

att samma premisser som råder för inne- och uteslutning till organisationer även är applicerbara 

inom organisationer kan tänkas vara riktig. 

 

Om vi utgår från vår tanke att teorin om makt i organisationer fungerar likväl in till som inom 

organisationer kan vi förstå att en svårighet för kvinnorna att avancera rör det faktum att de bör 

lokalisera makten inom organisationen och gå genom den för att påverka sina chanser in till en 

topposition. Detta i sig låter ju inte särskilt problematiskt men här menar vi att vi dels måste 

förstå vem som sitter på maken att befordra någon annan och hur relationen till denne ser ut. 

Flera respondenter syftar på att det har varit flest män som haft de övre positionerna och därför 

troligtvis även haft mandat att befordra. Detta menar vi innebär att det blir viktigt att förstå hur 

kvinnors relation till männen med makt ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns i den 

relationen. Kvinnors försök till att skapa en relation till männen med makt som är mer 

målinriktad, till exempel att klättra inom organisationen blir svår då män har egna nätverk där 

det möjligtvis sker befordringar, som då kvinnor utestängs från. I och med detta har då inne- 

och uteslutning inom organisationer fungerat som en svårighet för kvinnor då de själva inte fullt 

ut har kunnat påverka sitt avancemang genom engagemang och hårt arbete utan att det även har 

varit nödvändigt för dem att gå genom makten i organisationer för att få möjligheten att 

avancera. 

 

En av respondenterna uttrycker även att hon mer sett till vem som har mandat att lyfta någon 

inom organisationen och hur den funktionen sett ut än till vilket kön personen tillhört. Hon 

bekräftar visserligen att det har varit män som hon vänt sig till inom organisationen men att det 

då mer skulle röra sig om deras funktion samt roll och inte på något vis vara könsrelaterat. Här 

kan vi se en viss likhet med respondentens beskrivning av sin erfarenhet och vår 

organisationsteori som könlös. Precis som vi beskrivit i tidigare avsnitt tar vår organisatoriska 

aspekt inte hänsyn till kön och hur det kan se ut för män eller kvinnor inom organisationer. Vi 

tolkar även respondentens svar som att anledningen till att hon gått till en man är dennes 

funktion och därför tar inte hon heller hänsyn till vilket kön denne tillhör.  Det vi finner 

intressant med detta är just att det blir tydligt i vår empiri att det inte går att förstå inne-och 

uteslutning som en svårighet för kvinnorna enbart genom Ahrnes (1994) teori eftersom den inte 
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direkt visar på några svårigheter specifikt mot kvinnor. Men kan vi däremot förstå detta även 

utifrån vår relationella aspekt kan vi förstå hur kvinnornas relationer till den som har mandat 

att lyfta andra fungerar uteslutande då den förklarar att män oftast lyfter och befordrar andra 

män. Vi kommer att presentera ytterligare empiri i ljuset den relationella aspekten något senare 

i detta avsnitt men valde att lyfta in en kort beskrivning som belyser varför vi anser att det är 

viktigt att använda oss av två aspekter för att belysa inne-och uteslutning som svårigheter för 

kvinnor. 

 

En annan del den organisatoriska aspekten som har kommit upp är diskussioner kring kvinnligt 

nätverkande. Våra respondenter har beskrivit att de själva nätverkar, vissa av dem i mer 

informell nätverk inom organisationen och andra i mer formella nätverk med kvinnor från flera 

olika organisationer. De har lyfts upp att det kan vara svårt för kvinnorna att få tiden att räcka 

till för nätverkande utanför arbetstid och att männen oftast gör sina aktiviteter just efter arbetet. 

Vissa av dem talar om att i och med brist på tid blir det mycket svårt som kvinna att slå sig in i 

de manliga nätverken. Det har även lyfts upp att kvinnorna till största delen använder sina 

nätverk till att finna stöd hos varandra men även i de mer formella nätverken har det lyfts upp 

tankar om att kvinnorna som ingår i dessa måste bli bättre på att använda kontakterna i 

nätverken på ett målinriktat sätt. En av våra respondenter berättar om sitt nätverk på följande 

sätt: 

 

“Så det är liksom så att man är tillbaka på nätverket. Och det är ju en sådan här nyckel som ni 

måste ha med i detta att ja man tjatar ju om det men det är en sanning att nätverket är A och O 

det måste vi kvinnor också inse. Vi måste hitta alternativ till golfen och tennisen och bastun och 

allt vad det är vi måste hitta våra sätt, och jag tror att sättet att göra det är att hitta nätverkande 

på arbetstid” 

 

En annan av våra respondenter beskriver det såhär: 

 

“Ganska snart blev vi ett nätverk med kvinnor där vi var fyra, fem stycken som fortfarande 

hänger ihop men där vi liksom verkligen stöttade varandra [...] Det var verkligen push och 

pepp och där man visste att man kunde lita på varandra. Och att bygga ett sånt typ av nätverk 

det är guld värt. Och de här personerna det var ju inga som var över mig, utan det var ju 

kollegor. Så att jag aldrig har använt kvinnor för att klättra men däremot för att hålla mig 

stark” 
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Ser vi till teorierna om manligt och kvinnligt nätverkande beskriver de att de manliga nätverken 

ofta utgörs av typiskt manliga aktiviteter som exempelvis golf vilket gör det svårt för kvinnor 

att ta en plats i dessa nätverk (Eagly & Carli, 2007). Vi förstår våra respondenters beskrivningar 

kring att det är svårt för kvinnor att ta sig in i de manliga nätverken då de till större delen 

utspelar sig efter arbetstid. Sätter vi detta i relation till att det är svårt för kvinnor att ta sig in i 

de manliga nätverken då manliga aktiviteter ofta är det som genomförs kan vi förstå det som en 

uteslutning av kvinnor till männens nätverk. Att män till större del än kvinnor nätverkar genom 

aktiviteter som är av manlig karaktär och även ofta efter arbetstid kan försvåra möjligheterna 

för kvinnor att slå sig in i dessa nätverk. Här ser vi även  respondenten beskriva att kvinnor 

behöver finna alternativ till de manliga aktiviteterna för att nätverka med varandra och hon 

föreslår att det ska vara på arbetstid. Det vi kan förstå genom hennes beskrivning av hur kvinnor 

måste hitta sina egna sätt att nätverka är en indikation på att män och kvinnor nätverkar på olika 

sätt. I teorin kan vi se att deras olika sätt att nätverka genererar olika karriärmöjligheter till 

kvinnors nackdel (Bierema, 2005). Så vi kan då förstå att uteslutningen av kvinnor till de 

manliga nätverken kan fungera som en svårighet för kvinnor då nätverkande ger män och 

kvinnor olika möjligheter till avancemang. I vår respondents beskrivning kan vi utläsa att det 

finns en tendens till denna problematik då hon talar om att kvinnor måste finna sina egna sätt 

att nätverka på. 

 

Då en av våra respondenter beskrev att hon inte använt sig av sitt nätverkande med kvinnor för 

att klättra analyserar vi på följande sätt. Det har möjligtvis inte gått att använda dessa typer av 

kontakter för att klättra då kvinnorna i nätverket varit kollegor med varandra och samtidigt 

befunnit på samma nivå. Det innebär i sin tur att det kanske inte funnits någon i nätverket med 

mandat att faktiskt befordra någon annan och det har istället utvecklats till ett forum för att 

känna sig sedd och få stöd i sin yrkesroll. Dels så kan vi också förstå att männens nätverkande 

fungerar direkt uteslutande för kvinnor då det är en arena som de inte släpps in i. Då kvinnor 

utesluts från dessa nätverk blir det ett problem som försvårar för kvinnor att klättra inom 

organisationen. Vår empiri menar att respondenterna haft en större del män som chefer och då 

kvinnorna verkar uteslutas från de manliga nätverken är vår tanke att det exempelvis kan minska 

chansen för en kvinna att bli rekommenderad till en position. Detta då vi kan förstå att en 

relation till någon i de manliga nätverken skulle kunna generera i en högre position då män 

suttit med mandat att befordra. 
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Tittar vi på de nätverken som våra kvinnor beskriver att de har tillgång till berättas det att de 

till stor del grundar sig i stöd från varandra och att de behöver bli bättre på att använda 

kontakterna i nätverket på ett målinriktat sätt. Detta går i linje med det som Drake och Solberg 

(1996) beskriver om hur kvinnor och män nätverkar och använder sina nätverk på olika sätt. 

Här har vi ingen empiri på hur nätverkande går till för män men genom empirin kan vi ändå se 

tendenser till att kvinnorna använder nätverkandet på det sättet som teorin beskriver. Vi tolkar 

att eftersom att kvinnor inte använder sitt nätverkande på ett lika målinriktat och rationellt sätt 

som män tenderar att göra kan inneslutningen i kvinnliga nätverk fungera som en svårighet för 

kvinnor. Detta eftersom kvinnors nätverkande inte används strategiskt på samma sätt som män 

gör. Skulle kvinnor tillåtas inträde i manliga nätverk kan det vara så att de kanske skulle börja 

nätverka mer strategiskt vilket skulle kunna vara fördelaktigt för kvinnor för att ta sig till 

toppositioner. Som vi förstår det är det alltså normen inom de kvinnliga nätverken som gör 

inneslutningen i nätverken problematiskt för kvinnor. Skulle det bli mer accepterat att använda 

varandra mer inom nätverken skulle detta kanske förändras. Här förstår vi kvinnornas 

nätverkande som horisontellt om flera av medlemmarna befinner sig på samma nivå och det 

inte finns samma möjligheter att använda relationerna i nätverket till att klättra inom eller få 

tillträde in i andra organisationer. 

 

Den relationella aspekten 

Kring hur inne- och uteslutning i den relationella aspekten har fungerat som svårigheter för 

kvinnorna har två olika typer utmärkt sig. Det har tagits upp att kvinnorna har upplevt en 

avsaknad av stöd från andra kvinnor när de tagit sig högre upp i hierarkin. Det har berättats om 

upplevelser om att andra kvinnor upplevt dem som ett hot snarare än en tillgång. Vi har även 

fått förklarat för oss att uppe på de höga positionerna är det ovanligt att kvinnor tillsammans 

driver frågor utan att det oftast krävs att en man går in och stöttar upp eller godkänner en idé 

innan en annan kvinna följer med och stöttar upp. Vi har fått höra att det tidigare i deras karriärer 

till största delen har varit män som har lyft dem och inte kvinnor men att vissa av dem upplever 

en förändring av det här. Det kommer till uttryck genom att vissa av dem upplever att nu för 

tiden är kvinnor på höga positioner mer positiva till att befordra kvinnor. Det berättades även 

om att de enda personerna med inflytande som kvinnorna har kunnat skapa relationer till har 

varit män då de som har suttit på höga positioner inom organisationerna de arbetat i till största 

delen har varit män. 
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En av våra respondenter uttrycker sin uppfattning om förändringen bland kvinnor på höga 

positioner följande: 

 

“Jag tycker att det har blivit bättre. I början på min karriär var det bara män som lyfte mig 

som såg min potential och kvinnor såg mig som en konkurrent. Jag vet inte varför, utrymmet 

var väl lite mindre och det fanns konkurrens kanske. Men så har det absolut inte vart de senaste 

10-15 åren utan där har jag... jag har jobbat inom X-sektorn och jag vet inte om ni vet hur 

ledningsgruppen ser ut där men där finns det definitivt fler kvinnor än män i ledande positioner. 

Med det sagt så har ju också många kvinnor lyft mig” 

 

En respondent reflekterar över upplevelserna kring avsaknad av stöd från andra kvinnor på 

följande sätt: 

 

“Jag har inte upplevt att kvinnor är på ett annat sätt, att kvinnor lyfter andra kvinnor så att 

säga. Och tidigare när jag började bli chef då var det ju bara män och då lyfte de mig och så. 

Jag tror just att jag kände att de kvinnor som skulle kunna ha lyft mig värnade mer om sin egen 

position”. 

 

Utifrån våra respondenters svar ser vi tendenser till att det finns en problematik kring att för få 

kvinnor lyfter andra kvinnor. Även om respondenten menar på att det har funnits tillfällen som 

andra kvinnor lyft henne verkar det vara på grund av att en specifik bransch verkade vara mer 

kvinnodominerad i de högre positionerna. De talar också om att det oftast är väldigt få kvinnor 

uppe på ledande positioner och att de krav som ställs på dessa är högre än de krav som ställs på 

män. De erfarenheter de har med att för få kvinnor lyfter, stöttar och befordrar andra kvinnor 

menar vi på måste ses i relation till det som våra respondenter lyfter upp om att det oftast är 

mycket få kvinnor i höga positioner. I och med detta blir det färre kvinnor och fler män att 

skapa relationer till. Dessa erfarenheter kopplar vi till Lipman Blumens (1976) teori om homo- 

och heterosocialitet. Vi ser att det hon talade om, att kvinnor tyr sig till män och vänder sig från 

andra kvinnor fortfarande idag har varit närvarande för de kvinnor vi talat med. Ser vi hennes 

teori i ljuset av inne- och uteslutning kan vi förstå att det heterosociala mönster kvinnor 

använder kan fungera som uteslutning av andra kvinnor. Genom att vända sig bort från andra 

kvinnor, inte stötta och befordra dem kan den uteslutningen fungera som en svårighet för 

kvinnor att ta sig till toppositioner. Sätter vi kvinnors uteslutning av andra kvinnor i relationen 
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till mäns homosociala beteende, där män väljer män kan vi förstå att chansen för en kvinna att 

bli vald till en position är lägre än för en man. Detta då kvinnor utesluter andra kvinnor och 

män innesluter män. 

 

Det vi kan förstå utifrån Lipman Blumen (1976) teori om homosocialitet kopplat till vår empiri 

är det respondenterna menar kring att det finns få kvinnor i ledande toppositioner så är också 

möjligheterna för andra kvinnor att lyfta och befordra dem liten vilket skapar en uteslutning av 

kvinnor till toppositioner. Som en respondent beskriver så upplever hon dock en förändring då 

hon anser att fler kvinnor har lyft och befordrat henne de senaste åren och anledningen till detta 

skulle då vara att andelen kvinnor med mandat att lyfta andra skulle ha ökat. För att komma 

runt den uteslutning som sker för kvinnor och för att få kvinnor in i ledande positioner som i så 

fall skulle kunna välja andra kvinnor skulle en lösning kunna vara kvotering. Kvotering är en 

del som tagits upp på våra respondenters eget initiativ. De har förklarat att de anser att kvotering 

i dagsläget kan vara en nödvändig insats för att hjälpa kvinnor upp inom organisationer. Detta 

är inget som vi skapade frågor om i vår intervjuguide men som ändå kom på tal under våra 

intervjuer. 

 

“Jag kan säga bara i och med att kvotering är en sådan aktuell fråga till det här med kvinnor 

så kan jag säga att min värdegrund är att det är klart att vi inte ska ha kvotering men där jag 

nu har landat i den absoluta övertygelsen om att vi verkligen måste ha kvotering, vi måste ha 

kvotering för vi kommer aldrig lyckas åstadkomma förändring utan. För att det kommer ta för 

lång tid och i och med den här problematiken att för få kvinnor lyfter kvinnor så kommer vi 

behöva kvotering för att det ska hända någonting”. 

 

En annan av våra respondenter uttrycker sina tankar om kvotering: 

 

“Det är just det här att vi tjejer, vi måste stödja varandra och jag tror att ingen av oss vill tänka 

att vi ska kvotera till exempel men om det annars inte händer någonting så är det kanske så att 

vi måste ta de stegen att när vi har den möjligheten att tänka på i rekryteringsprocessen att vi 

tar tillvara på den totala kompetensen så att vi inte begränsar oss bara till hälften, det är 

jätteviktigt”. 

 

Här kan vi förstå vår respondents tankar kring kvotering med grund i de homo- och 

heterosociala mönster som män och kvinnor har inom organisationer. Vi menar att diskussionen 
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om kvotering tar avstamp i den problematik som blir av att män lyfter, tyr sig till och befordrar 

andra män och att kvinnor tyr sig till män och tar avstånd från kvinnor. Vi analyserar dessa 

tankar som en indikation på den relationella aspektens vikt för en individ att lyckas klättra inom 

organisationer. Detta då förslag om att införa kvotering kan ses som ett sätt till att försöka 

kringgå relationens makt över vem som tillåts göra karriär inom företaget. Vi menar att detta 

sätt att försöka kringgå relationens makt går att dra paralleller till homosocialiteten. Detta då 

kvoteringen kan ses som ett sätt till att få kvinnor till toppositioner utan att män får möjlighet 

till att fortsätta välja män framför kvinnor. 

 

Ett sätt vi menar kvotering kan ses ur är som ett sätt att minska den manliga homosocialitetens 

inneslutning av män och den kvinnliga heterosocialitetens uteslutning av kvinnor. Genom att 

införa kvotering kan det förändra de bitar som bidrar till homo- och heterosocialt beteende. Om 

vi genom kvotering får fler kvinnor på toppositioner, kan det finnas fler kvinnor med makt och 

resurser inom företagen. Det i sig anser vi kan bidra till att minska mäns inneslutning av män 

och även minska kvinnors uteslutning av kvinnor. Om fler kvinnor besitter resurser inom 

företag kan både män och kvinnor börja vända sig till både båda könen i företagen. Om detta 

kan komma att vara utfallet av kvotering kan detta fungera som en positiv spiral för kvinnor för 

att minska den relationella inne- och uteslutningens svårigheter för kvinnor att ta sig till 

toppositioner. 

 

Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att besvara vår frågeställning och vårt syfte med grund i resultatet från 

vårt empiriska material och de kopplingar som har gjorts till teorin. Vår frågeställning löd: Hur 

har inneslutning och uteslutning fungerat som svårigheter för kvinnor för att ta sig till 

toppositioner? 

 

Detta ville vi undersöka med fokus på: 

 Inneslutning och uteslutning inom organisationer och nätverkande. 

 Inneslutning och uteslutning genom relationer. 
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Med grund i vårt empiriska material har vi funnit tendenser till att inne- och uteslutning fungerat 

som svårigheter för kvinnor att ta sig till toppositioner. Gällande den organisatoriska aspekten 

har vi förstått att den kan ha fungerat som en uteslutning av kvinnor då det varit nödvändigt för 

dem att lokalisera och använda beslutskraften inom organisationen för att öka sina chanser att 

bli vald till en topposition. En annan typ av uteslutning i den organisatoriska aspekten som vi 

sett tendenser till är genom nätverk. Vi har förstått att de manliga nätverken kan fungera som 

en uteslutning av kvinnor. Detta eftersom att det kan vara svårt för kvinnor att kunna nätverka 

efter arbetstid och eftersom att det ofta görs genom typiskt manliga aktiviteter. Detta kan då bli 

en svårighet för kvinnor då de inte får tillgång till de resurser som finns inom de manliga 

nätverken, som exempelvis relationer till inflytelserika personer. Den inneslutning som 

kvinnorna har haft i sina kvinnliga nätverk har vi förstått kan fungera som en svårighet. Detta 

då normen inom de kvinnliga nätverken inte förespråkar användning av resurser på samma sätt 

som i manliga nätverk. Det menar vi kan leda till en svårighet för kvinnor genom att de inte i 

lika stor utsträckning som män tillåts att använda sina kontakter för egen vinning. 

 

I den relationella aspekten har vi funnit tendenser till att mönstret av att få kvinnor lyfter, stöttar 

och befordrar andra kvinnor, alltså det som vi tolkar som heterosocialt beteende fungerat som 

uteslutning av kvinnor. Detta menar vi kan fungera som en svårighet för kvinnor att nå 

toppositioner, för att chansen för en kvinna att bli vald till en sådan position kan försvåras av 

att kvinnor utesluter kvinnor och män innesluter män. Att män innesluter män ser vi som en del 

i det som kallas för homosocialitet. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att bidra med en ökad förståelse för varför det är svårt för kvinnor 

att klättra inom organisationer. Där låg vårt fokus på hur inne- och uteslutning fungerat som 

svårigheter för kvinnor att klättra. Vårt delsyfte var att bidra med kunskap om svårigheter för 

kvinnor att klättra inom organisationer på en organisatorisk nivå då vi ansåg att detta fått litet 

utrymme i tidigare forskning. 

 

Genom analys av vår empiri har vi kunnat bidra med att öka förståelse för svårigheter för 

kvinnor att ta sig till toppositioner med fokus på hur inne- och uteslutning fungerat som 

svårighet. Detta genom att studera, analysera och presentera hur inne- och uteslutning har visat 

tendenser inom den organisatoriska och den relationella aspekten. Vårt delsyfte menar vi på att 

vi kunnat bidra till förståelsen för svårigheterna på en organisatorisk nivå. Detta genom 

resultaten om att organisationer kan fungera uteslutande och inneslutande, in till organisationer 
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men även inom dem. Vi har funnit att detta kan ske genom hur makt och mandat att fatta beslut 

är fördelat inom organisationen. Men även genom hur nätverkande inom och mellan 

organisationer bland kvinnor och män fungerar på olika sätt. 

 

Aspekterna samspelar 

Nedan vill vi presentera en tanke om hur vi ser att den relationella och den organisatoriska 

aspekten samspelar med varandra och möjligtvis också kan ge en djupare förklaring på hur 

inne- och uteslutning kan fungera som svårigheter för kvinnor att ta sig till toppositioner. 

Det som överraskade oss och som blev tydligt i slutarbetet av uppsatsen var att vi insåg att den 

relationella och den organisatoriska aspekten samspelar med varandra. Detta genom att vi i vårt 

empiriska material har funnit tendenser till att våra respondenter lokaliserat beslutskraft inom 

organisationen och arbetat för att skapa och bibehålla relationen till dessa personer, som 

exempelvis sin chef. För dessa kvinnor har det till största delen varit män som de har skapat 

dessa relationer till då det har varit flest män på de höga positionerna inom organisationen. Den 

organisatoriska aspekten hjälper oss alltså att förstå att det är någon annan med makt som 

bestämmer vem som får tillträde och sedan vem som får klättra inom organisationen.  

 

Genussystemet (Hirdman, 1988) ger oss en del av förståelsen för varför det är mest män på de 

högre positionerna i organisationer. Den förklarar att det existerar en uppdelning mellan män 

och kvinnor som skapas och upprätthålls av båda könen men till männens fördel. Den andra 

delen av förståelsen finner vi i de homo- och heterosociala mönster som återfinns bland män 

och kvinnor som även dessa fungerar inne- och uteslutande. För att kunna klättra inom 

organisationen måste kvinnor alltså anpassa sig till den med mandat att ta beslut inom 

organisationen, vilket ofta är mannen. Denna anpassning menar vi sker både genom ett hetero- 

och homosocialt beteende. Detta upprätthålls och både den relationella och den organisatoriska 

aspekten fortsätter att samspela med varandra och fungera inneslutande för män och uteslutande 

för kvinnor. Så slutligen, det överraskande i det hela var att svårigheten för kvinnorna har legat, 

inte parallellt, utan tillsammans i de båda aspekterna. Svårigheten för kvinnorna som vi har 

förstått det är att individen måste klättra inom organisationen men genom relationer. Då det till 

största delen är män på maktpositioner genererar maktassymetrin mellan könen sämre 

förutsättningar för kvinnan än för mannen. 
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vad vi finner intressant att forska vidare om med 

avstamp i de svårigheter som inne- och uteslutning har medfört för våra respondenter. 

En del av förklaringen till varför det är så få kvinnor i ledande positioner går att förstå utifrån 

de svårigheter som presenterats i vår studie och även studier som gjorts tidigare. Eftersom både 

vi och andra forskare försökt bidra med kunskap om fältet och framförallt problematiken skulle 

en kunna hoppas på att det även finns någon lösning som bryter barriärer och ger fler kvinnor 

chansen att ta sig till toppositioner. En lösning som diskuteras flitigt i medier och hos diverse 

“förstå-sig-påare” är kvotering som kort beskrivet innebär att kvinnor handplockas in i ledande 

positioner och en sådan positiv särbehandling av kvinnan anses vara en lösning på problemet 

med få fler kvinnor i ledande positioner. Problematiken i det här menar vi dock kan finnas i att 

vi genom kvotering inte kommer åt kärnan i genussystemet. Genom att direkt lyfta in kvinnor 

i högre positioner så kanske vi  ordnar så att det finns fler kvinnor i maktposition men attityden 

gentemot kvinnor som bidrar till isärhållandet av könen kan finnas kvar. Därför skulle istället 

en attitydförändring behöva ske inom organisationerna där Hirdmans (1988) teori och 

genussystemets två logiker utmanas, nämligen isärhållandet av könen samt den manliga 

hierarkin. Genom kvotering kan vi visserligen klappa oss själva på axeln och visa på trevlig 

statistik som möjligtvis visar ett jämnt fördelat Sverige när det gäller antalet kvinnor och män i 

toppositioner men den negativa attityden kommer förmodligen att leva kvar. Med avstamp i 

diskussionen kring kvotering skulle det vara intressant att genomföra ytterligare en studie som 

avser att undersöka hur attityden bland både män och kvinnor ser ut inom en organisation som 

tillämpat kvotering. Detta för att se hur det mottagits bland de anställda men också försöka 

skapa sig en bild av om attityden har förändrats eller om kvoteringen som genomförts genererar 

i en rivalitet mellan könen. Genom att studera detta i mikroskala kan det möjligtvis indikera på 

att vår tes om kvotering som negativt antingen stämmer eller är helt fel. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsmail till respondenter 

Detta är det mail som skickades ut vid första kontakten med våra respondenter, här informerade 

vi om vad vi ville studera, att vi önskade spela in intervjuerna, att både dem och företaget är 

anonymt och att deras deltagande är frivilligt.  

 

Hej X, 

Stort tack för att du tar dig tid att träffa oss för en intervju till vår C-uppsats.  

 

Vi heter Veronica Ekstrand och Malin Söderberg och läser sista året på 

personalvetarprogrammet vid Södertörns Högskola.  

Vi skriver just nu vår C-uppsats, där undersöker vi hur kvinnors karriärvägar till ledningsgrupp 

eller styrelse har sett ut. Vårt fokus ligger på strategier genom karriären och detta ur ett 

genusperspektiv.  

I vår uppsats kommer både du och företaget du arbetar på att vara anonymt och ditt deltagande 

är frivilligt. Detta innebär att du under och även efter intervjun har möjlighet att avbryta ditt 

deltagande. Vi önskar spela in vårt samtal genom ljudupptagning, skulle detta inte kännas okej 

går det bra att meddela oss vid intervjutillfället. 

 

Vi skulle jättegärna vilja träffa dig så snart du har möjlighet, gärna nästa vecka eller veckan 

därpå.  

 

Vi är mycket flexibla gällande datum och tid för att komma till dig, återkom gärna under denna 

vecka med datum och tid som skulle fungera för dig.  

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.  

X.X@gmail.com  

073-XXXXXXX  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Veronica Ekstrand & Malin Söderberg  

mailto:X.X@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Denna intervjuguide är den grund vi använde oss av vid intervjun. Då vi tillämpade semi-

strukturerade intervjuer blev ordningsöljden, frågorna och följdfrågor olika vid alla fyra 

intervjuer.  

 

Mjukstart 

Kan du berätta lite kort om företaget du jobbar på idag? 

Kan du beskriva den tjänst som du sitter på? 

Hur gick det till när du fick din nuvarande tjänst?  

Hur ser din utbildning ut? 

Kan du berätta hur din karriär har sett ut? (Olika tjänster du haft efter utbildningen). 

Är du medlem i något kvinnligt nätverk? - Hur har det hjälp dig i din karriärsklättring? 

 

Sociala organisationer 

I din karriär, vilka typer av hinder för ditt avancemang har du stött på? 

Om vi vänder på det - vad är det som har skapat goda möjligheter för dig att avancera? 

(relationer, nyckelpersoner, utbildning).  

Hur har du rent strategiskt förhållit dig till dina tidigare chefer för att klättra uppåt? 

Vilka egenskaper har lyfts fram som anledning till ditt avancemang? 

 

Homosocialitet 

Forskning visar på att män är duktiga på att lyfta och befordra andra män och skapa goda 

relationer till varandra. Hur ser dina erfarenheter ut av kvinnor som lyfter andra kvinnor? Ge 

exempel på detta? 

Hur har du resonerat kring vikten av att skapa relationer till andra kvinnor för att kunna 

avancera?  

Ser du några skillnader i relationen till dina kvinnliga gentemot dina manliga kollegor och i så 

fall hur ser den ut? Använder du relationerna på olika sätt? 

 

Heterosocialitet 

Har det varit en fördel under din karriär att skapa goda relationer till män på företaget? På vilket 

sätt? 
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Rent strategiskt, hur har du resonerat kring att skapa relationer till män för att kunna avancera? 

Hur har du tänkt kring det? 

Hur har andra kvinnor har lagt krokben för din karriärsutveckling?  

Har du i din karriärsutveckling tjänat på att skapa relationer till män gentemot kvinnor och i så 

fall på vilket sätt?  

 

Avslut 

Har du något råd att ge till andra kvinnor som vill avancera i organisationer?  

Har du något annat du vill tillägga som du tycker att vi missat att beröra? 

 


