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Sammanfattning 
Denna studie faller inom fältet för organisation och ledarskap och syftar till att skapa 
förståelse kring ojämställdhetens reproduktion i organisationer. Detta görs genom en 
djupare redogörelse för sex unga chefers perspektiv på jämställdhet. Då jämställdhet som 
organisatorisk process sällan står högst upp på organisationers dagordningar är det av 
denna studies intresse att rikta ljus mot jämställdhetsarbetet inom organisationer.  
 
Studiens teoretiska kapitel fokuserar på ämnesområdena ledarskap, organisationskultur, 
genus och jämställdhet. Den sociala identitetsteorin betonar sambanden mellan jaget, 
samhället och rollprestationer och syftar till att förstå hur och varför människor väljer att 
anta olika roller. Enligt denna teori formas en ledares identitet utefter de sociala grupper 
denne tillhör. En organisations kultur kan i sin tur påverkas av ledarskapet då en ledare 
har den formella makten att skapa eller omvärdera normer inom den rådande kulturen. 
Att studera ledarskap inom organisationer är relevant för denna studie då chefer överlag 
kan tänkas ha en stor påverkan på sin organisations jämställdhetsarbeten. 
 
Undersökningen är av kvalitativ karaktär och tar huvudsakligen avstamp i studiens 
primärdata bestående av djupintervjuer med sex respondenter. Respondenterna är i 
åldrarna 30-35 år och verksamma inom näringslivet. Samtliga intervjuer har 
transkriberats i sin fullständiga form för att sedan kodas i en tematisk analys. Vidare 
består studiens sekundärdata av en Regeringsrapport som publicerades år 2014 till 
Delegationen för jämställhet där unga chefers bristande insikt i ämnet jämställdhet 
belystes. 
 
Denna studies resultat visade att föreställningar kring egenskapernas dikotomi lever kvar.  
Detta framkom tydligt under intervjuerna då de flesta av respondenterna kunde 
generalisera beteenden kopplat till kön. Avslutningsvis visar denna undersökning att unga 
chefer är övervägande positiva till jämställdhetsarbeten inom organisationer men 
samtidigt relativt dåligt insatta i ämnet. Det finns med andra ord en vilja och ett 
engagemang. Däremot står det tydligt att det saknas insikt i ämnesområdet samt dess 
tillhörande begrepp.  
 
Nyckelord: Ledarskap, organisationskultur, social identitet, social grupp, jämställhet.  
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Abstract 
This study falls within the field of organization and management and aims to create a 
deeper understanding of the reproduction of inequality in organizations. The study also 
intends to discuss and problematize possible causes of reproduction of inequality within 
organizations. This is done through a deeper explanation of six young managers' 
perspective on gender equality.  
 
The theoretical chapter focuses on the topics; leadership, organizational culture, gender 
and equality. The study of leadership in organizations is relevant to this study as 
managers may have a big impact on their organization's gender equality work. The result 
of this study show that perceptions about various characteristics related to sex still exists. 
The study also shows that young managers have a positive attitude towards gender 
equality work in organizations, though a relatively small awareness of the subject.  
 
Keywords: Leadership, organizational culture, social identity, social group, gender 
equality.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är lätt att finna orättvisor på de flesta områden i samhället och i vardagen. 
Jämställdheten eller rättare sagt bristen på jämställdhet kan vara en sådan orättvisa. 
Ständigt kommer nya lösningsförslag från opinionsbildare såväl som makthavare men 
ändå präglas diskussionerna alltför ofta av ett vakuumlikt tillstånd där ingen förändring 
sker eller där det iallafall går väldigt långsamt.   
 
Det råder olika uppfattningar om vad själva begreppet jämställdhet står för och 
begreppets komplexitet är ingenting som underlättar debatten. I Sverige avgränsas 
vanligtvis begreppet till att handla om män och kvinnors villkor och lika förutsättningar 
medan ordet jämlikhet refererar till förhållandena mellan alla olika individer och grupper 
i samhället (SCB På tal om kvinnor och män 2014:2). Nationalencyklopedin beskriver 
jämställdhet på följande sätt  
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet (Forsberg & Sundgren Grinups 2016).  
 
I denna studie används jämställdhetsbegreppet i avseendet jämställdhet mellan personer 
som definierar sig som kvinnor och män. Begreppet i sig kan tolkas utifrån en kvantitativ 
såväl som en kvalitativ aspekt där den kvantitativa jämställdheten främst fokuseras till att 
handla om fördelningen mellan kvinnor och män inom samtliga samhällsområden. Den 
kvalitativa jämställdheten rör frågor kring hur både kvinnors och mäns kunskaper och 
olika erfarenheter ska tas tillvara och påverka samhällets utveckling på olika sätt (SCB 
På tal om kvinnor och män 2014:2). För att skapa förståelse för hur jämställdheten i 
samhället ser ut kan organisationer studeras. Höök framhåller att 
 
 Organisationer kan ses som arenor där olika aktörer förhandlar om vilken definition av jämställdhet som 
ska gälla. Det kan därför förekomma olika uppfattningar om jämställdhet i en och samma organisation 
(Höök 2001:55).  
 
De normer och värderingar som råder inom en organisation kan komma att påverka dess 
medlemmar inklusive ledaren som i sin tur påverkar organisationskulturen (Bass & 
Riggio 2006:100). Ledarskapsbegreppet används ofta för att beskriva en persons 
tillvägagångssätt för att leda en grupp mot ett utsatt mål och chefer utmålas ofta som 
ansvariga för förändringar inom organisationer. Med det som bakgrund kan chefer tänkas 
ha en stor påverkan gällande organisationers jämställdhetsarbete (Kotter 2007:97). Då de 
högsta ledarpositionerna inom näringslivet till övervägande del innehas av män (Ledarna 
Sveriges Chefsorganisation 2014:11) är det i nuläget främst männen som sätter villkoren 
för jämställdhetens förändringsprocess (de Vries 2015:22). 
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Samtidigt som jämställdhetskraven på organisationer ökar, växer även förväntningarna på 
att jämställdhet ska värderas som vilken annan organisatorisk process som helst (de Vries 
2015:21). De flesta svenska företag bedriver idag någon form av jämställdhetsarbete där 
många av åtgärderna motiveras med förklaringen att rekrytering av fler kvinnor gynnar 
företagets effektivitet. Detta då kvinnors erfarenheter och annorlunda synsätt tillvaratas 
och en dynamik skapas på arbetsplatsen (jmf. Höök 2001:57). Det finns även en 
föreställning att en ökad jämställdhet främjar kreativitet och bidrar till en ökad 
innovationsförmåga. Det i sin tur anses kunna leda till en större konkurrenskraft, 
sysselsättning och i slutändan även ökad tillväxt. Med andra ord tenderar jämställdheten 
att ses som medel för ekonomiskt ändamål snarare än som en autonom process (jmf. 
Börjesson & Isaksson 2013). Med det i åtanke behöver det i sig inte finnas någon 
motsättning i att jämställdhet kan verka både som mål och medel, men föreställningen om 
jämställdhet som medel för ekonomisk tillväxt bör enligt oss problematiseras och 
diskuteras.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Orsakerna samt förklaringarna till ojämställdhetens ständiga reproduktion kan tänkas gå 
långt djupare än frågor kring kön eller etnicitet. Ideal sprungna ur kapitalismen, 
exempelvis tillväxt, globalisering och karriärism kan anses vara de största hindren för en 
radikal förändring (Alvesson & Billing 2000:145). Dessa föreställningar kan ha skapat en 
obalans mellan vad som ses som manligt och kvinnligt och på ett sådant sätt bevaras 
ojämställdheten mellan könen1 (Annesley & Scheele 2011:336). Denna obalans kan 
exemplifieras i hur kapitalismen gör människor beroende av lön för sitt arbete, där 
kvinnor som står för det mesta av omsorgsarbetet i hemmet inte får tillräckligt betalt för 
sina insatser (Acker 1992:281). Inom den globala kapitalismen underkastar sig de 
demokratiska idéerna om frihet marknadens logik och tron på allmännytta och kollektivt 
ansvar omvandlas till varor som går att byta på marknaden (Mohanty 2006:210). Det 
senaste decenniets behov av att förespråka jämställdhet för kvinnor ur ett globalt 
perspektiv har framförallt haft sitt ursprung i kapitalismens nyttoperspektiv där kvinnor 
som arbetskraft har motiverats som vinstdrivande (Roberts 2014:210). Organisationers 
strävan efter en dynamisk fördelning mellan könen kan förstås genom den 
ekonomiserings- och lönsamhetsdiskurs som tillkom i början av 2000-talet där maskulint 
IQ (Intelligence Quotient, intelligenskvot) smälte samman med feminimt EQ (Emotional 
Quotient, emotionell kvot). Istället för en konkurrens mellan könen motiveras dynamiken 
som en breddning med fokus på individualiserad lönsamhet (Hirdman 2014:96). Allt för 
att företag ska nå maximal effektivitet (jmf. Furnham, Mcclelland & Mansi 2012:555). 
 

                                                
1 Denna studie utgår från att kön är socialt konstruerat och används här i avseendet män och kvinnor. När 
studien benämner män och kvinnor avses personer som tillskriver sig dessa två pronomen oavsett biologisk 
eller social tillhörighet (jmf. West & Zimmerman 1987:127). 
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Kapitalismen och patriarkatet är två system av maktrelationer som gemensamt leder till 
ett systematiskt förtryck av kvinnor (Alvesson & Billing 2011:94). Cudd hävdar dock att 
kapitalismen i sig självt minskar ojämställdheten mellan könen, speciellt i mer 
traditionella samhällen. Detta då kapitalismen bidrar med teknologiska och sociala 
innovationer som gynnar kvinnor på ett materiellt fördelaktigt och socialt utvecklande 
sätt (Cudd 2015:761). Kapitalismen som idé och tankesätt kan tänkas genomsyra hela vår 
värld så genomgående att ett alternativ till den skulle vara nästintill otänkbart (Elmbrant 
2000:15). För den yngre generationen födda på 1980-talet eller senare är kapitalismen så 
inkorporerat att det mer handlar om en sorts formering av redan existerande alternativ 
(Fisher 2011:21). För även en normavvikande och oberoende person verkar inom ett 
kapitalistiskt samhälle (Ibid. 33). 
 
Kapitalismen har även medfört ett ökat individualistiskt synsätt (Triandis & Suh 
2002:140). Individualism och kollektivism kan sägas hänvisa till relationen mellan 
individen och gruppen eller skillnaden mellan självförverkligande och kollektivism 
(Oppenheimer 2004:336). Bauman hävdar att vårt samhälle präglas av en ny kortsiktig 
mentalitet som har ersatt den traditionellt långsiktiga. Detta framgår tydligast på 
arbetsmarknaden där nyutbildade förväntas byta arbetsplats flera gånger under sitt 
yrkesverksamma liv, vilket exemplifieras av tillsvidareanställningar och stora krav på 
flexibilitet (Bauman 2002:34). Denna otrygga tillvaro har enligt Bauman alltid funnits 
men intensifierats på senare år och framförallt individualiserats (Ibid. 61). Individens 
problem kan tänkas stå i fokus framför kollektivets vilket leder till att människor får 
svårare att slå fäste på en arbetsplats och därmed försvåras även organiseringar och 
förändringsprocesser (jmf. Borgen 2004:387). Kollektivismen har tidigare varit en 
strategi för arbetarklassen att uppnå ökad individualisering men idag kan 
individualiseringen mer ses som ett öde än som något eftersträvansvärt (Beckwith 
1998:150). Bauman framhåller att samhällets individer inte längre har någon eller något 
att skylla sin frustration på då de är indoktrinerade med övertygelsen att “ensam är stark” 
(Bauman 2002:61).  
 
Enligt ovanstående resonemang har dagens samhällsmedborgare lärt sig att deras 
upplevda problem är deras egna, vilket kan ha lett till föreställningen att andras problem 
alltid skiljer sig åt samt är oförenliga med ens egna (Bauman 2002:63). Denna 
argumentation är vanlig även inom jämställdhetsdebatten med motiveringen att 
”jämställdhet är en individuell utveckling” och ansvaret läggs därmed på individen (jmf. 
Eriksson 2001:17). Jämställdheten motiveras därför genom att den anses bidra till 
individuella prestationer och gynnar den personliga och karriärmässiga utvecklingen 
(Robertsson 2003:4). Enligt dessa tankegångar anses männen inte ha något direkt ansvar 
över den bristande jämställdheten eftersom det är upp till var och en att ta det ansvaret 
(Regnö 2013:90). Franzén menar att det finns en vanlig föreställning hos män att de har 
en medvetenhet kring jämställdhet men att det i praktiken uppstår en sorts fri koppling 
mellan jämställdhetens konsekvenser och den personliga upplevelsen (Franzén 1998:81).  
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Institutionerna i samhället kan behöva genomgå radikala förändringar för att 
ojämställdheten mellan könen ska upphöra (Rao & Kelleher 2003:142, Persson & 
Thorgren 1994:8). Ledare och chefer spelar därför en central roll i förändringsarbetet mot 
ökad jämställdhet då de har det övergripande ansvaret för sin organisations 
jämställdhetsarbete samt den formella makten att genomföra förändringar (Höök 
2001:62). Dagens unga chefer födda på 1980-talet tillhör en generation präglad av en 
individualistisk samhällsanda och beskrivs ofta som samhällsengagerade, välutbildade 
och självständiga. Uppväxta med bra förutsättningar för självförverkligande är de 
indoktrinerad i tron på att de har alla möjligheter till att göra karriär (jmf. Valentine & 
Powers 2013:597). Det finns en viss föreställning om att denna generation kommer att 
lösa jämställdhetsfrågan med argumentet att de varit relativt skonade från 
ojämställdhetens orättvisor och därför har ett medfött jämställdhetstänk. Denna typ av 
resonemang har ofta sin utgångspunkt i föreställningar om att kvinnors förbättrade villkor 
under de senaste två decennierna är resultatet av en naturlig utveckling (jmf. Fetterolf & 
Eagly 2011:85, Bursuc 2013:64). Höök menar att det riskerar att osynliggöra de 
historiska förutsättningar och politiska processer som möjliggjort förändringarna (Höök 
2001:56). Dessutom får det konsekvenser för hur nutida och framtida 
jämställdhetsarbeten tolkas, för om jämställdheten betraktas som en naturlig utveckling 
kan det jämställdhetsarbete som bedrivs idag framstå som onödigt eller överdrivet (Dilli, 
Rijpma & Carmichael 2015:302). 
 
Kapitalismen samt den ökade individualismen tas här upp som exempel på mer 
djupgående förklaringar till ojämställdhetens reproduktion. Fortsättningsvis kommer 
denna studie inte att fördjupa sig närmare i kapitalismens eller individualismens möjliga 
påverkan utan snarare betrakta dessa åskådningar som ett ramverk inom vilken 
jämställdhetsdiskursen befinner sig. Denna studie har för avsikt att bidra med ökad 
förståelse kring ojämställdhetens reproduktion i organisationer samt dess orsaker. Detta 
utreds med utgångspunkt i sex unga chefers perspektiv på jämställhet med avstamp i 
teorier kring ledarskap och jämställdhet som organisatoriska processer. 
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att skapa förståelse för ojämställdhetens reproduktion i organisationer, 
samt problematisera eventuella orsaker. Detta görs genom en kvalitativ studie av sex 
unga2 chefers perspektiv på jämställdhet. 
  

1.3.1 Problemformulering 
Vilka tecken på ojämställdhetens reproduktion går att urskönja i respondenternas svar 
samt vilka orsaker kan tänkas ligga bakom ojämställdhetens reproduktion i 
organisationer? 
 

1.4 Disposition  
Denna studie är strukturerad efter följande kapitel. I första kapitlet redogörs för studiens 
teorier kring ledarskap, identitetsskapande och genus inom organisationer. Sedan följer 
vårt metodavsnitt där vi motiverar de metodologiska val vi gjort inför och under 
processens gång. I kapitel tre redogörs för samt analyseras vår insamlade empiri. I det 
fjärde kapitlet följer en avslutande diskussion samt slutsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Denna definition har gjorts utefter Regeringsrapporten från 2014 som benämner chefer i åldern 30-35 år 
som unga chefer (SOU 2014:80:79). 
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2. Teori 
Denna studie refererar huvudsakligen till teorier kring ledarskap, identitetsskapande och 
genus. Genus kan ses som analytiskt redskap vid studerandet av organisationer (jmf. 
Connell 2009:24). I denna uppsats kommer därför ett övergripande genusperspektiv att 
tillämpas utifrån de genusteorier och analysverktyg som presenteras.  
 

2.1 Ledarskap och meningsskapande 
Stogdill definierar ledarskap som en process i att influera en organiserad grupp i dess 
ansträngning att sätta och uppnå gemensamma mål (Stogdill 1950:4). Utifrån Stogdills 
definition beskriver Parry och Bryman de tre elementen inflytande, grupp och mål som 
ingår i definitionen av ledarskap. Ledarskap ses ur den aspekten som en process av 
inflytande där ledaren påverkar andra genom att styra gruppens agerande mot ett uppsatt 
mål (Parry & Bryman 2006:447). 
  
Meningsskapande kan ses som den process genom vilken samhällets aktörer försöker 
förstå tvetydiga problem eller händelser (Maitlis & Christianson 2014:57). Vid en instabil 
situation kan en organisation finna förståelse för tillståndet genom att försöka utvinna och 
tolka signaler från dess omgivning och på så sätt skapa mening. Hill och Leverhagen 
beskriver meningsskapande som en mental modell över hur omgivningen fungerar och på 
så sätt skapas underlag för ledare att kunna hantera osäkerhet och samtidigt få stöd av 
andra (Hill & Levenhagen 1995:1057). Rouleau menar att meningsskapande har att göra 
med det sätt på vilket en ledare förstår, tolkar och skapar mening för dem själva utefter 
information kring strategiska förändringar (Rouleau 2005:1415). Meningsskapande 
diskuteras ofta i kontexten av hur ledare inom organisationer strategiskt skapar mening 
hos de anställda genom användning av symboler, bilder och liknande tekniker (Maitlis & 
Christianson 2014:69). En viktig del av symbolism som en del av meningsskapande är 
ledarens egna handlingar, där högpresterande ledare till exempel har en tendens att 
värdesätta högpresterande insatser hos sina anställda. På detta sätt kan en ledares 
värderingar komma att påverka hela företagskulturen samt dess värderingar (Lord & 
Brown 2001:137). En nyrekryterad chef kan tänkas vilja förankra ett meningsskapande 
genom att motivera till en ny riktning för organisationen (Maitlis & Christianson 
2014:76). Pfeffer hävdar ledaren ofta blir en symbol för handlande vid eventuella 
motgångar och på så sätt även en måltavla vid misslyckande. Detta skapar en bild av 
framgång som ett resultat av individuella handlingar (Pfeffer 1977:110). Maindl, Ehrlich 
och Dukerich menar att det finns en romantiserad syn på ledarskap, vad en ledare kan 
åstadkomma och vilken effekt de har på våra liv. Den romantiserade bilden ser på 
ledarskapsrollen som central i organisationer vilket enligt dem riskerar att leda till en 
övertro på att ledaren likt en hjälte kommer lösa alla hinder och problem (Maindl, Ehrlich 
& Dukerich 1985:79). 



 
 
 
 

 13 

2.1.1 Ungt ledarskap och identitet  
Alvesson menar att identitet delvis utgör en individs självkänsla och även kan tillskrivas 
individen genom olika föreställningar med utgångspunkten att vilja skapa sig ett 
sammanhang. Med andra ord kan en individ sägas anta olika identiteter beroende på 
kontext. Även organisationer och yrkesgrupper kan anta en identitet utifrån hur de 
definierar sig själva och därmed skapa en känsla av tillhörighet (Alvesson 2014:51). Den 
sociala identitetsteorin utformades på 1970-talet av de brittiska psykologerna Henri Tajfel 
och John Turner. De genomförde omfattande studier med syftet att undersöka huruvida 
en individs självuppfattning ligger förankrad i de sociala grupper denne tillhör. Studien 
påvisade att den egna självidentiteten formas utefter de grupper en person identifierar sig 
med, något som Tajfel och Turner menar kan leda till etnocentrism, det vill säga problem 
med att skapa förståelse för andra sociala grupper (Tajfel & Turner 1986:12). Forskare 
har senare kommit att applicera den sociala identitetsteorin på organisationer (Ashforth & 
Mael 1989, Tsue, Egan & O’Reilly 1992). 
 
Enligt den sociala identitetsteorin beror en persons identitetstillhörighet på två 
komponenter, den personliga och den sociala. Den personliga komponenten härleds från 
ett individspecifikt perspektiv med fysiska, intellektuella och personliga drag. Med andra 
ord starka känslor kring handlingar och aktiviteter som stärker den egna identiteten. Den 
sociala komponenten utgår från framträdande grupptillhörigheter så som kön, etnicitet 
och klass, där de relationer med andra som främjar en viss identitet är avgörande 
(Ashforth & Mael 1989:21-22, Serpe 1987:44). Den sociala identitetsteorin betonar 
sambanden mellan jaget, samhället (de sociala strukturerna) och rollprestation som syftar 
till att förstå hur och varför människor väljer olika rollföreställningar bland de möjliga 
alternativ som ges (Serpe 1987:44). Utifrån den aspekten skapas en persons sociala 
identitet genom den självmedvetenhet och de känslor som är förankrade i tillhörandet av 
en viss social grupp (Turner & Giles 1981:24). Ju mer åtaganden en person knyter till en 
viss identitet desto större plats ges den i hierarkin av identiteter. Med andra ord kommer 
den valda identiteten åberopas i de flesta situationer och bli mer central i 
meningsskapandet av vem och vad personen anser sig vara. En ledare kan till exempel 
tänkas se sig själv som ledare i första hand och förälder i andra hand (jmf. Schwalbe och 
Staples 1991:165). Schwalbe och Staples kritiserar den renodlade sociala identitetsteorin 
och menar att den inte tar hänsyn till motivationens påverkningar samt förminskar den 
enskilda aktörers handlingar (Schwalbe och Staples 1991:165). Teorin har även blivit 
kritiserad för sin komplexitet där interaktioner och beteenden alltid kopplas till individers 
sociala grupptillhörighet och erbjuder därför inga enkla sanningar. Detta medför risken 
att personer kan känna sig pressade att anpassa sina antaganden och uppträdanden till de 
möjligheter och restriktioner som råder inom deras sociala grupp (Turner 1999:8). 
Haslam, Platow och Ellemers framhäver de att det kan vara problematiskt att inte följa 
med i utvecklingen av den sociala identitetsteorin då den ständigt utvecklas i takt med att 
samhällets normer och värderingar förändras (Haslam, Platow & Ellemers 2014:6). 
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Ett välförankrat synsätt inom ledarskapsforskningen är tron på att det finns ett samband 
mellan en ledares personlighet och dess förmåga att leda (Mullen, Salas & Driskell 
1989:545, Kenny & Zaccaro 1983:678). “Rätt” personlighet räcker dock inte för att 
garantera ett lyckat ledarskap (Albright & Forziati 1995:1269). Det finns många 
föreställningar om hur en ledare bör agera i olika situationer och dessa utgör så kallade 
personlighetsscheman där olika ledaregenskaper kategoriseras (Fielding & Hogg 
1997:40). Utefter dessa personlighetsscheman påverkas ledarens agerande beroende på de 
förväntningar som finns på dennes sociala grupp (jmf. Hogg 2001:185). Exempelvis kan 
kvinnliga ledare få egenskaper tillskrivna sig som omhändertagande och lojala (Johnson 
et. al 2008:39). Dessa egenskaper utgår från ett personlighetsschema för en viss typ av 
ledare men även från en identitettillhörighet av en persons sociala grupp. På detta sätt kan 
förväntningar från samhället, grupptillhörighet och identitet tänkas samspela med 
varandra och bidra till att förstärka rådande normer och strukturer (Hogg 2001:185). Fine 
hävdar att de föreställningar som finns rörande dominerande arbetsidentiteter inte tar 
hänsyn till individers anpassning av yrkesidentitet utefter situation. Anställda har en 
tendens att välja bland olika yrkesretoriker för att definiera sitt arbete och sin identitet, 
med andra ord blir en persons yrkesmässiga “jag” till en del av gruppens sociala identitet 
(jmf. Fine 1996:91). Hogg menar att gruppidentifiering samt självkategorisering bygger 
på att medlemmarnas beteenden och värderingar överensstämmer och att det bildas en 
sorts normprototyp. En ledare ses i de sammanhangen som en förebild med ett stort 
inflytande över sina anhängare som följer dennes idéer och förslag (Hogg 2001:184). 
  
Ibarra menar att yngre chefer har svårt att ta till sig direktiv och stöd från mer erfarna 
chefer om de inte kan identifiera sig med den information som ges. Framförallt om 
informationen upplevs utmanade mot deras självbild och redan anammade strategier. 
Därför kan återkoppling som är tydlig, levande och framträdande på en känslomässig 
nivå spela en avgörande roll i stödjandet av den enskilde individens sökande efter en 
identitet som passar situationen (Ibarra 1999:789). I tillträdandet av nya roller måste 
personer inte enbart utveckla nya färdigheter utan även ta till sig organisationens sociala 
regler och normer. Detta beror på att nya arbetsroller kräver nya färdigheter, beteenden 
och attityder som är av fundamental betydelse för en individs identitetsförändring. Över 
tid kan individen sedan använda sina erfarenheter för att lättare anpassa sin identitet efter 
rådande situation och arbetsplats (Nicholson 1984:172). Ibarra menar att en persons 
professionella identitet formas över tid genom olika erfarenheter som ger individen en 
ökad insikt om dennes centrala preferenser, talanger och värderingar. Därför anses en 
persons professionella identitet vara mer formbar och anpassningsbar i början av dennes 
karriär (Ibarra 1999:765). Med det i åtanke finns det en föreställning om att unga 
nyanställda chefer bidrar till förändringar inom organisationer genom att vara 
ifrågasättande och nytänkande (Van Maanen & Schein 1977:2). 
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2.2 Organisationskultur och ledarskapets påverkan 
Begreppet organisationskultur används ofta för att beskriva en organisations interna värld 
samt för att särskilja en organisations personlighet från en annan (Sims 2000:65). 
Kulturen inom organisationer kan ses som en kollektivt konstruerad organisering som 
omfattar arbetsgrupper, team och organisationer i sin helhet. Alla delar liknande 
värderingar, övertygelser, normer och förväntningar (Hartnell, Yi Ou & Kinicki 
2011:677). Schein beskriver organisationskultur på följande sätt. 
 
En uppsättning av delade, förgivet tagna och underförstådda antaganden hos en grupp som beslutar hur 
dessa antaganden ska mottas, tänkas kring och förstås i olika miljöer (Schein 1996:236).  
 
En organisations kultur kan anses socialisera människor då etik ses som en väsentlig del 
av organisationskulturen (Trevino & Nelson, 2011:2). Att bygga och förstärka en etisk 
organisation innebär att systematiskt analysera och hantera alla aspekter av en 
organisations kultur så att dessa stödjer ett etiskt beteende (Sims 2000:66). 
Organisationskultur och ledarskap interagerar med varandra genom att ledare kan tänkas 
skapa och omvärdera normer och beteenden inom den rådande kulturen (DeRue et al. 
2011:8). Normerna utvecklas utefter vad ledaren förmedlar är viktigt, samt utifrån hur 
denne hanterar kriser och förmedlar förebilder. Organisationskulturen påverkar i sin tur 
också ledaren och dess ledarskap (Kargas & Varoutas 2015:3). Beslut om rekrytering, val 
och placeringar inom organisationen påverkas av organisationens normer och 
värderingar. Ledare bör därför vara lyhörda för sin organisations riter, tro, och 
värderingar som ligger inbäddade i organisationskulturen för att kunna driva igenom eller 
hindra förändringar inom organisationen (Bass & Riggio 2006:100). 
  
Att skapa en ny organisationskultur i ett nystartat företag kan ofta ses som lättare än att 
förändra en redan existerande kultur på en arbetsplats. Detta synsätt bygger på en 
grundläggande idé kring organisationsförändring och utvecklingsåtgärder om att det både 
är svårt och tidskrävande att försöka förändra en grupps beteende (Sims 2000:66). 
Exempelvis kan gamla värderingar och traditioner komma i vägen för de krav på 
flexibilitet som organisationen har för att finna nya lösningar (Bass & Riggio 2006:101). 
Den mänskliga tendensen att vilja behålla den rådande organisationskulturen refereras till 
som “kulturell uthållighet”. En organisations kultur kan därför tänkas ha en 
beroendeframkallande kvalitet då människor är medvetna om att kulturens komponenter 
inte kan förändras utan att samtidigt påverka andra omhuldade värderingar och 
institutioner (Sims 2000:66). Trevino och Nelson menar att det kan vara extra svårt att 
förändra en organisationskultur som stödjer ett oetiskt beteende då dessa kulturer har en 
tendens att livnära sig på sig själva. En framgångsrik men oetisk ledare vill sällan 
förändra sitt eget beteende och anställer därför hellre personer som liknar dem själva och 
som bidrar till den redan existerande kulturen (Trevino & Nelson 2011:24). Ledare som 
har en önskan att förändra sin organisations etiska kultur måste medverka i det komplexa 
samspelet av formella (regler) och informella (normer) system som kan stödja antingen 
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etiska eller oetiska beteenden. Hastiga lösningar för att frammana eller hindra 
förändringar i en organisationskultur ses sällan som framgångsrika. För att kunna 
genomdriva en förändring är det viktigt att ledaren använder sig av ett brett perspektiv 
där hänsyn tas till alla möjliga aspekter (Sims 2000:66).  
 

2.3 Ojämställdhetens reproduktion i organisationer 

Organisationsteorin har fått viss kritik för att vara könsblind, det vill säga att den har inte 
tar hänsyn till könens olika premisser. Detta har bidragit till normativa antaganden om att 
könens skillnader är ett naturligt tillstånd på arbetsplatser (Wahl & Höök 1998:30-33, 
73). Enligt Acker bör organisationskultur och organisationsstruktur inte ses som två 
separata delar av en organisation då kultur och struktur ständigt samverkar (Acker 
1992:252). För att studera ojämställdhetens reproduktion kan organisationers strukturella 
mönster undersökas för att skönja effekterna av och dynamiken mellan olika positioner i 
organisationshierarkin. Därmed kan exempelvis en mansdominans på en arbetsplats ses 
som en strukturell förklaring (Alvesson & Billing 2011:95). Kön kan därför användas 
som en analytisk kategori för att förstå de sociala och institutionella relationernas 
påverkan inom organisationer (jmf. Westberg-Wohlgemuth 1996:38). Genom att beskriva 
och problematisera könets betydelse i organisationer kan ett processuellt synsätt antas där 
könsordningen är något som ständigt reproduceras och därför förändras med tiden. Kön 
ses med andra ord som en integrerad del av allt som sker i organisationen, allt ifrån hur 
uppgifter och belöningar fördelas till hur människor interagerar med varandra (jmf. Acker 
1990:146). McGuire menar att kvinnor möts av ett tvåeggat svärd, där de får mindre stöd 
från sina informella nätverk än vad män får från deras. Om kvinnor då väljer att vända sig 
mot mer formella nätverk för att få stöd i sitt arbete riskerar de att bli marginaliserade 
(McGuire 2002:319).  
 

2.3.1 Genusmakt och könsstrukturer i organisationer 
Genus kan ses som ett analytiskt verktyg med syfte att undersöka könets roll och 
påverkan i samhället och i organisationer, med andra ord det handlingsutrymme som män 
och kvinnor anses ha utefter vilket kön de tillhör (jmf. West & Zimmerman 1987:127). 
Connell menar att genus främst handlar om sociala relationer inom vilka individer och 
grupper verkar. De sociala relationernas bestående mönster benämns enligt den sociala 
teorin som strukturer och därmed bör genus ses som en social struktur inom vilket vårt 
sociala arrangemang verkar och styr (Connell 2009:25). 
  
Då den makt som utövas i samhället kan vara svår att urskönja är det av vikt att män och 
kvinnor ses som handlande subjekt, som utefter erfarenheter och val lär sig och 
reflekterar över sin situation och vad andra förväntar sig av dem (Westberg-Wohlgemuth 
1996:10). Denna typ av genusmakt kan som alla maktformer ifrågasättas och försvagas 
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av påtryckningar (jmf. Connell 2009:108-109). Jämställdhet kan förstås som en 
maktfråga där kvinnor ses som en maktresurs och där makt blir något kvinnor kan nyttja 
istället för att bli utnyttjade. Med det som bakgrund blir bristande jämställdhet ett 
problem då det innebär att kvinnors begränsas makt och därmed tolkningsföreträdet att 
beskriva och definiera verkligheten. Detta leder till en obalans mellan kvinnor och män, 
där männens tolkningsföreträde ger dem tillgång till en makt som tas för given och förblir 
osynlig (Höök 2001:58). Mohanty menar att det även finns maktrelationer inom de 
heterogena kategorierna män och kvinnor. Dessa maktrelationer kan inte enbart reduceras 
till förtryckare eller förtryck utan avser en dominansstruktur som rör sig flytande och 
korsande historiskt sätt. Dominanssystem bestående av etnicitet, klass och kön påverkar 
med andra ord inte alla kvinnor på samma sätt (Mohanty 2006:71). 
  
För att förstå hur maktrelationerna mellan könen reproduceras (Westberg-Wohlgemuth 
1996:9) kan fördelningen av resurser mellan könen studeras där kvinnors ställning alltid 
är underordnad mannens (Hirdman 1990:73). Kvinnors bristande resurser ses ofta som ett 
bevis på deras otillräcklighet snarare än ett systemfel. Hirdman redogör för sex punkter 
för hur maktrelationen mellan män och kvinnor fortskrider. 
 

1.  De skillnader mellan män och kvinnor som redovisas framställs som 
betydelselösa. 

2.  De strukturella och systematiska mönster som genusforskningen lyfter fram 
bortses från. 

3.  Skillnader i exempelvis ekonomi och status mellan kön redovisas som olikheter 
och inte som jämställdhetsproblem.  

4.  Olikheterna beror på skillnader i livsstil, intressen och arbetsmiljö. 
5.  Ojämställdheten beror på historiska traditioner och existerar inte i nuet. 
6.  Lösningen presenteras som en underförstådd evolutionistisk utjämning som 

automatiskt kommer att ske. (jmf. Hirdman 1990:74-75) 
  
Acker presenterar en modell bestående av fyra analytiska ingångar som kan ses som 
metodologiska verktyg för att undersöka hur kön reproduceras i organisationer. Den 
första analytiska ingången är dagliga praktiker, de handlingar som utförs i syfte att 
organisera en organisation exempelvis genom rekrytering, lönesättning och 
arbetsfördelning (jmf Acker 1992:252). Dessa handlingar kan tänkas synliggöra 
eventuella könsstrukturer i organisationer då de på olika sätt pekar på könens åtskillnad. 
Det kan exempelvis röra sig om antalet män och kvinnor på en arbetsplats eller 
segregeringen mellan könen gällande sysslor, yrken och positioner (Wahl 2003:321). 
Nielsen menar att organisationer tenderar att bli mer homogena över tid genom att de 
rekryterar likasinnade med liknande bakgrund, egenskaper och orientering. 
Organisationer har med andra ord en tendens att driva ut heterogenitet (Nielsen 
2009:280) och på så sätt bildas en homosocial arena. Den homosociala arenan kan 
upprätthållas av att både män och kvinnor väljer att anställa män vid rekrytering vilket 
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resulterar i en reproducering av den existerande organisationskulturen (jmf. Ng & 
Wiesner 2007:184). En organisations formella ansikte utåt, det vill säga vad den utger sig 
för att vara, kan uppfattas som könsneutral och rationell. Det som sker informellt, alltså i 
praktiken kan däremot tänkas ge upphov till ojämställdhetens reproduktion på olika sätt. 
Enligt Acker är det dock omöjligt att skilja den formella organisationen från den 
informella då de samspelar och påverkar varandra (Acker 1992:252).  
Den andra ingången för att analysera hur kön reproduceras är att studera symboler. 
Exempel på symboler kan vara klädkoder, en lokals utformning eller namn på yrken eller 
grupper (Ferrara-Love 1997:13).  Acker menar att denna typ av symboler synliggör 
organisationskulturen och fungerar därigenom som en ram för hur de anställda ska agera. 
Med andra ord legitimeras maktordningen och blir till en naturlig del av organisationen 
(Acker 1992:253). Den tredje ingången studerar interaktioner människor emellan. Bland 
annat undersöks hur möten går till och hur allianser och undergrupper skapas inom 
organisationen. Interaktioner innefattar även människors agerande när det kommer till att 
delegera arbetet eller hur beslut tas kring hur arbetet ska utföras. Acker menar att kön bör 
ses integrerat i en organisations olika positioner (Acker 1992:253). Även Madden anser 
att vi för att förstå maktförhållandena mellan könen bör ta avstamp i begreppet 
positionalitet, det vill säga en medvetenhet kring hur en persons position ger effekter på 
dennes föreställningar. Med andra ord är det viktigt att förstå hur en persons position och 
makt i den egna organisationen påverkar det egna beteendet samt handlingar, såväl som 
andras (Madden 2005:8). Detta påverkar i sin tur vilka förväntningar som finns på de 
olika positionernas interaktion med varandra. Ett exempel på detta kan vara 
förväntningen att en sekreterare bör ha ett respektfullt och underordnat förhållningssätt 
till sin chef (Acker 1992:253). Hirdman framhåller att när kvinnor upplever makt är det 
snarare i form av status än position och hon menar att mannen begränsar kvinnans 
utrymme och tar plats på kvinnans bekostnad (jmf. Hirdman 1990:79).  
 
Individers meningsskapande är den sista analytiska ingången och går främst ut på att 
samla de förväntningar som finns på kön inom en organisation. Detta för att kunna skapa 
sig en översiktlig bild av problemet. Individen måste genom egen tolkning förstå vilket 
beteende som förväntas och därefter forma sin identitet så att den lever upp till rådande 
förväntningar (Acker 1992:253). Connell menar att historiskt sett har kroppsliga 
skillnader och sociala effekter förts samman, där kvinnor ansetts inneha vissa typer av 
egenskaper och män andra. Exempelvis har kvinnor antagits vara omvårdande, lojala, 
lättpåverkade och pratsamma medan männen har antagits för aggressiva, rationella och 
analytiska. Principen går under benämningen egenskapernas dikotomi och detta synsätt 
har historiskt sett hindrat kvinnor från att utbilda sig eller få rösträtt med argumentationen 
att de har ett svagare intellekt än männen (Connell 2009:87). Könsroller kan därför ses 
som sociala konstruktioner där olika egenskaper delas in i kategorierna feminint och 
maskulint och där människors olika beteenden etiketteras efter dessa två kategorier. Detta 
innebär att mindre vikt läggs vid förståelsen av individuella beteenden och istället 
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framhävs gruppbeteenden vilket möjliggör för stereotypisering och generalisering 
(Vecchio 2002:645). 
Gherardi och Poggio menar att de flesta av de traditionella förklaringarna till 
könsmaktsordningen inte längre känns relevanta eller tidsenliga. Extra vag är den 
förklaring som hävdar att orättvisorna är en naturlig produkt av en ojämn distribution av 
mänskligt kapital som exempelvis en ojämn antalsfördelning av utbildade män och 
kvinnor. Gherardi och Poggio menar att unga kvinnor idag är minst lika välutbildade som 
unga män (Gherardi & Poggio 2001:245). Inte heller är de strukturella förklaringarna 
tillräckliga. Gherardi och Poggio menar att många studier kring ämnet har lyft fram 
vikten av antalet kvinnor och män i organisationer för att förklara de olika 
karriärmöjligheterna. Den asymmetriska distributionen av ansvar kopplas då till faktumet 
att kvinnor är i minoritet. Den direkta konsekvensen av tankesättet att diskrimineringen 
minskar då vi når lika antal män och kvinnor motsägs dock av de faktiska 
omständigheterna. Den växande arbetsmarknadens närvaro av kvinnor har inte åtföljts av 
en motsvarande omfördelning av könsroller inom olika sektorer och organisationer 
(Gherardi & Poggio 2001:246).                         
 

2.3.2 Diskriminering och motstånd 
Diskriminering är ett uttryck för könsstrukturer inom organisationer där en stor del av 
diskrimineringen gentemot förvärvsarbetande kvinnor kan tänkas härröra från omedvetna 
stereotyper (Wahl 2003:322). Madden menar att stereotypa bilder om kvinnor interagerar 
på dessa dimensioner i form av den falska dikotomin av husmor kontra karriärkvinna 
(Madden 2005:4). Wahl menar att diskrimineringen mot kvinnor i organisationer kan 
vara direkt eller indirekt. Den direkta diskrimineringen går ofta att koppla till en viss 
specifik situation eller person medan den indirekta diskrimineringen rör mer allmänna 
frågor om exempelvis sämre villkor eller annorlunda behandling på grund av kön (Wahl 
2003:323). Wahl beskriver detta som ett strukturellt betingat problem då det är generellt 
förekommande och visar på en regelbundenhet. Med detta som bakgrund har 
diskriminering mot kvinnor i organisationer länge betraktats som normalt och denna 
inställning har medfört att det som kvinna inte ansetts legitimt att reagera mot 
diskrimineringen (Wahl 2003:325). Wahl hävdar att kvinnor som vill klättra i karriären 
och därmed utmanar könsstrukturens hierarki upplever ett stort motstånd, med andra ord 
finns en tydlig koppling mellan direkt diskriminering och strävan efter inflytande (Wahl 
2003:326). 
  
Jämställdhetsarbete inom organisationer möts inte sällan av motstånd och vissa menar att 
det är en naturlig reaktion eftersom jämställdhet förutsätter att maktbalansen mellan 
kvinnor och män på arbetsplatser ändras (Admundsdotter & Gillberg 2001:88). 
Motståndet kan exempelvis ta sig uttryck hos män som går samman och skapar en 
homosocial arena som förnekar att en bristande jämställdhet skulle vara något 
problematiskt (Wahl et.al 2011:190). Schön diskuterar det motstånd som kan uppstå mot 
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förändringar i organisationer och andra sociala system. Med socialt system avses ett 
komplex av individer som kämpar för att bevara de rådande gränserna och systemets 
innebörders relationer. Vid tecken på eventuella störningar eller hot mot den rådande 
stabiliteten utvecklar systemet den energi som krävs för att kunna förbli stabilt. Denna 
typ av sociala system är därför självförstärkande. Schön kallar denna tröghet för 
”dynamisk konservatism” och beskriver det som en slags spiral av försvarsbeteende. 
Första reaktionen på ett eventuellt hot är att ignorera problemet, detta benämns selektiv 
ouppmärksamhet, när det inte anses möjligt görs istället ett motanfall eller ett 
förebyggande anfall innan hotet blir till verklighet (jmf. Schön 1973:15-16).  
 

2.4 Teoretisk referensram  
Detta avsnitt erbjuder en sammanfattning och sammanlänkning av studiens valda teorier. 
  
Perry och Bryman redogör för de tre element som enligt dem definierar ledarskap - 
inflytande, grupp och mål. De menar att ledarskapet kan ses som en process av inflytande 
där ledaren påverkar sina följare genom att få dem att agera på ett visst sätt (Parry & 
Bryman 2006:447). Detta kan förstås i relation till Madden som menar att det är viktigt 
att vara medveten om hur den egna positionen påverkar ens egna samt andras handlingar 
(Madden 2005:8). Rouleau beskriver meningsskapande som ett sätt på vilket en ledare 
tolkar information kring strategiska förändringar och därigenom fyller sin identitet med 
innebörd (Rouleau 2005:1415) En ledare kan enligt Maitlis och Christianson skapa 
mening hos de anställda genom att använda sig av symboler, bilder och liknande tekniker 
(Maitlis & Christianson 2014:69). I likhet med Maitlis och Christianson menar Acker att 
studerandet av symboler kan utgöra en analytisk ingång till förståelsen för hur kön 
reproduceras inom organisationer. Enligt Acker synliggör symboler organisationskulturen 
och fungerar därmed som en ram för hur de anställda ska agera. Detta leder till att 
maktordningen legitimeras och den blir till en naturlig del av organisationen (Acker 
1992:253). 
  
En viktig del av symbolismen gällande meningsskapande är ledarens egna handlingar. 
Lord och Brown exemplifierar detta genom att påpeka hur högpresterande ledare ofta 
värdesätter högpresterande insatser hos de anställda. Därmed kan ledarens värderingar 
tänkas påverka hela företagskulturen (Lord & Brown 2001:137). Maindl, Ehrlich och 
Dukerich redogör för en romantiserad bild av ledarskapsrollen som en central del i 
organisationer. Detta kan leda till tron på att ledaren likt en hjälte kan lösa en 
organisations alla problem (Meindl, Ehrlich & Dukerich 1985:79). Även om en 
organisations normer till viss del utvecklas utefter vad ledaren förmedlar är viktigt så 
påverkar organisationskulturen i sin tur också ledaren och dess ledarskap (Bass & Riggio 
2006:100). Sims redogör för svårigheterna i att förändra en redan existerande 
organisationskultur och hävdar att det är svårt och tidskrävande att försöka förändra en 
grupps beteende (Sims 2000:66). Även Schön diskuterar det motstånd som ibland uppstår 
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vid försök att driva igenom förändringar inom en organisation där sociala system av 
individer kämpar för att bevara systemets innebörders relationer och rådande normer 
(Schön 1973:15-16). På ett liknande sätt menar Trevino och Nelson att det är svårt att 
förändra en organisationskultur som stödjer ett oetiskt beteende då dessa kulturer har en 
tendens att livnära sig på sig själva (Trevino & Nelson 2011:24). Detta kan ses i relation 
till hur jämställdhetsarbeten inom organisationer ofta möts av motstånd. Admundsdotter 
och Gillberg menar att det är en naturlig reaktion då en ökad jämställdhet förutsätter ett 
skifte i maktbalansen mellan kvinnor och män (Admundsdotter & Gillberg 2001:88). 
  
Ibarra redogör för föreställningen att en persons professionella identitet formas över tid 
och att individen ges ökad insikt om dennes talanger och värderingar genom olika 
erfarenheter. Utifrån det påståendet hävdar Ibarra att en persons professionella identitet är 
mer formbar tidigt i karriären (Ibarra 1999:765). Enligt Alvesson antar en individ olika 
identiteter beroende på den kontext och det sammanhang individen befinner sig i 
(Alvesson 2014:51). Även Tajfel och Turner menar att en persons självidentitet formas 
utefter de grupper en person identifierar sig med. Detta menar Tajfel och Turner kan leda 
till problem gällande förståelse för andra sociala grupper (Tajfel & Turner 1986:12). 
Ashforth och Mael menar likt Tajfel och Turner att egna identiteter stärks av ens 
grupptillhörighet och framhåller att det är avgörande för vilken roll en individ antar i den 
egna organisationen (Ashforth & Mael 1989:21-22). Detta kan ses i relation till Ackers 
sista analytiska ingång om individers meningsskapande. Acker menar att identitetsarbetet 
till stor del går ut på att samla de förväntningar som finns på kön inom en organisation 
(Acker 1992:253). Enligt Fielding och Hogg finns det föreställningar om hur en bra 
ledare ska agera i olika situationer och dessa idéer utgör så kallade personlighetsscheman 
som kategoriserar olika ledaregenskaper (Fielding & Hogg 1997:40). Connell beskriver 
hur kroppsliga skillnader och sociala effekter historiskt sett har förts samman vilket har 
gjort att kvinnor ansetts inneha vissa typiska egenskaper och män andra (Connell 
2009:87). Även Vecchio menar att könsroller är sociala konstruktioner där individers 
olika beteenden etiketteras utefter de två kategorierna manligt och kvinnligt. Detta gör att 
gruppbeteenden framhävs istället för individuella beteenden vilket leder till 
stereotypisering och generalisering (Vecchio 2002:645). 
  
Den sociala identitetsteorin hävdar att en människas identitet skapas utefter dennes 
sociala grupptillhörighet och att en människas värderingar därför till stor del grundar sig i 
gruppens värderingar (Tajfel & Turner 1986:12). Inom denna teori kan en ledares uppgift 
vara att agera förebild inför dennes sociala grupp (Hogg 2001:184). För unga chefer 
anses deras sociala grupp vara avgörande i försöken att skapa mening (jmf. Ibarra 
1999:765). Med ovanstående som bakgrund utgår denna studie från att en ledares 
identitet till viss del formas utefter dennes sociala grupp vilket kan leda till en oförståelse 
av andra grupper. Detta kan tänkas förstärka en ojämnställd organisation och därmed 
generera en diskriminerande organisationskultur.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska ställningstaganden. Med 
utgångspunkt i valet av en kvalitativ ansats beskrivs vårt tillvägagångsätt, urval samt en 
diskussion kring beslut som tagits under arbetets gång. Avslutningsvis resoneras kring 
studiens trovärdighet och metodologiska val kritiseras. 
 

3.1 Metodval och forskningsansats 
Den här studien utgår från en konstruktionistisk ståndpunkt som bygger på tron att 
sociala företeelser samt deras betydelser skapas genom sociala konstruktioner. Utifrån 
detta synsätt ses verkligheten inte som objektivt given eller absolut, utan i ständig 
förändring (jmf. Bryman & Bell 2013:43). Med avstamp i teori avser studien att genom 
tolkning av insamlad empiri erbjuda en djupare redogörelse för hur unga chefer resonerar 
kring jämställdhet (Ödman 2004:74) och i vidare mening söka förståelse för 
ojämställdhetens reproduktion i organisationer (jmf. Bryman & Bell 2013:391). Denna 
undersökning är av kvalitativ karaktär och vikten läggs därför på ord snarare än på 
kvantifiering av data (Holme & Solvang 1991:100). Den kvalitativa ansatsen är given då 
studien avser att finna utmärkande fenomen (Stenbacka 2001:551) samt söka en djupare 
förståelse för orsakerna bakom olika beteenden (jmf. Webb 1992:112). Tolkning används 
i denna studie som en primär del i vår analys och det som tolkas är fenomen i form av 
olika handlingar och attityder (jmf. Bryman & Bell 2013:38). Med ovanstående som 
bakgrund har studien för avsikt att tillsammans med det redan befintliga 
forskningsområdet bidra till den rådande diskursen kring ojämställdhetens reproduktion i 
organisationer.  
 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Sekundärdata 

Vår sekundärdata består i en Regeringsrapport till Delegationen för jämställdhet i 
arbetslivet som publicerades 2014. Den genomfördes som en uppföljning av två tidigare 
studier av kvinnor och män på ledande positioner i näringslivet. 
 

3.2.2 Primärdata 

Vår primärdata består i intervjuer av sex unga chefer, varav tre kvinnor och tre män. 
Intervjufrågorna utformades utefter undersökningens teoretiska referensram med viljan 
att kunna besvara studiens syfte. Vi hade för avsikt att hålla ett informellt samtal där 
utrymme lämnades för mer djupgående tankar och infallsvinklar. Intervjuerna spelades in 
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för att sedan kunna transkriberas fullständigt. Samtliga respondenter utlovades 
anonymitet både gällande deras egen identitet och den organisation de arbetade inom. 
 

3.3 Urval 
I urvalsprocessen valde vi att utgå från Regeringsrapportens definition av unga chefer 
som var personer i 18-36 års åldern (SOU 2014:80:75). Då Regeringsrapporten utgör 
studiens sekundärdata valde vi att använda samma åldersspann som rapporten, det vill 
säga 30-35 år.  Detta för att forskningsfrågorna skulle kunna diskuteras utifrån relativt 
likartade förutsättningar. Med andra ord kan vårt urval inte anses vara representativt utan 
ger snarare en mer djupgående redogörelse för några få personers resonemang, med 
avsikten att tolka komplexa fenomen (jmf. Denscombe 2009:53). Ett grundläggande krav 
för vår urvalsprocess var att samtliga av våra respondenter skulle vara verksamma inom 
svenskt näringsliv och ha en chefspost med personalansvar. Vidare skulle våra 
respondenter vara delaktiga i företagens budgetarbete, rekrytering samt schemaläggning. 
Detta för att våra respondenter skulle ha något sånär liknande ansvarsområden. Valet att 
enbart begränsa studien till den privata sektorn motiverades av att den offentliga sektorn i 
Sverige följer lagstiftade krav gällande jämställdhet (Regeringen 2015). Respondenterna 
arbetade på sex olika företag inom sex olika arbetssektorer och urvalet gjordes med 
kravet att respondenterna skulle ha några sånär liknande arbetslivserfarenheter.  
 
Genom personliga nätverk kom vi i direkt kontakt med tre av våra respondenter som 
vidare gav tips om ytterligare tre personer att intervjua. Ingen av uppsatsens författare har 
en personlig relation till någon av respondenterna. Med andra ord sökte upp vi våra 
respondenter utefter våra kontakters rekommendationer och gick alltså inte via olika 
företag. Detta då vi ansåg studiens fokus ligga på respondenternas upplevelser och 
reflektioner kring jämställdhet snarare än på respondenternas specifika företag. Däremot 
finns en förståelse för att de sektorer våra respondenter arbetar inom kan komma att 
påverka deras svar beroende på exempelvis könsfördelning inom diverse branscher. Två 
av kvinnorna och en av männen arbetade inom branscher som generellt har en jämn 
könsfördelning i lika antal verksamma män som kvinnor. Dessa tre branscher var inom 
media, nöjesindustri samt arkitektbranschen och respondenterna menade att deras företag 
hade både kvinnliga och manliga chefer på olika positioner och kompetensområden. Två 
manliga respondenter arbetade inom IT-branschen respektive drivmedelsbranschen, två 
branscher som har en stark överrepresentation av män. Den resterande kvinnliga 
respondent som arbetade inom bemanningsbranschen berättade att även om det var en 
någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män på företaget så fanns det samtidigt 
en tydlig uppdelning mellan olika arbetsområden. Hon menade att det var vanligt att 
männen arbetade med säljfrågor och kvinnorna med HR-relaterade uppgifter. Denna form 
av segregering beskrev även den manliga respondent som arbetade inom IT-branschen. 
Alla sex respondenter vittnade om att det fanns en överrepresentation av män i de övre 
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skikten i organisationen där samtliga ledningsgrupper består av överhängande män. Två 
av respondenterna var relativt nya i sina ledarroller medan de andra hade flera års 
erfarenhet av chefskapet. De flesta av respondenterna hade genomgått interna eller 
externa ledarskapsutbildningar för att utvecklas som ledare. Samtliga kvinnliga 
respondenter hade en kandidatexamen inom det område de arbetar inom medan männen 
nått sin chefsposition genom att klättra inom respektive företag.  
 
Valet av en jämn könsfördelning baserades på de genusteorier studien tagit avstamp i 
med avsikten att utifrån dessa kunna reflektera över hur föreställningar kring manligt och 
kvinnligt påverkar människors förhållningssätt till jämställdhetsfrågan. Trots detta är vi 
medvetna om att det finns hierarkier också inom könen. Vi inser att det kan upplevas 
problematiskt att använda kvinnor som analyskategori då en sådan generalisering utgår 
från att alla kvinnor har samma problem och behov. Detta resonemang grundar sig i 
Mohantys argument att istället för att analysera hur kvinnor produceras som 
socioekonomiska grupper utefter specifika kontexter, begränsas kvinnor som 
analyskategori till en enda genusidentitet där ingen hänsyn tas till social klass eller 
etnicitet (Mohanty 2006:47).  

3.4 Genomförande   
Efter att vi sammanställt vår intervjuguide genomfördes en pilotintervju för att undersöka 
hur de frågor vi valt kunde tas emot eller uppfattas. Det resulterade i att några frågor 
ändrades eller togs bort helt. När vi funnit passande respondenter utefter vårt urval 
bokades möten med var och en av respondenterna. Intervjuerna genomfördes individuellt 
vid sex separata tillfällen under en tvåveckorsperiod och i genomsnitt tog varje intervju 
sextio minuter. Vid samtliga intervjuer utom vid ett specifikt tillfälle medverkade 
studiens båda författare. Platsen för intervjuerna varierade men samtliga genomfördes 
enskilt i en lugn miljö. Innan genomförandet av intervjuerna blev respondenterna 
välinformerade om studiens syfte samt förutsättningarna för deras medverkan (Kumar, 
Aaker & Day 1999:199). Samtliga respondenter försäkrades om att deras namn och 
organisation skulle förbli anonyma i studien. Varje intervju spelades in med 
respondenternas godkännande, detta för att vi inte skulle gå miste om viktiga nyanser 
eller tonfall i respondenternas svar (jmf. Bryman & Bell 2013:489). Två 
inspelningsenheter användes för att undvika tekniska problem och för att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt transkriberades sedan samtliga inspelningar. Denna 
process var tidskrävande men kom med fördelen att vi kunde upprepa intervjuerna vid 
behov (Bryman & Bell 2013:491-493). Ljudupptagningarna erbjuder en permanent 
dokumentation för andra forskare att ta del av vid behov (Denscombe 2009:369).  
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3.5 Djupintervjuer och intervjuguide 
Denna studies primärdata består i semistrukturerade djupintervjuer med öppna frågor för 
att möjliggöra för oförutsedda och mer djupgående svar (jmf. Denscombe 2009:235). 
Djupintervjuer anses vara en fördelaktig metod när avsikten, som i denna studies fall är 
att undersöka något som kan verka känsligt eller privat (Hamilton 1989:32). För att kunna 
vara flexibla i intervjuprocessen (Bryman & Bell 2013:476) och samtidigt svara på 
studiens syfte använde vi oss av en intervjuguide bestående av frågeställningar avsedda 
för att skapa förståelse för respondenternas upplevelser av den sociala verkligheten (jmf. 
Bryman & Bell 2013:482). Detta i avseendet att försöka skapa att en innehållsrik intervju 
med många olika tankar och teman som kan vara svåra att förutse i studiens begynnande 
skede (Rubin & Rubin 1995:134). Intervjuguidens utformning utgick till viss del från de 
frågeställningar som Regeringsrapporten från 2014 behandlade. Detta motiverades av en 
önskan att djupdyka i ett av oss ansett relativt outforskat problemområde som 
Regeringsrapporten belyser. 
  
Intervjuerna inleddes med öppna frågor kring respondenternas arbetsplats och position i 
företaget. Detta med avseendet att skapa en trygg atmosfär (Denscombe 2009:259). 
Vidare följde frågor om respondenternas syn på ledarskap innan de leddes in på frågor 
kring jämställdhet. Frågorna var uppbyggda så till vida att respondenterna gavs utrymme 
att både reflektera kring förhållanden inom respektive organisation och kring samhället i 
stort. De tillbads även att reflektera kring vanliga påståenden rörande varför kvinnor inte 
når lika höga positioner som män i arbetslivet. Valet av semistrukturerade djupintervjuer 
grundades i studiens syfte att undersöka samt skapa förståelse för ett fenomen snarare än 
att mäta en företeelse. Djupintervjuer erbjuder information kring känslor, värderingar och 
inställningar och detta ansåg vi var essentiellt för studiens analys, då ämnesområdet som 
undersöks är minst sagt komplext. Vi ansåg även att djupintervjuer är fördelaktiga då 
mycket information kan inhämtas vid ett specifikt tillfälle (jmf. Webb 1992:121). 
 

3.6 Databearbetning och analys 
Vår primärdata bearbetades utifrån följande fyra steg. Detta tillvägagångssätt var 
behjälpligt i sammanställningen av vår empiri.  
 
Steg 1. Att finna nyckelord 
Medan vi läste de transkriberade intervjuerna markerade vi vissa nyckelord som de 
intervjuade gemensamt berörde. Detta för att skapa oss en övergripande bild av materialet 
och på det sättet underlätta för kommande analys. Dessa nyckelord var bland annat 
egenskaper, rekrytering, självförtroende och beröm. I detta begynnelsesteg av 
bearbetningen av empirin användes de nyckelord vi fann som en grund för att finna 
teman till empiribearbetningen. Det var ett förstadium och hjälpmedel till att strukturera 
respondenternas svar. 
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Steg 2. Att finna röda trådar 
Utefter de nyckelord vi fann försökte vi sedan urskönja gemensamma ämnesområden 
som informanterna berörde. Dessa områden var bland annat ledarskap, egenskapernas 
dikotomi och påståenden om ojämställdhetens reproduktion. Därefter plockades citat från 
respondenterna för varje område. 
 
Steg 3. Indelning av olika ämnesområden i underkategorier 
Vi samlade utvalda ämnesområden med tillhörande citat med avsikten att dela in dem i 
olika underkategorier. Flera respondenter berörde samma ämnen men ur olika 
infallsvinklar. Exempelvis upplevde några av respondenterna att kvinnor anses ha dåligt 
självförtroende i samhället generellt medan resterande utgick från kvinnorna i det egna 
företaget. Det bildade två underkategorier samhällssyn och företagssyn. 
  
Steg 4. Sökande efter mönster eller typer 
Avslutningsvis sökte vi efter ämnesområden eller kategorier som hörde ihop. Med andra 
ord försökte vi urskilja vissa mönster i respondenternas svar. Utefter vår teoretiska 
referensram kopplade vi sedan ihop olika tematiska områden för att lättare förstå 
informanternas olika upplevelser. Detta kom att utgöra de fem teman som vår analys 
grundar sig på, exempelvis TEMA 1: ledarskap och meningsskapande (Hedin 1996:8-12) 
 
Efter att studiens insamlade empiri hade bearbetats som beskrivet ovan behandlades de 
teman vi funnit genom en tematisk analysmetod med avsikten att identifiera, analysera 
och beskriva vår bearbetade data (Bryman & Bell 2013:575). Valet av en tematisk 
analysmetod motiverades dels av studiens kvalitativa ansats och dels av behovet att 
bibehålla en viss flexibilitet. Möjligheten att enkelt kunna anpassa oss efter empiri och 
teori såg vi som fördelaktig då en tematisk analysmetod kan tillämpas på en rad olika 
teoretiska ansatser (Braun & Clarke 2006:78-79). I analysen följde vi Braun & Clarkes 
riktlinjer, uppdelade i olika faser. Analysen rörde sig fritt mellan dessa faser då Braun & 
Clarke framhåller att stegen inte bör ses som en linjär process. Utifrån vår bearbetade 
empiri påbörjade vi analysen över våra funna övergripande teman (Braun & Clarke 
2006:87-94). Analysen gjordes främst över dessa teman och inte för specifika frågor för 
att försöka identifiera likheter och samband mellan de empiriska områdena och teorin 
(Toerien & Wilkinson 2004:73) Genom detta tillvägagångssätt delade vi in våra fem 
övergripande teman som vi som vi sedan delade upp i underteman. På detta sätt 
möjliggjorde vi för att kunna koppla vår empiri till teori på ett strukturerat och 
översiktligt sätt (Braun & Clarke 2006:87-94). De fem teman vi har lyft fram i analysen 
utgår från de teman som behandlas i vårt teoretiska kapitel. Då det under analysen 
framträdde andra tydliga områden valde vi att kategorisera in empirin och analysen 
utefter dem.  
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3.7 Etiska riktlinjer 
Inför varje vetenskaplig undersökning måste vi som författare avväga vad värdet på det 
tilltänkta kunskapsbidraget kan tänkas bli gentemot vilka möjliga risker och negativa 
konsekvenser som respondenterna kan tänkas utsättas för (Vetenskapsrådet 2002:5). Vi 
såg intervjuerna som en ständig balansgång i att gräva på djupet utan att gå över en gräns. 
Samtidigt som vi fann det mycket viktigt att uppträda respektfullt gentemot 
respondenterna  ville vi undvika att hamna i ett läge där det enbart skrapades på ytan 
(Brinkmann & Kvale 2015:84). 
  
Denna studie utgår från och förhåller sig till individskyddskravet. Det är ett skydd som 
avser att värna om samhällets medlemmar gällande psykisk eller fysisk skada, kränkning 
eller otillbörlig insyn i deras privatliv. Med individskyddskravet som utgångpunkt har 
Vetenskapsrådet konkretiserat fyra forskningsetiska principer som denna studie tagit 
hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002:6). I enlighet med informationskravet informerade vi 
våra respondenter om syftet för undersökningen och de villkor som gäller för deras 
deltagande. Alla respondenter gavs i enlighet med samtyckeskravet sitt godkännande till 
att medverka i studien samt rätten att bestämma när, var och hur mycket respondenten 
önskade att delta. Studien tog även hänsyn till konfidentialitetskravet gällande att 
respondenternas personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet så att inga obehöriga 
kan ta del av dem. Detta krav innebar även att vi, i de fall som var av extra känslig 
karaktär, har tystnadsplikt och att respondenterna inte ska kunna gå att identifiera. 
Slutligen togs hänsyn till nyttjandekravet innebärande att de uppgifter som samlats in inte 
kommer att användas i andra syften såsom vid kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 
sammanhang. (Vetenskapsrådet 2002:7-18) 
 

3.8 Trovärdighet 
Då denna undersökning är av kvalitativ karaktär är det rimligt att värdera den utifrån 
begreppet trovärdighet i säkerställandet av studiens kvalitet. Trovärdigheten kan bland 
annat bestämmas utifrån undersökningens tillförlitlighet och överförbarhet. För att öka 
tillförlitligheten har studien i den grad det varit möjligt utgått från de regler som finns 
gällande forskning (Bryman & Bell 2013:65). För att undvika feltolkningar av 
respondenternas svar utförde vi transkriberingsarbetet med största möjliga noggrannhet 
samt diskuterade olika synvinklar och perspektiv. Något som hade ökat tillförlitligheten 
ytterligare hade varit att möjliggöra för en så kallad respondentvalidering, det vill säga att 
låta respondenterna få ta del av sina transkriberade svar för att i efterhand kunna 
korrigera eventuella missförstånd eller feltolkningar (Bryman & Bell 2013:403). 
 
En studies överförbarhet syftar till att utreda huruvida undersökningens resultat är 
överförbart till andra situationer eller kontexter. Då studien har för avsikt att djupdyka i 
det kontextuellt unika och i detta fall söka förståelse för hur ett fåtal unga chefer 
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resonerar kring jämställdhet erbjuder den inte några vidare generaliseringar. Poängteras 
bör dock att denna studies empiriska material ändå erbjuder en viss förståelse för hur 
ojämställdheten kan reproduceras i organisationer samt en djupare redogörelse för hur 
några unga chefer resonerar kring ämnet. Vi anser att denna studies empiriska material 
bidrar med en detaljerad och noga genomförd redogörelse av ämnet jämställdhet och att 
dess resultat till viss del är överförbart till en annan kontext eller situation. (jmf. Bryman 
& Bell 2013:403-404) 
 

3.9 Metodkritik och brister 
Utmaningen vid en kvalitativ undersökning kan ligga i att som forskare se bortom sina 
förutfattade meningar. Eneroth menar att svårigheten ofta bottnar i hur respondenternas 
“verkliga jag” ska framträda utan att intervjuaren feltolkar respondenten och tillskriver 
den egenskaper eller värderingar (Eneroth 2005:57). Detta är något vi har haft i åtanke 
under processens gång. Då vår kvalitativa studie bygger på endast några specifika fall 
dess resultat inte säkerställas statistiskt (Denscombe 2009:382). Att enbart intervjua sex 
personer kan motiveras av beslutet att göra djupintervjuer som är tidskrävande i 
förhållande till insamlat material (Christensen et al. 2001:75). Valet att anonymisera våra 
respondenter och deras företag motiveras av att de skulle känna sig fria och trygga att 
resonera kring jämställdhet på sin egen organisation. Vidare valde vi att inte märka upp 
respondenterna efter siffror då det inte är de enskilda personernas upplevelser som vi 
anser är relevanta utan snarare olika perspektiv på jämställdhet.  
 
Vi är medvetna om att vår personliga medverkan under intervjuerna kan ha påverkat 
svarens utformning. Därför skulle ett nytt genomförande av studien sannolikt uppvisa ett 
annat resultat. Vi är även medvetna om risken för att respondenterna kan ha påverkats av 
intervjuareffekten, vilket innebär att den tillfrågades svar anpassas utefter vad denna tror 
att intervjuaren vill höra (jmf. Mårtensson 1991:161). Andra påverkningar från 
intervjuaren kan vara ledande frågor, omedvetna hänvisningar om önskade svar eller rent 
av oärliga frågeställningar. Vi försökte reducera en eventuell intervjuareffekt genom att 
utforma vår intervjuguide och intervjusituation på ett sådant sätt att den ska kunna gå att 
återskapa (jmf. Rosengren & Arvidsson 1992:161). Trots att vi haft för avsikt att vara 
neutralt inställda finns alltid en viss risk att vi påverkar resultatet genom att vi omedvetet 
tolkar svaren utefter vår egen världsbild och våra erfarenheter. I och med detta skulle 
resultatet av studien sannolikt bli något annorlunda om någon annan utförde den, även 
om det troligtvis skulle finnas liknande drag och beröringspunkter. Den sekundärdata 
som behandlas i studien är skriven utifrån en kvalitativ ansats och är i likhet med vår 
studie inte generaliserbar, med andra ord är Regeringsrapportens slutsatser ingen absolut 
sanning utan behöver likväl problematiseras och diskuteras.  
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4. Empiri och Analys 
 I detta kapitel redovisas i första hand vår sekundärdata bestående av en 
Regeringsrapport rörande jämställdhet i arbetslivet. Därefter behandlas den empiri som 
sammanställts utifrån våra respondenters svar. All data analyseras löpande och sätts i 
relation till de teorier som redogjorts för tidigare. 
 

4.1 Sekundärdata: Regeringsrapporten 2014 
År 2014 publicerades en forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
som en uppföljning av två tidigare studier av kvinnor och män på ledande positioner i 
näringslivet. De två tidigare rapporterna utkom år 1994 samt år 2003 och syftet med 
undersökningarna var att skapa sig en överblick över rekryteringen av kvinnor till 
ledande positioner. Vår studie tar delvis avstamp i Regeringsrapporten från 2014 vilket 
innebär att rapporten utgör en del av vår insamlade empiri i form av sekundärdata. Detta 
för att kunna erbjuda en djupare förståelse av vår primärdata. Med det som bakgrund 
kommer vår sekundärdata främst att användas i vår analys för att diskuteras i relation till 
våra respondenters svar. Det motiveras av att Regeringsrapporten från 2014 har en annan 
vinkling där män och kvinnors svar jämförs med varandra medan denna studies primära 
syfte är att ta del av respondenternas perspektiv på jämställdhet.  
 
I den tidigare rapporten från 2003 diskuterades föreställningen att nästa generations unga 
chefer förväntas bidra till att mansdominansen på arbetsplatser upphör (SOU 
2014:80:93). Även om kunskapen kring könsstrukturer verkar ha ökat i allmänhet visade 
2014 års rapport att just den unga generationens chefer i åldrarna 30-35 år är de som har 
minst kunskaper om genus och jämställdhet. De hade varken kännedom om 
jämställdhetssatsningar inom de egna organisationerna eller medverkade själva i några 
jämställdhetsaktiviteter. Flera av de unga cheferna menade att jämställdhet inte är 
relevant att bry sig om då problemet inte längre existerar (Ibid. 15). I Regeringsrapporten 
från 2014 problematiseras tron på att jämställdhet skulle vara en generationsfråga och 
rapporten menar att den inställningen kan ses som ett av de största hoten mot jämställdhet 
(Ibid. 80).  
  
De unga cheferna som intervjuades i Regeringsrapporten från 2014 lyfte fram vikten av 
informella nätverk för att öka möjligheten till karriär. De manliga respondenterna 
framhöll även att ens individuella prestationer är avgörande i rekryteringsprocesser. 
Vidare ansåg de att de fick stöd av närmsta chef i deras karriärsutveckling, något som de 
kvinnliga respondenterna inte upplevde i samma utsträckning. Även frågor kring 
föräldraskap och föräldraledighet lyftes fram som eventuella påverkande faktorer till en 
bristande jämställdhet på arbetsplatser. De manliga respondenterna i Regeringsrapporten 
ansåg inte att föräldraskap påverkade deras karriär till skillnad från den kvinnliga 
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respondenten med barn som hävdade att det för henne fått negativa konsekvenser. (SOU 
2014:80:76-80)  

I Regeringsrapporten från 2014 ansåg de kvinnliga respondenterna att män och kvinnor 
ges olika möjligheter när det kommer till att göra karriär på högre nivå. Några av de 
manliga respondenterna menade att villkoren är lika för båda könen men att kvinnor inte 
kan eller vill ha högre positioner. Övriga manliga respondenter ansåg att 
mansdominansen gör det lättare för män än för kvinnor att göra karriär. Bland flera av de 
kvinnliga respondenterna fanns föreställningen om att allt för homogena arbetsgrupper 
kan vara problematiskt. Det kan hindra kvinnor att göra karriär då de kan vara svårt att 
som kvinna ta sig in på en mansdominerad arbetsplats. Några av de manliga 
respondenterna såg inte en ojämn könsfördelning på arbetsplatser som ett problem utan 
som något som i takt med samhällsutvecklingen kommer lösa sig självt. (SOU 
2014:80:80-82).   

Avslutningsvis hävdar rapporten att det sker en sorts frikoppling mellan karriärskraven 
och de konsekvenser det får för kvinnor respektive män. Alltså att de krav som ställs på 
en chef är svåra att förena med det ansvar som läggs på kvinnor som exempelvis större 
uttag av föräldraledighet eller vård av sjukt barn. (SOU 2014:80:93). Regeringsrapporten 
från 2014 drar slutsatsen att föreställningen att den unga generationen skulle vara mer 
insatt i jämställdhetsfrågor saknar grund. De unga chefernas begränsade kunskap kring 
ämnet kan bero på att de saknar ett strukturellt synsätt rörande kvinnors och mäns olika 
möjligheter och villkor i karriären. Detta leder enligt Regeringsrapporten till att upplevda 
problem med jämställdhet läggs på individen och blir den enskildes upplevelser snarare 
än att ses som strukturella fenomen (SOU 2014:80:80). 

4.2 TEMA 1: Ledarskap och meningsskapande   

4.2.1 Social grupptillhörighet och ledarskap 
Vi bad respondenterna beskriva vad de anser kännetecknar ett gott ledarskap. Några 
vanliga nyckelord som dök upp var; att lyssna, utveckla och vara ärlig. De flesta ansåg 
även att en rak och tydlig kommunikation var mycket viktigt även om innebörden av 
detta skiljde sig åt något mellan respondenterna. 
  
[...] att kunna lyssna, att inte bara peka med hela handen utan att verkligen kunna lyssna in och kunna leda 
en person utefter den personens styrkor och svagheter. Att inte bara ge instruktioner och så ser man till att 
de efterföljs utan att man snarare hittar hur ska den här personen ska göra det här på sitt sätt. (kvinna) 
  
Ibland behöver man gå in och vara så (respondenten pekar med hela handen förf. anm.) det beror sig helt 
på vilka anställda man har. (man) 
  
Man blir ju mer som den där som ska se till så att folk kan jobba. Jag liknar det vid att man sopar ju liksom 
vägen framför, så att folk kan gå i den riktning man ska så att säga. (kvinna) 
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Respondenterna ombads att resonera kring varför de ansåg att de fått den position de har 
idag. En av respondenterna menade att han hade de rätta ledaregenskaperna, till skillnad 
från hans före detta chef som brydde sig mer om hur de anställda mådde än hur det gick 
för företaget. Detta menade han ledde till att företaget valde att rekrytera honom i hennes 
ställe. 
 
Min gamla chef hon var [...] mer eftertänksam och hon var mer extrovert och mer av en "people person" 
liksom. Då kände väl dem att "nä vi behöver ha någon som kan styra och ställa och faktiskt ta lite beslut 
och sätta lite planer rent tekniskt för att komma någon vart. (man) 
  
Enligt Alvesson är individers olika antaganden av identiteter beroende av den kontext de 
verkar inom (Alvesson 2015:51). Den sociala identitetsteorin menar vidare att en persons 
identitetstillhörighet beror på två komponenter, den personliga och den sociala (Ashforth 
& Mael 1989:21-22). Den personliga komponenten utgår från ett individspecifikt 
perspektiv som här skulle kunna kopplas till respondenternas beskrivningar av vilka 
egenskaper de anser sig ha eller vad de definierar som goda ledaregenskaper. Ett exempel 
på detta är den respondent som ovan hävdar att han fick sin chefsposition då han besatt 
förmågan av att kunna “styra och ställa”. Eller den respondent som framhävde att hon har 
de “rätta egenskaperna” för att leda. 
  
Jag tror att det handlar om att man är väldigt intresserad av andra människor och av hur de vill jobba och 
hur de vill utvecklas och jag tror också att det handlar om att se ett mål längre fram och hur man 
tillsammans kan komma fram till det målet. (kvinna) 
 
Vid frågan hur relationen mellan en chef och dess anställda bör vara, svarade hälften att 
relationen ska vara professionell men samtidigt personlig.  
  
Alltså det får inte bli för privat, jag skulle kanske inte gå ut och festa på helgen med de i mitt team eller 
med mina medarbetare under mig. (kvinna) 
  
Det måste ju finnas en professionalism tänker jag och då kanske man inte alltid kan vara jättekompis på 
nåt sätt. (kvinna) 
  
En av de kvinnliga respondenterna menade att det kan ta tid att bygga en 
förtroendegivande relation till sina anställda. 
  
Jag hoppas att mina anställda kan lita på mig precis som i alla andra typer av relationer. Att man kan få 
ett utbyte av varandra. Men sen tror jag att den relationen kräver mycket tid med varandra, precis som när 
man börjar date:a någon eller hänger med sina kompisar. (kvinna) 
 
Ovannämnda citat kan ses i relation till Schwalpe och Staples antagande att ju fler 
åtaganden en person knyter till en viss identitet desto större plats ges den i hierarkin av 
identiteter (Schwalbe och Staples 1991:165). Med det som bakgrund kan respondenternas 
vilja att skapa en professionell relation till sina anställda grunda sig i att deras identitet 
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som ledare rangordnas högt i hierarkin. Identitetsteorins sociala komponent utgår främst 
från grupptillhörigheter som till exempel kön och etnicitet och fokus ligger på de 
relationer med andra som främjar en viss identitet (Ashforth & Mael 1989:21-22, Serpe 
1987:44). Vi anser att respondenternas värderingar och ageranden till viss del formas 
utefter den sociala grupp de tillhör. En av respondenterna berättade att hon ibland fann 
det svårt att hålla sig neutral i rekryteringsprocessen och detta anser vi skulle kunna 
utgöra ett exempel på den sociala komponenten.  
  
Jag märker nu när jag jobbar så otroligt mycket med rekrytering att man är väldigt benägen att anställa 
utefter ens egen självbild eller vad det är man själv tycker är en schysst person, eller en intressant person. 
Det kan räcka med ett utseende eller kommentarer under intervjun som gör att man väger åt ett håll eller 
ett annat. (kvinna) 
 
Respondentens citat kan även ses i relation till Nielsen som menar att organisationer 
tenderar att bli mer homogena över tid genom att de rekryterar likasinnade med liknande 
bakgrund, egenskaper och orientering (Nielsen 2009:280). Hos två av de manliga 
respondenterna fanns en uppfattning om att relationen till personalen gärna ska vara 
vänskaplig samtidigt som det bör finnas en underförstådd överenstämmelse om vem det 
är som är chef.  
 
Det ska egentligen inte märkas att jag är en chef. Jag ska aldrig behöva säga att jag är en chef och det har 
jag aldrig behövt säga heller, så tänker jag iallafall.  
 
Samma två respondenter reflekterade över deras tidigare kvinnliga chefer och kritiserade 
dem för att vara aningen för mjuka i sitt ledarskap.   
 
[Hon var] skittrevlig och väldigt såhär "HR:ig" och brydde sig om folk och ville att alla skulle må bra och 
allt sånt. [...] när vi tog in nya som började så kunde det gå någon vecka och sen kunde folk bli såhär "vem 
är hon" typ. "Ja, det är din chef". Så folk uppfattade inte riktigt det för hon utstrålade inte den pondusen 
eller den bestämdheten i rummet. (man) 
  
Jag måste ändå känna en viss respekt när en person kommer, att han ja har pondus liksom. I den rollen kan 
man inte vara så mjuk som person utan du måste nog vara ganska hård. (man) 
  
En av respondenterna menade att konsekvensen av ett för mjukt ledarskap kan bli att man 
inte tas på allvar. Vi upplever detta resonemang som aningen motsägelsefullt på så vis att 
samma respondent menade att ett gott ledarskap till viss del innefattar att vara vän med 
sina anställda. I relation till identitetsteorin skulle respondenternas resonemang kunna 
innebära att deras identitet formats utefter de sociala grupper respondenterna identifierar 
sig med. Därmed skulle respondenterna tillhörandes en social grupp tänkas ha svårt att 
förstå en annan (jmf. Tajfel & Turner 1986:12).  
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4.2.2 Upplevda möjligheter  
Samtliga respondenter upplevde att de har fått stöd i sin karriärsutveckling men skiljde 
sig åt i förklaringarna. En av respondenterna delgav följande. 
  
Det är ganska personberoende. Han som är min chef till exempel han är väldigt såhär, jag har lätt att 
relatera till honom. Han är en vit man från Sverige från typ samma upbringing och vi har gjort typ samma 
karriär. Han är en bra ledare och en bra chef, så han ger ju mig allt jag behöver och hjälper ju mig med 
oavsett vad det är. (man) 
  
Citatet ovan skulle kunna ses som ytterligare ett exempel på hur relaterandet till sin 
sociala grupp kan te sig på arbetsplatsen. På frågan huruvida respondenterna upplevde att 
kvinnor och män har samma möjligheter att göra karriär svarade några utifrån ett 
samhällsperspektiv och några utifrån det egna företaget.  
  
Absolut inte. Och det är supertråkigt. Men det beror helt på vilket bolag man är på och jag skulle väl säga 
att det är därför jag jobbar där jag gör, för att vi är väldigt duktiga på det. Om inte annat sedan jag kom in 
och kanske öppnade ögonen på många av de snubbar som startade företaget. (kvinna) 
  
Jag tänkte på det där, om alla har lika chans att växa inom företaget. Det är ju en väldigt intressant fråga 
för det är ju verkligen inte så. Så tror jag inte att det är någonstans. Man har ju lika chanser från början 
på nåt sätt men man har ju inte det egentligen, för har man inte den där drivkraften eller det där som 
nånstans krävs som förutsättningar då är det svårt kanske. (kvinna) 
  
En av de manliga respondenterna som arbetar inom en mansdominerad bransch ansåg att 
det var lättare för kvinnor än män att klättra inom organisationen. Detta menade han 
delvis berodde på att företaget infört ett bonussystem där anställda tilldelas en bonus på 
25 000 kr vid tips om en kvinna som sedan rekryteras. Två andra respondenter ansåg att 
kvinnor och män hade exakt lika förutsättningar att klättra inom respektive organisation 
men framhöll samtidigt att det i nuläget var övervägande män på de ledande positionerna. 
På frågan varför det ofta är fler män än kvinnor på de högsta posterna resonerade en av 
respondenterna på följande sätt. 
  
[...] jag tror att det är generellt att män identifierar sig mer eller har lättare för att ta sig an ganska tunga 
roller, så som säljare där man följs upp ganska hårt på siffror och det är verkligen att gå utanför sin 
comfort zone. (kvinna) 

Ovannämnda citat kan sättas i relation till Alvesson och Billing som menar att 
mansdominans på en arbetsplats kan ses som en strukturell förklaring till 
ojämställdhetens reproduktion (Alvesson & Billing 2011:95). På så sätt kan kön studeras 
och användas som en analytisk kategori för att förstå de sociala och institutionella 
relationernas påverkan inom organisationer (jmf. Westberg-Wohlgemuth 1996:38). Vi tar 
här i beaktning att den könsuppdelning som råder på respondenternas respektive 
arbetsplatser i viss mån kan tänkas påverka respondenternas svar. Exempelvis kan de två 
manliga respondenter som arbetar inom mansdominerade organisationer tänkas ha 
präglats av detta. Även den kvinnliga respondent som arbetar inom bemanningsbranschen 
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uppvisar i sina svar att hon blivit påverkad av den könssegregering som råder där 
kvinnorna arbetar inom HR-området och männen inom sälj.  

 

4.3 TEMA 2: Ojämställdhetens reproduktion i organisationer 
Regeringsrapporterna från åren 1994, 2003 och 2014 redogör för vanliga påståenden 
kring orsakerna bakom den ojämna könsfördelningen på ledande positioner. De 
påståenden som Regeringsrapporterna redovisar är att  

• Kvinnor har dåligt självförtroende  
• Kvinnor vill inte ha och söker inte chefsbefattningar   
• Kvinnor måste vara dubbelt så kompetenta som män för att kunna konkurrera 
• Män väljer män 
• Kvinnor väljer också män. (Regeringsrapporten 2014:80:60)   

Denna studie valde således att låta respondenterna reflektera över dessa påståenden. 
 

4.3.1 Att tro på sig själv  
Respondenterna ombads att reflektera över påståendet att kvinnor generellt har ett sämre 
självförtroende än män. Mer än hälften av respondenterna höll med om påståendet. En 
respondent ansåg att påståendet inte stämde men framhöll att påståendet används som en 
vanlig förklaring till varför kvinnor inte når högre positioner.  
  
Om vi buntar ihop alla kvinnor och alla män och så har de en varsin stapel av självförtroende. Då tror jag 
att snittet är lägre hos kvinnor än hos män. Åtminstone utåt sätt, det man kommunicerar till omvärlden. 
(kvinna) 
  
Jag tror det har mer att göra med att snubbarna har orimligt högt självförtroende istället för att det är så 
att kvinnorna skulle ha lågt självförtroende. (man) 
 
[...] vissa kvinnor behöver mycket mer stöd och bekräftelse på att "nej du behöver inte säga upp dig för du 
är asbra" medan de själva är mer "jag pallar inte mer, jag säger upp mig". Killar är lite mer såhär "du det 
går faktiskt inte jättebra för dig, vad har händer?", “vaddå, jag är ju den bästa säljaren i världen?". 
(kvinna) 
  
En annan respondent framhöll att kvinnor nödvändigtvis inte har sämre självförtroende 
men att de ofta tillskrivs en roll som osäkra. Detta i sig menade respondenten kan tänkas 
ha lett till att många kvinnor utger sig för att ha ett sämre självförtroende än vad de 
egentligen har. Detta resonemang skulle kunna ses i relation till den sociala 
identitetsteorin som betonar sambanden mellan jaget, samhället och rollprestationer med 
avsikten att förstå hur och varför människor väljer att anta olika roller (Serpe 1987:44). 
En respondent reflekterade över att kvinnor inte blivit framsläppta på samma utsträckning 
som män historiskt, något han menar kan ha format beteenden som sedan överförts 
mellan generationer. Vidare framhöll flera av respondenterna att det än idag finns en 
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vanlig föreställning om att en människas kompetens är kopplat till könstillhörighet. Även 
om det är ett synsätt som respondenterna inte kände igen inom det egna företaget kunde 
hälften av dem intyga att det är ett strukturellt problem i samhället i övrigt. Flera av 
respondenterna hävdade dessutom att kvinnor generellt måste arbeta hårdare för att nå 
samma nivå av uppskattning som män. 
 
Ibland känns det verkligen som att det finns så inbyggt i vissa att man är bra eller dålig utifrån kön faktiskt, 
mycket mer än vad jag hade trott innan och som jag märkt mer nu när jag är i arbetsplatsmiljöer. (kvinna) 
 
Eftersom det oftast är män i toppen redan så anställer de ofta jämlika personer alltså män som är som dem 
och då om det skulle kunna komma in en kvinna överhuvudtaget så kanske hon behöver bevisa att hon är 
väldigt mycket bättre än de andra männen. (man) 
  
Jag skulle säga att man måste bevisa lite mer som kvinna än som man. Man behöver nog ha nått riktigt 
riktigt bra resultat för att kunna söka sig vidare på ett annat sätt än vad män behöver. (kvinna) 
  
[...] jag tror inte kvinnor behöver vara dubbelt så kompetenta men jag tror det kan ligga en sanning i att 
kvinnorna måste typ hävda sig mer för att synas och få samma nivå av uppskattning. (man)  
 
Hogg menar att förväntningar från samhället, den egna grupptillhörigheten samt ens 
identitet samspelar med varandra och bidrar till att normer och strukturer förstärks (Hogg 
2001:185). Påståendet att kvinnor skulle ha ett sämre självförtroende än män kan enligt 
oss därmed tolkas som ett exempel på hur roller skapas och efterlevs utifrån samhällets 
föreställningar. Föregående resonemang kan även tänkas stärkas av respondenternas svar 
på frågan huruvida de ansåg att kvinnor och män får beröm för samma saker. 
 
[...] Man får nog beröm för andra saker som kvinna för att man uppmärksammar andra saker. Jag tror att 
det finns en förutfattad mening när man ger beröm till någon att nånstans vill man ju få en person att 
känna sig bra och där finns det nog förutfattade meningar kring vad som får olika personer att känna sig 
bra. I det så ligger det nog en könsfråga liksom. Så tror jag det är. (kvinna) 
 
Oftast så är det ju, om jag ska analysera själv i min grupp, att snubbarna får beröm när de gör någonting 
bra, tekniskt löser något weird problem som någon har haft problem med i månader. När det är kvinnorna 
som får beröm så tenderar det ofta att vara när de har löst en situation istället med någon jobbig person. 
(man) 
 

4.3.2 Att vilja 
Samtliga respondenter var överens om att kvinnor vill ha ledande roller men menade att 
de inte söker eller får tillgång till de höga positionerna i samma utsträckning som män. 
  
Jag skulle inte säga att det är så att kvinnor inte vill ha dem, där är det nog mer att snubbar är mer 
hungriga på sådana saker, de eldar på mer. (man) 
  
Det hoppas jag att de vill. Sen hoppas jag att de inte bara vill det för att visa någonting utan jag hoppas att 
man vill det på rätt grund om man säger så. Men det antar jag att de flesta kvinnorna vill. (man) 
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Nej, det är bara bullshit. Självklart vill de ha ledande positioner om de känner att det är någonting som de 
är duktiga på och drivna av precis som män. Så viljan är det nog definitivt inte fel på. (kvinna) 
  
En av de kvinnliga respondenterna ansåg att möjligheten till karriär till stor del avgörs av 
nätverk snarare än kompetens. Hon reflekterade kring huruvida män generellt skulle ha 
ett större kontaktnät än kvinnor och menade att det i så fall kunde ses som en förklaring 
till att kvinnor inte får tillgång till de högsta positionerna. 
  
Hur får man en position? Hur fick jag mina styrelseuppdrag? Jo men jag kände ju de som sitter där och 
sen såklart, jag är ju inte en idiot och jag har ju något att tillföra men det får vi sätta som en förutsättning. 
Så om förutsättningen är den så tror jag att det handlar jättemycket om kontakter. (kvinna) 
 
Detta anser vi påminner om McGuire som menar att kvinnor får mindre stöd från sina 
informella nätverk än vad män får från deras. McGuire beskriver även hur kvinnor 
riskerar att bli marginaliserade om de istället väljer att vända sig mot mer formella 
nätverk för att få stöd i sitt arbete (McGuire 2002:319) Utifrån detta synsätt har män inte 
nödvändigtvis ett lika individuellt förhållningssätt till sin karriär som det kan finnas en 
föreställning om. Istället kan de tänkas hjälpa varandra i större utsträckning än vad 
kvinnor gör när det kommer till att nå högre positioner. Detta kan tänkas bottna i att män 
i allmänhet inte riskerar att bli marginaliserade på samma utsträckning som kvinnor.  

4.3.3 Att välja  
Respondenterna ombads att resonera kring påståendet att män väljer män framför kvinnor 
vid rekrytering. De flesta av dem ansåg att påståendet inte stämmer, men erkände att det 
inte heller var något de reflekterat över i större utsträckning. 
  
Jag vet inte, jag tror inte att det sitter i system på något vänster. Inte att man verkligen väljer män framför 
kvinnor bara för att, utan då är det nog mer att det sitter i de strukturella system i vad du jobbar med. 
(man) 
  
Trodde att det var tvärtom, att "killar vill ha snygga tjejer, tjejer vill ha snygga killar” när de jobbar. 
(man) 
 
Flertalet respondenter bekräftade däremot påståendet att kvinnor väljer män vid 
rekrytering. 
 
Ja, det är en ganska sjuk grej, tycker jag i allafall, men det verkar ju också stämma på många sätt och det 
har väl något att göra med den här bilden av den professionella mannen eller någonting. (man) 
 
Absolut det tror jag, för att det finns en väldigt lång historia av att det är män som ska vara på den typen 
av positioner. Så det tror jag är svårt att tvätta bort ut medvetandet och jag kan känna själv att det indirekt 
förväntas av min ledningsgrupp att när jag rekryterar en säljchef så ska det vara en man. (kvinna) 
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Jag upplever att många kvinnor tycker att det är mer tjafs, om man får uttrycka sig så, när man är för 
många kvinnor i en grupp och att det blir ganska lättsamt att rekrytera en man. (kvinna) 
 
Kvinnor på den nivån kanske kan tänka såhär "nä men jag jobbar inte bra med andra kvinnor, jag har 
mina tjejpolare och det är toppen liksom men på jobbet vill jag gärna ha snubbar runt om mig så att man 
kan fokusera på jobb ungefär". (man) 
 
Respondenternas ovanstående reflektioner är främst kopplade till föreställningar kring 
könens olika egenskaper. Denna typ av uppfattning leder enligt oss till att män och 
kvinnor tillsammans bidrar till att förstärka könens olika roller. Ett av citaten ovan 
antyder att män förknippas med professionalitet och genom att rekrytera en man 
förväntas denna egenskap ingå. Detta kan ses i relation till Acker som menar att en 
individ genom egen tolkning måste förstå vilket beteende som förväntas och sedan forma 
sin identitet utefter dessa förväntningar (Acker 1992:253). Ovanstående resonemang kan 
även ses som exempel på den homosociala arena som bildas när både män och kvinnor 
väljer män vid rekrytering. På så sätt underhålls  reproduktionen av den redan existerande 
organisationskulturen (Ng & Wiesner 2007:184). 

4.4  TEMA 3: Egenskapernas dikotomi 
Principen om egenskapernas dikotomi beskriver hur kroppsliga skillnader och sociala 
effekter historiskt har förts samman vilket lett till att kvinnor ansetts inneha vissa typer av 
egenskaper och män andra (Connell 2009:87). Under intervjuerna blev det för oss mycket 
tydligt att föreställningar kring egenskapernas dikotomi lever kvar.  
 
Jag tror inte att män på samma sätt jämför sig med andra eller bryr sig så mycket om vad andra tycker som 
kvinnor faktiskt gör. Och nu generaliserar jag verkligen, det är inte att alla känner så utan det är bara en 
uppfattning, att jag tror att kvinnor tycker att det är jobbigare med vad andra tycker eller påverkas av vad 
andra tycker eller har svårare att tänka “jag skiter i vilket”. (kvinna) 
 
 Jag anser att när man har en mer balanserad arbetsgrupp som om jag skulle få in mer män i min 
arbetsgrupp så balanserar det på ett annat sätt. På det sättet väger jag ändå in att män och kvinnor är 
olika. Återigen som [...]jag tycker att män kör på mer och bryr sig kanske inte alltid lika mycket om alla 
andra man dömer inte lika hårt, man ursäktar sig inte så mycket. (kvinna) 
 
Tjejer är mycket mer fast i strukturen att "nä det är tryggt att vara anställd, jag behöver inte ta några 
risker, jag vet att jag får lön varje månad, jag vill vara mammaledig". Och det tycker jag är jättetråkigt. 
För det gör ju också att hela entreprenörsstrukturen och vilken typ av företag som startas främst drivs av 
män. (kvinna) 
 
Några av respondenterna menade att tron på att kvinnor och män besitter olika 
egenskaper grundar sig i samhällsstrukturer och sociala normer.  
 
Problemen det kan ge är ett väldigt ibland nedärvt av miljön skapat tänkande. Som att det ofta kan bli 
väldigt homogent i vissa grupper där det inte finns en mix av åsikter, bakgrunder, könsfördelning. Även om 
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jag inte vill tycka att det finns nedärvda skillnader mellan kön så finns det ju definitivt strukturella 
skillnader i hur man är uppfostrad, skapad att tro genom skolsystem och arbetsplatser. (kvinna) 
  
Det är väl antagligen så, evolutionärt är ju fel ord men jag menar i och med att vi har levt i ett sådanhär 
samhälle i tusentals år där det fortfarande finns jävligt satta strukturer på hur man gör mycket grejer 
liksom, det sätter ju sina spår oavsett. (man) 
 
Två respondenter ansåg att eventuella olikheter i egenskaperna delvis beror på biologiska 
skillnader mellan könen. 
 
Om det bara är grabbar så kan det blev väldigt... för det första det här kommer låta väldigt omanligt; så 
blir det skitigare, så är det, killar är mer slarvigare enligt min mening och sådär. [...] Det är klart att 
sådana beteenden selekteras ju fram av evolution och allt sånt där. (man) 
 
En konflikt är ett större hot i en grupp med honor som skyddar sin avkomma och sin boplats jämfört med 
jägaren som kommunicerar i en enda riktning, that's it och jag tror att det faktiskt betyder någonting rent 
biologiskt. (kvinna) 
 
Respondenterna ombads resonera kring vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom dessa 
föreställningar samt hur man kan gå tillväga för att förändra dem. Flertalet respondenter 
ansåg detta vara en svår uppgift och menade att det behövs sättas in åtgärder redan i 
grundskolan.  
 
Jag tror att det ligger nånting i uppfostran, i allt från början i att göra allting mer jämställt och att  
uppmuntra tjejer när man växer upp att våga göra samma saker. [...] Att tjejer och kvinnor borde lära sig 
att ta mer plats, att man får göra det, att man inte behöver skämmas över det. Jag tror att man slätar över 
det som killar gör på ett annat sätt som " ja gud, han är lite tokig" eller "han är en sån pajas" eller vad det 
nu är som gör att man kan våga stå inför folk och göra bort sig eller vad det än är. Men att man som tjej 
döms lite hårdare. (kvinna) 
 
Kvinnor är ju som sagt, nu kommer jag sväva iväg lite här men om vi går tillbaks till stenåldern när det 
handlade om att överleva så handlade det oftast om att kvinnorna var hemma med barnen och tog hand om 
dem gemensamt och skapade de här grupperna för att liksom må bra medan männen var ute och jagade. 
Det vet vi ju alla, eller vi vet inte men tror ju att det var så. Männen behövde vara aggressiva och när det 
kom andra stammar så behövde de skydda och det är ett beteende som har funnits och som finns nu också 
bara att vi är mer medvetna om det nu. Så det tror jag ligger till ganska mycket grund både bland kvinnor 
och män, de här beteendena. (man) 
 
Hirdman redogör för olika sätt på vilka maktrelationen mellan könen fortskrider och 
menar bland annat att de skillnader mellan män och kvinnor som redovisas ofta framställs 
som betydelselösa (Hirdman 1990:74). Som tidigare nämnts upplever vi att 
respondenterna överlag har lätt för att beskriva skillnader mellan könen. Hirdman menar 
vidare att det är vanligt att olikheterna förklaras genom att peka på skillnader i livsstil och 
intressen (Hirdman 1990:74). Detta kan ses i relation till en av respondenternas 
berättelser om hur hans mansdominerade företag vid ett tillfälle fick kritik för att vara 
exkluderande gentemot kvinnorna i organisationen. Denna kritik uppdagades genom en 
enkät där kvinnliga anställda delgav att de kände sig obekväma med den manliga 
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jargongen på arbetsplatsen. Respondenten menade att detta var beklagligt och 
reflekterade vidare över problemet i fråga. 
 
Det kan nog vara svårt ibland att vara kvinna i lunchrummet och sitta med åtta snubbar och det man själv 
vill prata om är det ju ingen som ens har intresse att i överhuvudtaget prata om. Sen så kanske någon sitter 
där och snackar om någon jävla bikinibrud de såg på krogen som de tyckte var awesome liksom. Så på det 
sättet tyckte uppenbarligen vissa kvinnor att det var jobbigt. Att det kunde vara en rent grabbig stämning 
men majoriteten av dem förstod även att det är av den anledningen att "vi är så jäkla få". Alltså det är ju 
lite som om att “du vill lyssna på hårdrock och så går du och sätter dig på en jazzklubb" liksom, ja då 
kommer du ju inte få höra någon hårdrock. Så kunde flera av dem tycka. (man) 
 
Samtliga respondenter nämnde någon gång under respektive intervju att de var medvetna 
om att de generaliserade beteenden och poängterade att ett visst beteende inte gäller alla 
män eller alla kvinnor. Enligt oss ter sig flera av respondenterna ändå relativt 
oreflekterade över hur de tillskriver kvinnor och män olika egenskaper. Att 
föreställningar kring egenskapernas dikotomi fortfarande lever kvar skulle enligt oss 
kunna ses som en av orsakerna till hur ojämställdheten ständigt reproduceras i 
organisationer. Detta då det kan tänkas bidra till det normativa antagandet att könens 
skillnader är ett naturligt tillstånd på arbetsplatser (jmf. Wahl 1998:30-33, 73). Ett 
motargument mot ovanstående resonemang skulle kunna vara att hävda att det vore 
gynnsammare för jämställdheten att erkänna könens eventuella olikheter. På det sättet 
skulle båda könens egenskaper och intressen kunna tänkas ta lika stor plats med 
argumentet att det skapar en bättre dynamik inom exempelvis arbetsgrupper. De flesta av 
respondenterna ansåg att en ojämn fördelning av kvinnor och män kan skada just 
dynamiken i en grupp och tyckte därför att en blandad grupp var det mest 
eftersträvansvärda. Respondenternas positiva inställning till en dynamisk könsfördelning 
skulle kunna ses i relation till Hirdman som menar att organisationers strävan efter en 
dynamisk arbetsgrupp ofta motiveras av en tro på en ökad lönsamhet (Hirdman 2014:96). 
Detta kan dock ses som problematiskt i enlighet med Gherardi och Poggios argument om 
den falska tron på att jämställdheten ökar då vi når lika antal män och kvinnor vilket de 
menar motsägs av de faktiska omständigheterna (Gherardi & Poggio 2001:246).   
               

4.5 TEMA 4: Olika förutsättningar 
För att kunna urskönja eventuella könsstrukturer inom respondenternas organisationer 
bad vi dem reflektera över några områden där olika beteendemönster skulle kunna 
urskiljas. Respondenterna ombads reflektera över vilket av könen som tenderar att prata 
mest på möten. Några av respondenterna blev osäkra och tyckte att det var en svår fråga 
att svara på. Tre av respondenterna menade dock att det var kvinnor som oftast hördes 
mest. En av respondenterna klargjorde att hon tyckte att frågan i sig var oväsentlig och 
menade att den inte säger något om vem som har makten i rummet.  
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[...] jag tycker nog att kvinnor pratar mest men däremot blir ju könsmaktsordningen ändå väldigt tydlig. 
För en man kan ju sitta tyst. [...] Därför att det kan sitta, och jag har varit med om det många gånger, 
någon i rummet, en man såklart, som bara har all makt liksom och man känner det när han kliver in i 
rummet. Han säger inte ett knyst, han säger inte ett ord på hela mötet men det är han som bestämmer. 
Därför att man nämligen ser att de som sitter och håller låda, män eller kvinnor, de tittar hela tiden på 
honom för att få accept. (kvinna) 
 
Genom att studera interaktioner mellan könen på till exempel möten menar Acker att det 
går att skapa sig en förståelse för hur kön reproduceras i organisationer (Acker 
1992:253). Detta synliggörs enligt oss genom respondentens citat ovan. Det går även att 
relatera till de två manliga respondenternas tidigare resonemang i vilket de framhöll att 
en ledares makt inte ska behöva uttalas utan vara underförstådd. Med det som bakgrund 
föreställer vi oss att det inom organisationer förekommer en tydlig men outtalad hierarki 
dels mellan könen men även mellan olika positioner och yrkesroller.  
 
Då vi ställde frågan huruvida respondenterna upplevde att män och kvinnor blir hörda på 
samma sätt svarade samtliga respondenter att det är så. Samtidigt menade tre av 
respondenterna att detta endast stämde om de såg till sitt eget företag och att det ser 
annorlunda ut i samhället i övrigt. Två respondenter delgav att de inte tror att män lyssnar 
på kvinnor i samma utsträckning som de lyssnar på varandra. 
 
Men på generell basis? I livet? I världen? Nja, min man lyssnar på mig men jag tycker det är jättemånga 
som inte lyssnar på kvinnor. Nä generellt sätt så tror jag att män inte lyssnar på kvinnor i lika stor 
utsträckning som de lyssnar på varandra. (kvinna) 
 
Detta kan enligt oss ses som ytterligare ett exempel som stärker resonemanget att kvinnor 
och män har olika förutsättningar till karriär i organisationer. Den skeva 
maktfördelningen mellan könen kan även (jmf. Connell 2009:108-109) anas i 
respondenternas svar på huruvida kvinnor och män hanterar konflikter olika. Fyra 
respondenter svarade att de upplever att kvinnor är mer aktiva och vill diskutera mer i 
konflikter. Vid frågan vad det kan tänkas bero på resonerade en av respondenterna på 
följande sätt. 
 
Jag tror att män kan vara autonoma utan att det gör nåt. Som kvinna kan man inte det och man har en 
annan informationsöverföring mellan varandra, som de djur vi är så kommunicerar vi ju mycket mycket 
mer. Och en konflikt är ett större hot i en grupp med honor som skyddar sin avkomma och sin boplats 
jämfört med jägaren som kommunicerar i en enda riktning, that's it, och jag tror att det faktiskt betyder 
någonting rent biologiskt. (kvinna) 
 
En annan respondent menade att kvinnor eventuellt känner att de måste kämpa för sin sak 
medan männen inte tar lika allvarligt på situationen. 
 
[...] Det är möjligt att det kan vara så och i så fall så beror det ju på att män kanske kan göra fler fel utan 
att bli fällda för det än vad kvinnor kan och klara sig undan. (man) 
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En annan respondent hävdade motsatsen och berättade att han upplever kvinnor som mer 
konflikträdda än män. 
 
[...] De två senaste kvinnliga cheferna jag har haft har varit väldigt konflikt rädda och raka motsatsen de 
två senaste manliga cheferna jag har haft som inte alls har varit konflikträdda om man jämför [...] 
Jag tappade förtroende för dem. Inte för att de är kvinnor utan för att de var konflikträdda. (man) 
 
Vi frågade även respondenterna om de tror att deras eget kön har betydelse i konflikter. 
Två av de tre kvinnliga respondenterna ansåg att det inte har det medan en av kvinnorna 
upplevde att det fanns vissa skillnader i hennes och hennes manliga kollegas sätt att 
hantera konflikter på jobbet. 
 
[...] jag tror att jag är väldigt mycket mer omhändertagande och tänker på teamet och teamkänslan och på 
hur den här personen mår [...] medan han är väldigt "Du har inte nått det här", "Varför har du inte gjort 
det?" [...] Så att ja, jag upplever nog att man hanterar konflikter och situationer olika liksom. (kvinna) 
 
Samtliga av de manliga respondenterna var överens om att deras kön spelar en viss roll 
vid konflikthantering: 
 
Med kunderna så tror jag att det har en ganska stor betydelse att jag är kille, märker jag [...] Dels är det 
kanske för att jag har en viss pondus men det är som sagt ofta som jag får komma in och ta över, [...]Att 
då, känns det som att mina ord går fram direkt medan de (kunder) ifrågasätter mer kvinnan, testar henne 
mer på något sätt. (man) 
 
Ja det tror jag absolut att det gör. Just för att jag jobbar med typ nästan bara män så tror jag att jag har 
det lättare för att jag är man. Det är lättare att bli lyssnad på tänker jag. (man) 
 
Ja det tror jag att det kan ha gjort [...] Men sen är ju inte jag en heterosexuell man och jag tror att det är 
ganska annorlunda ärligt talat mellan man och man [...] Jag upplever att jag i många fall ses mer som en 
kvinna är som en man. (man)  
 
Ackers menar att individer formar sin identitet efter de förväntningar som tillskrivs 
individen (Acker 1992:253). Att våra manliga respondenter upplevde att de blir mer 
hörda i konflikter kan enligt oss delvis grunda sig i ett identifierande med deras sociala 
grupp. En av dem berättade att han är homosexuell och upplevde att han på grund av det 
blev bemött med ungefär samma respekt som han tror att kvinnor i företaget blir. 
Respondenten berättade att han kan ha svårt att identifiera sig med de andra 
heterosexuella männen på företaget. Därmed kan vi tänka oss att respondenten upplever 
det svårt att känna tillhörighet till män som social grupp med dess förväntningar på ett 
heteronormativt agerande.   
 

4.6 TEMA 5: Jämställdhet i praktiken 
Respondenterna var överens om att jämställdhetsbegreppet står för båda könens lika 
förutsättningar och möjligheter i samhället.  
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Jämställdhet innebär att man inte gör någon skillnad, att man inte alls lägger in könsaspekten på nåt sätt 
oavsätt om man är man eller kvinna eller vilken läggning man har eller hur man klär sig. Det är jämställt i 
att vi går bara på kompetens, färdigheter, sociala färdigheter och vad man själv lägger in i det. (kvinna) 
 
När det kom till att betygsätta sitt eget företag utifrån en jämställdhetsskala från 1-10, där 
tio var högst, satte samtliga respondenter en hög siffra, ingen lägre än åtta. Många av 
respondenterna ansåg att deras företag lyfter frågan och jobbar aktivt för jämställdhet. Vi 
anser att betyget i första hand bestämdes utefter hur mycket respondenterna ansåg att 
deras företag brydde sig om jämställdhetsfrågan och inte nödvändigtvis efter hur det 
faktiskt såg ut. 
 
Jag skulle nog säga 9 [...] Alltså jag upplever verkligen att de jobbar aktivt med att kvinnor och män ska 
ha samma förutsättningar och jag upplever att vi har det. Men när man kollar på hur det faktiskt ser ut, 
vilket även vår grundare och VD reflekterar över så är det bara män som sitter på VD-rollerna. (kvinna) 
 
Det beror lite på hur man definierar jämställdhet men om man ser mellan kön, kvinna/mansfördelning 
skulle jag ändå säga att vi ligger uppe på en 8:a. Det finns liksom en väldigt uttalad policy och önskan från 
alla i ledande positioner om att det ska vara lika fördelat och vi är väldigt måna om det när vi rekryterar. 
(kvinna) 
 
En 8:a eller 9:a, ingenting är ju perfekt. Men som sagt distriktschefer är oftast män, varför det är så enligt 
min åsikt är, efter vad jag har sett, för att det behövs vara folk med stor pondus. (man) 
 
Vi finner det intressant att samtliga respondenter gav det egna företaget ett högt betyg på 
jämställdhetsskalan samtidigt som de framhöll att det fortfarande har en bit kvar innan 
det är fullt jämställt på alla positioner. Vid frågan huruvida respondenterna upplevde att 
det fanns ett konkret jämställdhetsproblem på deras företag svarade alla utom en att det 
inte gjorde det. Den kvinnliga respondenten som ansåg att företaget hade ett konkret 
jämställdhetsproblem resonerade på följande sätt. 
 
Ja, vi diskuterade det senast i morse att vi har ett programråd som tar fram alla våra kreativa idéer för 
våra innehåll och där finns det inte en enda kvinna. Vilket jag inte riktigt visste om men uppmärksammande 
idag och då tog vi ett möte om det och nu kommer vi ändra på det. Så jag tror att var och varannan dag 
måste man utmana sig själv och sina egna strukturer och hur man tänker och rekryterar och allting. 
Annars stagnerar man ju och fastnar i gamla mönster, så den där processen kommer aldrig bli klar. 
(kvinna) 
 
Samtidigt som de flesta respondenter inte ansåg att det fanns något jämställdhetsproblem 
på arbetsplatsen uppmärksammas under intervjuerna olika typer av orättvisor och 
problem kopplat till jämställdhet inom det egna företaget.   
 
Vi finns ju i olika länder, vi är ju i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Schweiz. Och i alla 
länder så är det män som är VD:ar. Och det ser ju inte så bra ut om man ser på det rent krasst men jag vet 
att de jobbar mycket med att uppmuntra att man som kvinna ska känna samma driv och att man ska kunna 
ta sig an de rollerna. (kvinna) 
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Jag har hört från en manlig kollega som jobbar som arbetsledare, att han och en kvinnlig kollega hade 
jobbat tillsammans med något projekt under kanske någon månads tid. Och sen presenterade dem det för 
sin manliga chef och där var det verkligen den här jättekonstiga situationen då han gav mannen beröm för 
ett gott arbete med det här projektet och sen gav han kvinnan en komplimang istället och sa att hon såg bra 
ut. (man) 
 
Det kan enligt oss tänkas vara svårt att ha en objektiv syn på den organisationskultur som 
en själv verkar inom. Det skulle enligt oss kunna ses som en anledning till varför 
respondenterna tycks kunna urskönja orättvisor och strukturella problem utanför det egna 
företaget men inte inom den egna organisationen. Vi upplever att de flesta 
respondenterna har ett relativt okritiskt förhållningssätt till den egna företagskulturen och 
de flesta talar väl om det egna företaget. Utifrån den aspekten anser vi att den så kallade 
mänskliga tendensen att vilja behålla en redan existerande organisationskultur (Sims 
2000:66) ibland kommer till uttryck i våra respondenters svar. Den respondent som 
senast tillträdde sin chefsroll upplever vi har lättast att beskriva sitt företags olika 
jämställdhetsproblem samt de åtgärder som görs för att främja jämställdheten på 
arbetsplatsen. Något som kan ses i relation till föreställning om att unga nyanställda 
chefer bidrar till förändringar inom organisationer genom att vara ifrågasättande och 
nytänkande (Van Maanen & Schein 1977:2). Vidare anser vi att den respondent som har 
arbetat längst inom sin organisation verkar ha svårast att utse vilka brister som skulle 
kunna tänkas finnas inom företaget.  
 
Wahl beskriver hur diskriminering mot kvinnor i organisationer kan vara direkt, det vill 
säga kopplad till en specifik situation, eller indirekt och rör då mer allmänna frågor som 
exempelvis annorlunda behandling på grund av kön (Wahl 2003:323). Ingen av våra 
respondenter beskrev någon direkt diskriminering inom företaget, däremot berättade två 
av respondenterna att det ibland händer att kvinnliga anställda diskrimineras av kunder. 
En respondent beskrev interna ryggdunkningar män emellan, en annan vittnade om en 
exkluderande jargong. En respondent beskrev i citatet ovan hur en kvinna och en man 
fick olika typer av beröm efter en projektpresentation. Mannen fick beröm för ett bra 
arbete och kvinnan fick beröm för sitt utseende. Alla dessa, om än för oss subtila 
händelser skulle kunna ses som exempel på indirekt diskriminering. Att respondenterna 
menar att de inte upplevt någon diskriminering men ändå kan ge flera exempel på det tror 
vi skulle kunna grunda sig i att diskriminering generellt är så vanligt förekommande att 
den kan vara svår att urskilja (Wahl 2003:325).  
 

4.6.1 Jämställdhetsarbete  
Generellt gav respondenterna intrycket av att inte vara särskilt insatta i det egna 
företagets jämställdhetsarbete och dess gällande policy. En del av respondenterna visste 
inte om det överhuvudtaget bedrevs något jämställdhetsarbete i företaget eller om det 
fanns en jämställdhetsplan. Endast två av respondenterna reflekterade över hur deras egna 
företag skulle kunna arbeta för att motverka eventuella könsstrukturer. Respondenterna 
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fick svara på frågan kring vilka åtgärder de ansåg behövs för att öka jämställdheten inom 
den egna organisationen. Tre av dem menade att en medveten rekryteringsprocess är det 
främsta verktyget för att uppnå en relativt snabb förändring.  
 
Anställa ännu fler kvinnor och andra personer, icke binära kanske. Ja men kvotering, det är väl allra bäst 
skulle jag säga för då löser man det fort. (man) 
 
Rekrytering. Att avdelningscheferna som främst har koll på sin egen personal i de olika avdelningarna är 
väl medvetna om hur vi som bolag i stort tänker på rekrytering och hur vi tänker på jämställdhetsfrågor 
och hur vi aktivt ska jobba med vår personal så att alla är informerade och tänker likadant kring det. 
(kvinna) 
 
De direkta åtgärderna som man kan göra är ju rent monetära, "ge brudar högre pröjs" eller ge dem 
förmåner som killar kanske inte får. (man) 
 
Respondenterna tillfrågades om det bedrivs något aktivt jämställdhetsarbete inom 
organisationen och huruvida de var involverade i det. Två av respondenterna antog att det 
fanns ett aktivt arbete men visste inte hur det var utformat. De flesta ansåg att det var 
VD:ns eller HR-chefens yttersta ansvar att driva jämställdhetsfrågan. En respondent 
hävdade att det var hennes eget ansvar som chef och berättade att hon i nuläget bedriver 
sitt företags jämställdhetsarbete själv.  
 
Det är mitt ansvar och tyvärr är ju det någonting som hamnar ganska långt ned på listan när man är ett 
relativt nytt bolag [...] och jag själv har tre tjänster i en. Det hade man ju hellre sätt att det hade funnits 
folk som täcker upp alla delar. (kvinna) 
 
En av de respondenterna ansåg inte att det fanns ett jämställdhetsproblem på hans 
arbetsplats och menade därför att han inte behövde lägga ned tid eller energi på det. Tre 
andra respondenter reflekterade över företagens respektive jämställdhetsarbeten. 
 
Jag upplever att de [företaget] både inofficiellt och officiellt jobbar med det men sen vet inte jag hur den 
planen ser ut rent administrativt. [...] Men jag vet att de jobbar med det, att de vill att det ska vara 
jämställt. (kvinna) 
 
Det är också för att man [som företag] ISO-certefierar sig och då ska det finnas ett aktivt 
jämställdhetsarbete och då ska man också redovisa det för en revision som sker med jämna mellanrum så 
det är inget bullshit. (kvinna) 
 
Företaget försöker väl skapa det med den där kvinnorgruppen till exempel "om vi skapar en kvinnorgrupp 
som träffas varannan vecka så får de ju göra roliga grejer så kanske det lockar fler tjejer". Men jag tror ju 
det blir kontraproduktivt, för dels sitter männen och orerar om att tjejerna har nån sorts kvinnoklubb där 
"ja nu ska de ses nästa torsdag och ha kuddkrig i underkläder". (man) 
 
Det sistnämnda citatet skulle kunna ses i relation till Admundsdotter och Gillberg som 
menar att jämställdhetsarbeten inom organisationer ofta möts av motstånd. Detta menar 
de skulle kunna bero på att jämställdhet förutsätter ett skifte i maktbalansen mellan 
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kvinnor och män (Admundsdotter & Gillberg 2001:88). Wahl menar vidare att 
motståndet kan tas i uttryck genom att män går samman och skapar en homosocial arena 
som förnekar att ojämställdhet skulle vara något problematiskt (Wahl et.al 2011:190). 
Respondentens beskrivning av männens reaktion på kvinnogruppen anser vi skulle kunna 
ses som ett exempel på den typ av motstånd som Wahl beskriver. Ett annat exempel på 
detta skulle eventuellt kunna vara den manliga respondent som menade att det inte finns 
något jämställdhetsproblem på hans arbetsplats. Även Schön diskuterar det motstånd som 
kan uppstå mot förändringar i organisationer och beskriver hur organisationer likt sociala 
system bildar ett visst försvarsbeteende mot eventuella störningar gentemot den rådande 
stabiliteten (jmf. Schön 1973:15-16). Vi anser att denna typ av beteende känns igen i 
respondenternas resonerande där de flesta om än omedvetet upplevs vilja bevara det 
system de känner till och vet sin roll i. En av respondenterna som hade arbetat inom sin 
organisation i flera år upplever vi hade extra svårt att se kritiskt på den egna 
organisationen. Detta kan tänkas bero på att respondenten faktiskt inte upplever några 
problem men det kan även bero på en omedveten vilja att bevara systemet som det är och 
undvika eventuella störningar. Även en annan respondent som arbetat inom sin 
organisation länge upplevs anta en något defensiv hållning vid en del av frågorna. Vi 
anser att denna typ av försvarsbeteende kan vara ett tecken på att vilja bevara normer 
eller system som de är. 
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5. Slutsats 
Denna studie har syftat till att skapa förståelse för ojämställdhetens reproduktion i 
organisationer och detta har gjorts med utgångspunkt i sex unga chefers perspektiv på 
ämnet. Nedan redogörs för de slutsatser studien kommit fram till och vidare följer en 
avslutande diskussion. 

Vår analys grundar sig till stor del på den sociala identitetsteorin där vi utgått från de 
sociala grupperna kvinnor och män (Ashforth & Mael 1989:21-22, Serpe 1987:44). Vi är 
dock medvetna om att individer alltid tillhör flera olika sociala grupper. Utifrån vår 
empiri har vi kunnat urskönja vissa värderingar som vi kopplat samman med 
respondenternas tillhörande av en viss social grupp. I och med detta har vi blivit stärkta i 
vår tro att en ledares självbild och agerande till viss del formas utefter dennes sociala 
grupptillhörighet (Turner & Giles 1981:24). Vi upplevde att en del av respondenterna 
visade tendenser till oförståelse för andra sociala grupper en dem de själva tillhörde. 
Detta ser vi som en eventuell bidragande faktor till ojämställdhetens reproduktion.   
 
Av vår analys framkom det tydligt att föreställningar kring egenskapernas dikotomi lever 
kvar. Detta märktes främst då respondenterna hade lätt att generalisera könens olika 
beteenden och egenskaper. Respondenterna ansåg att kvinnor generellt har lägre 
självförtroende än män. De flesta ansåg även att kvinnor behöver mer beröm än män och 
att det är vanligt att män och kvinnor får beröm för olika saker. Respondenternas 
beskrivning av sådan olik behandling samt agerande kopplat till kön anser vi utgör en av 
orsakerna bakom ojämställdhetens reproduktion.  
 
Några av respondenterna ansåg att det generellt är svårare för kvinnor än för män att nå 
höga positioner men upplever inte att det är ett problem som förekommer i det egna 
företaget. Överlag var de flesta respondenter positiva inför den egna organisationen och 
få av dem kunde identifiera jämställdhetsproblem på arbetsplatsen. Detta anser vi beror 
på att det är svårt att ha en objektiv syn på den organisationskultur som en person själv 
verkar inom (Sims 2000:66). Den respondent som hade arbetat minst tid inom sitt företag 
hade lättast att identifiera jämställdhetsproblem på arbetsplatsen. Den respondent som 
hade arbetat längst inom sin organisation upplevdes relativt okritiskt till den egna 
företagskulturen. Svårigheten i att vara objektiv och kunna identifiera eventuella brister 
med den egna organisationen kan i sig enligt oss ses som ännu en bidragande orsak till att 
ojämställdheten upprätthålls.  
 
Ytterligare en slutsats som kan fastställas utifrån respondenternas svar är att män upplevs 
ha lättare att identifiera sig med högre positioner samt att kvinnor får mindre stöd från 
sina informella nätverk än vad män får från deras. Detta kan enligt oss ytterligare stärka 
resonemanget att kvinnor och män har olika förutsättningar till karriär i organisationer 
vilket kan tänkas utgöra ännu en förklaring till ojämnställda förhållanden inom 
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organisationer. Avslutningsvis framhöll flera av respondenterna att jämställdhetsfrågan 
inte prioriteras jämfört med andra frågor. Vi anser att detta till viss del beror på att 
jämställdhetsarbeten ofta förknippas med så kallade mjuka värden och utifrån den 
aspekten kan jämställdheten tänkas ses som en kvinnofråga i första hand. Att frågan är 
lågt prioriterad är enligt oss en uppenbar orsak till ojämställdhetens reproduktion i 
organisationer. 

5.1 Avslutande diskussion 
Vi upplevde att samtliga sex respondenter visade ett intresse i att diskutera jämställdhet 
som ämne och att de flesta fann frågan mycket viktig. Samtidigt var det endast en av sex 
respondenter som reflekterade över hur hon i sin yrkesroll kunde arbeta för en positiv 
förändring. Överlag upplevdes de kvinnliga respondenterna något mer insatta i ämnet än 
männen även om vi inte anser oss kunna urskönja några tydliga skillnader i resonemang 
beroende på kön. De flesta respondenters vetskap i ämnet upplevde vi var av 
reflekterande karaktär och hämtad från egna erfarenheter, snarare än teoretiskt förankrad. 
Med det i åtanke anser vi det finnas ett glapp mellan teori och praktik. Trots ett stort 
utbud av teorier kring hur jämställdhetsarbeten bör bedrivas i organisationer tycker vi oss 
kunna se att denna vetenskap inte når de som kanske främst skulle behöva den, cheferna. 
Föregående resonemang stärker den empiri som vår sekundärdata visar, alltså att unga 
chefer inte är insatta i ämnet jämställdhet.  
 
Då de kvinnliga respondenterna resonerade kring kvinnor som social grupp och 
reflekterade över de egenskaper som ofta tillskrivs kvinnor fick vi intrycket av att de inte 
själva identifierade sig med dessa egenskaper. Detta skulle enligt oss kunna bero på att 
kvinnor inte vill tillskriva sig den självbilden. Med det som bakgrund anser vi det vara 
möjligt att kvinnliga chefer till viss del upplever att de måste bryta sig ur sin sociala 
grupp och dess förväntningar för att kunna identifiera sig med sitt chefskap. Detta då 
föreställningar kring kvinnorollen och chefsrollen kan tänkas skilja sig åt.  
 
I respondenternas svar fann vi en föreställning om att chefspositioner främst nås genom 
individuell framgång där det är den enskilda individens prestationer som är avgörande 
oavsett könstillhörighet. Detta går i linje med studiens inledande diskussion kring 
kapitalismens och den ökade individualismens påverkan. Vi anser att ett allt för 
individualistiskt synsätt är oroande då det skulle kunna leda till ett förnekande av 
könsstrukturers och normers påverkan. Ett allt för individualistiskt tankesätt kan med 
andra ord tänkas bidra till att orättvisor på arbetsplatsen upplevs vara den enskilda 
individens ansvar. Detta kan enligt oss leda till att de anställda bortser från det kollektiva 
engagemang som ofta krävs för att driva igenom förändringar. Vidare skulle ett mer 
djupgående studerande av kapitalistiska värderingar inom organisationer kunna ses som 
en ingång till ytterligare fördjupa sig i eventuella orsaker till ojämställdhetens 
reproduktion. 
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Att döma av vår analys bidrar respondenterna i olika utsträckning till ojämställdhetens 
reproduktion, om än omedvetet. Poängteras bör dock att vi anser att alla människor i 
någon mån bidrar till att förstärka samhällsnormer (Fisher 2011:33). Med det sagt bör 
även våra ord problematiseras och tolkas utifrån ett kritiskt perspektiv då de kan vara 
påverkade av vår föreställning av vår omvärld. Vårt tillhörande av sociala grupper kan 
tänkas ha bildat en bubbla som selektivt ger och tar den information som stärker vår 
identitet och självbild. Denna bubbla kan tänka förstärkas ytterligare av den utökade 
digitala världen genom vilken vi ges möjlighet att i viss mån påverka vilken information 
vi vill ta till oss.Vi har, precis som studien syftat till kunnat urskilja exempel på 
ojämställdhetens reproduktion i organisationer samt skapat oss en djupare förståelse för 
de fenomen som kan tänkas ligga till grund för den. Föreställningen om att den unga 
generationen kommer att lösa jämställdhetsfrågan är enligt oss mer en utopisk vision än 
en realistisk utveckling. Vi anser att jämställdhetsarbetet bör gå från att vara en punkt på 
dagordningen till att bli en integrerad del i samtliga processer inom organisationer. En 
sådan förändring skulle förutsätta ett engagemang och beslutsfattande från 
ledningsgrupper vilket i nuläget skulle innebära beslut fattade av män (de Vries 2015:22). 
 
Avslutningsvis anser vi att en bidragande orsak till ojämställdheten i samhället är en 
föreställning om att problemet inte längre existerar eller att det kommer att lösa sig 
automatiskt (jmf. Hirdman 1990:74-75). Dagens jämställdhetsproblem är av en subtilare 
art och svårare att urskilja än förr. Detta har enligt oss lett till en allmän uppfattning om 
att jämställdhetsfrågan är aningen överdriven. En vanlig synpunkt är att påpeka att 
jämställdheten går åt rätt håll och att det har hänt mycket på kort tid. Enligt oss kan det 
vara problematiskt att se i backspegeln för jämförelse då vi anser att det tar fokus från 
aktuella jämställdhetsproblem samt får dem att framstå som överdrivna (jmf. Dilli, 
Rijpma & Carmichael 2015:302). Vi tycker oss se ett intresse och ett engagemang hos de 
unga cheferna vi har intervjuat. Dock är de flesta av respondenterna enligt oss relativt lite 
insatta i organisationernas jämställhetsarbeten och deltar inte heller själva i några 
jämställdhetsaktiviteter. Det som saknas är enligt oss de teoretiska verktygen för att 
kunna ta sig an jämställdhetsfrågan. Vi anser att ett jämställdhetsarbete som efterföljs kan 
bidra till positiva förändringar på organisationsnivå och på så sätt vidare till en 
samhällsnivå. Med ovanstående som bakgrund kan vi slå fast att dagens unga chefer har 
en svåraxlad men ack så viktig roll som bärare av jämställdhetens tunga fana. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
1) Kort presentation av deltagaren och organisationen/företaget 
2) Hur länge har du varit chef, och hur kom det sig att du blev chef? 
3) Hur ska man gå tillväga för att göra karriär i ditt företag? 
4) Vad innebär ett gott ledarskap för dig? 
5) Hur ska relationen mellan ledare och de anställda vara? 
6) Arbetstider, hur ser de ut? Mycket övertid? Reflektioner kring det 
7) Om du behöver vara ledig, gå hem tidigt, går det? Hur ser företaget på det?  

a) Vad gäller för de anställda? 
8) Upplever du att du får stöd i din karriärsutveckling? Av vem? På vilket sätt? 
9) Upplever du att kvinnor och män har lika möjligheter att göra karriär/bli chef i ditt 

företag? 
10) Anser du att föräldraskap påverkar karriärmöjligheten i ditt företag? På vilket sätt? Är 

det samma för kvinnor respektive män? 
11) Vart hamnar ditt företag enligt dig på en jämställdhetsskäl från 1–10? Vilken siffra 

sätter du och varför? Motivera!  
a) Vad innebär jämställhet för dig?  
b) Vad innebär jämlikhet för dig? 

12) Vad är din uppfattning om de problem som en ojämn fördelning av kvinnor och män 
på din arbetsplats kan tänkas ge?  
a) Vad tror du är ditt företags inställning till dessa eventuella problem? 

13) Resonera kring följande påståenden som ses som vanliga förklaringar till varför 
kvinnor inte når lika höga positioner som män i arbetslivet 
a) Påståendet att “Kvinnor har dåligt självförtroende”  
b) Påståendet att “Kvinnor vill inte ha/söker inte ledande positioner”  
c) Påståendet att “Kvinnor måste vara dubbelt så kompetenta som män för att kunna 

konkurrera”  
d) Påståendet att “Män väljer män” vid rekrytering 
e) Påståendet att “Kvinnor väljer också män” vid rekrytering  

14) Upplever du att det finns ett konkret jämställdhetsproblem på ditt företag? 
Exemplifiera. 

15) Bedrivs något jämställdhetsarbete i ditt företag? Vad tycker du om det? 
a) Vems ansvarar för att uppnå jämställdhet inom företaget? 
b) Ska man arbeta med jämställdhet och varför? 

16)  Har du varit involverad i något jämställdhetsarbete? Skulle du vilja det? 
17) Vilka åtgärder anser du är viktiga för att öka jämställdheten inom din organisation? 
18) Samhället ser ut så att män har mer makt och värderas högre än kvinnor, detta kallas 

könsmaktsordning. Hur tar sig detta uttryck på din arbetsplats: 
19) Vem (vilket kön) pratar mest på möten? Vem avbryter vem?  
20) Blir män och kvinnor hörda på samma sätt? Lyssnar män till kvinnor?  
21) När tas besluten, på mötena eller redan innan? Vilka blir det då som tar besluten?  
22) Vem fixar fikat till mötena? Varför?  
23) Får manliga arbetskamrater mer beröm än kvinnor? När får kvinnor beröm? Får män 

och kvinnor beröm för samma saker?  
24) Upplever du att det finns skillnader i mäns och kvinnors deltagande i konflikter? 

a) Tycker du att det har någon betydelse att du är man/kvinna i hanteringen av 
konflikter och i så fall hur då? 


