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Abstract 
 
The aim of this study is to describe and analyze the complex of problems women in 
managerial positions face in the male-dominated building and construction industry. The 
building and construction industry has the most uneven gender distribution in Sweden. 
Therefore, it was relevant to base the study on a gender perspective and to focus on power 
structures and invisible barriers.  
 
A qualitative case study was conducted with semi-structured interviews as method. Five 
women in managerial positions within the industry was interviewed. The answers consisted 
of the women’s shared experiences from the building and construction industry. The 
summarized responses constituted a language-based empirical data, which in the analysis was 
discussed in a comparative discussion. In this discussion, the empirical results was compared 
with what had emerged in the literature review, which is theoretical base for this study.  
 
The results showed that there is a complex of problems in the building and construction 
industry, in terms of power structures and invisible barriers. The toughest power structures 
for women in this industry to handle, appears to be the informal exposures of suppression 
techniques. Regarding invisible barriers, the strongest interference seems to be the women´s 
own unawareness of how the inequalities affects them. The conclusion of this study is that the 
complex of problems is deeply rooted and hard to identify.  
 
 
Keywords: power, power structures, invisible barriers, women, leadership, gender, male-
dominated.  
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1. Inledning
 

Sverige är världens tredje mest jämställda land (World Economic Forum, 2018). En 
jämställdhetsrapport av Sveriges chefsorganisation Ledarna, visar dock på att den svenska 
arbetsmarknaden består av befintliga mansdominerade branscher (Ledarna, 2017). I rapporten 
redogörs det för hur det i de skandinaviska länderna förs en diskussion om jämställdhet på 
arbetsmarknaden som något som redan är uppnått. Att specificera, samt agera, utefter 
skillnaderna i biologiska kön ses därav som irrelevant i arbetslivet och diskussionen leder 
därför vidare till att det inte finns ett behov av jämställdhetsarbete i länderna. Statistiken visar 
däremot på att kön faktiskt har en stor inverkan i det moderna arbetslivet i hänseende till 
arbetspositioner, branscher och löner (Ledarna, 2017). Att dessa könsrelaterade mönster ses 
som osynliga gör det svårt för forskare att nå de medvetenhetsnivåer som krävs för att kunna 
studera ämnet mer djupgående (Borchorst 2009).  

1.1 Problematisering 

Allmänna föreställningar om organisationer är att de är könsneutrala. Enligt Alvesson (2015) 
saknar detta dock stärkande grunder. En genusomedveten syn på organisationer menar många 
forskare har givit en felaktig bild av verkligheten (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 
2018). De menar även att könsdiskriminering ligger dolt i de värderingar som speglas i 
organisationer och i de föreställningar som finns om organisationer (Alvesson, 2015). 
Diskriminering förekommer både på formella och informella sätt, vilka begränsar kvinnors 
möjligheter i organisationer. Formella sätt detta kan visa sig på kan vara att kvinnor faktiskt 
anses som olämpliga på chefspositioner medan informella sätt kan vara olika osynliga 
barriärer som exempelvis begränsar kvinnor i allt från avancering till hur de blir bemötta eller 
betrodda i organisationen och på sina positioner (Alvesson & Due Billing, 2011).  

En fråga som upplevs har fått allt mer uppmärksamhet både i forskningen och i den allmänna 
debatten är den manliga dominansen på de högsta chefsbefattningarna. Antalet kvinnor på 
chefspositioner har ökat under de senare åren men det är fortfarande mycket sällsynt med 
kvinnor på de högsta positionerna (Avotie, 2004). Vidare förklarar Wilson (2017) att män 
och kvinnor söker sig till roller som stämmer bäst överens med deras könsroll, vilket leder till 
att könsskillnader i ledarstil och position, till viss grad blir självuppfyllande. Därför kan man 
hävda att chefspositioner kräver egenskaper som framförallt förknippas med män, medan 
kvinnliga personlighetsdrag och beteendemönster kan få kvinnor att framstå som mindre 
lämpliga för ledarroller som kräver dominans och bestämdhet.  
 
Avotie (2004) skriver även att kvinnor inte accepteras till de informella nätverken i en 
organisation, att kvinnors prestationer inte utvärderas på samma sätt som mäns och att denna 
minoritetsställning sätter igång processer som missgynnar kvinnor. Dessa informella nätverk 
i form av maktutövande och osynliga barriärer motarbetar än idag vägen till ett jämställt 
Sverige. Ett stort informellt nätverk inom den organisatoriska världen är kulturen 
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(Gillberg, 2018). Organisationskulturer är ofta mansdominerade, vilket innebär att att det 
finns spår av kön och sexualitet i en mängd organisatoriska innehåll såsom språkbruk, 
stereotyper, värderingar, föreställningar och antaganden (Alvesson & Due Billing, 2011). 
Detta är något som tydligt tar sig i uttryck i bygg- och anläggningsbranschen. Idag är bygg- 
och anläggningsbranschen starkt mansdominerad och 2018 beskrevs situationen som 
problematisk, av dåvarande bostadsminister Peter Eriksson (Regeringen, 2018). Det är den 
bransch som har det lägsta antalet anställda kvinnor, oavsett position (Ledarna, 2017). 
Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än var tionde person är kvinna inom 
branschen (Regeringen, 2018). Vidare visar Ledarnas jämställdhetsrapport från 2017 att 
bygg- och anläggningsbranschen har lägst andel kvinnor som chefer av samtliga undersökta 
branscher.  
 
Enochsson och Andersson (2016) beskriver att bygg- och anläggningsbranschen är känd för 
att ha en speciellt hård jargong, vilket gör att kvinnor som söker sig till branschen kan bli 
bemötta negativt. Denna hårda jargong benämns ofta som en “machokultur”. Machokulturen 
är en kultur som uppstår när mäns beteende påverkas av en uppsättning av normer, så kallade 
“machonormer”. Till skillnad från lagar och regler finns dessa inte nedskrivna på papper. 
Istället är det något som individer skapar sinsemellan. Dessa normer sprids sedan vidare, 
oftast omedvetet. Oftast är det de som hamnar utanför normen som tydligast märker av den. 
Inom byggbranschen är dessa framförallt kvinnor och det kan därför leda till att en del 
kvinnor inom branschen ger upp och därav inte når eller inte vill stanna kvar på de ledande 
positionerna (Stoppamachokulturen, 2019). Många av de formella hinder som tidigare har 
funnits för kvinnor att ta sig förbi för att komma in i bygg- och anläggningsbranschen är borta 
tack vare lagstiftning. Idag har kvinnor generellt och specifikt i bygg- och 
anläggningsbranschen, i juridisk mening, rätt att göra och bete sig på samma sätt som män. 
De hinder som finns kvar skapas av oss själva och samhället (Gillberg, 2018). 
 
Detta syns även i den moderna organisations- och managementforskningen. Då det mer eller 
mindre har blivit obligatoriskt att ha med avsnitt eller kapitel om skillnader mellan män, 
kvinnor, manligt och kvinnligt. Den traditionella normen däremot, är att företagsekonomin 
har varit genusomedveten, vilket många gånger kallats för att den har varit könsneutral 
(Alvesson & Due Billing, 2011). Problematiken i och med detta är att det har lett till att 
majoriteten av kunskap utgått från forskning om män, av män, för män (Wilson, 2017). I och 
med den manliga dominansen i både forskningen likväl som organisationerna i sig, har detta 
styrt vilken typ av innehåll som det i forskningen har valts att fokuseras på och vilket 
kunskap som därigenom genererats (Martin, 2000). Det är inte många forskare som engagerat 
sig i att undersöka vad detta haft för betydelse för forskningen och förståelsen för 
organisationer (se t.ex. Alvesson & Due Billing, 2011; Martin & Collinson, 2002). Forskare 
har inte ansett genusperspektivet som något att ta hänsyn till i sina studier av organisationer. 
Enligt Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2018) framställdes chefer utan könstillhörighet, 
ända fram till 1970-talet. I annan samtida litteratur var det männen som framställdes som de 
självklara cheferna. Kvinnor som chefer uppmärksammades inte i litteraturen. 
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Enligt Wahl et al (2018) finns det fyra frågeställningar som hittills beskrivs ha karakteriserat 
forskningen om ledarskap och kön. Dessa handlar om hur kvinnor är som chefer, varför det är 
så få kvinnor på chefspositioner, hur ledarskap är könsmärkt och hur ledarskap förändras. 
Många studier undersöker även kvinnors karriärsstege och vilken problematik de möter på 
vägen till toppositionen (se t.ex. Cox & Cooper, 1997; Mae Kelly & Dabul Marin, 1998; 
Kaparou & Bush, 2007; Sandler, 2014; Traavik, 2018). Det finns desto färre studier som 
behandlar problematiken som kvinnor möter när de redan sitter på chefspositionen. Alvesson 
och Due Billing (2011) diskuterar kring olika svårigheter kvinnor som chefer möter, 
exempelvis i form av motstånd från medarbetarna, förtroende- och maktskapande. I 
förhållande till de faktorerna visar studier att kvinnor möter svårigheter i att bemöta de 
förväntningar människor har på deras ledarskap. Ett genusperspektiv kan här anses bidra till 
en förståelse för hur dessa förväntningar byggs upp. 
 
Utifrån den presenterade faktan mynnar problematiseringen ut i en frågeställning som ska 
besvaras av vad kvinnor möter för maktstrukturer och osynliga barriärer när de befinner sig 
på chefspositioner i bygg- och anläggningsbranschen.  

1.2 Frågeställning 
Vilka maktstrukturer och osynliga barriärer möter kvinnor på chefspositioner i den 
mansdominerade bygg- och anläggningsbranschen? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den problematik kvinnor på 
chefspositioner möter i en mansdominerad bransch. I den här uppsatsen intervjuas kvinnor 
som besitter chefspositioner inom bygg- och anläggningsbranschen med syfte att få ta del av 
deras upplevda syn på problematiken gällande maktstrukturer och osynliga barriärer. Vi vill 
ge läsaren en ökad förståelse för den problematik kvinnor på chefspositioner inom 
mansdominerade branschen möter. 
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2. Litteraturgenomgång 

 
Genom att att använda sig av ett genusperspektiv lyfts problematiken att samhället är 
strukturerat utifrån kön och förhåller sig till dess biologiska skillnader. Människor delas 
biologiskt upp i kön och det genomsyras i alla sociala sammanhang. Det inkluderar även 
förväntningar av hur människor utifrån deras biologiska kön förhåller sig till exempelvis 
språk och relationer. Förväntningarna baseras på de normer som är uppbyggda kring det 
biologiska könet, hur en person med ett specifikt kön uttrycker sig och för sig i sociala 
sammanhang (Alvesson & Due Billing, 2011).   
 
Genusperspektivet innebär en bred utgångspunkt. Den genomgående grundtanken handlar 
dock om att göra skillnad på kön och genus. Perspektivet lägger stor vikt i att ha en förståelse 
för hur såväl kön som genus socialt skapas, upprätthålls och förändras i olika sociala 
kontexter (Wharton, 2005). Genus som perspektiv och begrepp skapas och tillämpas som en 
motreaktion mot kategoriseringen man eller kvinna. Problematiken med att göra denna 
biologiska uppdelning innebär socialt underliggande antaganden om att individer identifieras 
utifrån deras kön, vilket skapar förutbestämda förväntningar på manliga och kvinnliga 
beteenden, och att det finns naturliga skillnader i hur dessa utmärker sig utifrån respektive 
kön. Genusperspektivet tar avstånd från detta och belyser istället hur genus och kön är socialt 
konstruerat snarare än medfödda. Perspektivet utmanar på det sättet tanken om att biologiska 
könet innebär ett förutbestämt öde (Francis & Paetcher, 2015).  
 
Messerschmidt (2009) lyfter fram en annan problematik utifrån ett genusperspektiv, att 
samhället använder begreppen kön och genus som synonymer. Det har resulterat i att de olika 
kategorierna har blivit svåra att skilja på, vilket leder till svårigheter att synliggöra hur kön 
och genus har blivit socialt konstruerat utifrån den fysiska kroppen. De sociokulturella 
föreställningarna om genus som biologiskt bestämt, har idag expanderat in i organisationer 
och format förväntningar på yrkesrollen, vilket automatiskt har resulterat i könsstereotyper 
även inom organisationer (Powell, Butterfield & Bartol, 2008). Monro (2005) förklarar vidare 
hur utvecklingen har lett till att gränserna mellan kvinnliga och manliga attribut har blivit allt 
mer utsuddade. Den traditionella uppfattningen av manlighet och kvinnlighet har integrerats 
vilket påverkar synen av vad som kan ses som manligt och kvinnligt. Normer och sociala 
preferenser formar människan i sitt kön och definierar en tillhörighet till det biologiska könet. 
Vad som däremot utmanar detta är hur människan i sitt beteende och levnadssätt inte 
identifierar sig med dessa normer. Forskningen kring genus och kön har utvecklat fler 
perspektiv över hur konstruktionen kring kön definieras av omvärlden och utmanar de 
biologiska könen, man och kvinna, samt tar större hänsyn till individens egna val av 
identifikation (Monro, 2005). 
 
Att tolka organisationer ur ett genusperspektiv innebär att det tydliggörs hur föreställningar 
om kön och genus genomsyrar dom (Alvesson, 2011). Forskare (se t.ex. Bell & Sinclair, 



 

 5 

2016; Lang och Rybnikova, 2016; Francis, Grimshaw & Standish, 2012) som har använt sig 
av genusperspektivet som utgångspunkt, har på det sättet kunnat ge en mängd olika 
förklaringar till förekomsten av hur ojämlikheten mellan könen utspelar sig i organisationer. 
Bland dessa förklaringar noterar Hansson, Gottfridsson och Raanaes (2019) ett flertal 
frekvent rapporterade exempel på vad ojämlikheten beror på. Två sådana exempel är 
maktstrukturer och osynliga barriärer. 

2.1 Maktstrukturer  
Maktstrukturer är en stor och viktig dimension inom genusforskning (Wahl et al, 2018). Makt 
definieras som en persons förmåga att kunna använda sig av sina resurser för att effektivt 
agera och nå organisationens mål samt något som uppstår i interaktion mellan människor 
(Gillberg, 2018). Gillberg (2018) fortsätter att redogöra för att den formella maktpositionen 
chef, inte innebär att personen per automatik kan utöva den makt som den ansetts ha blivit 
tilldelad via positionen. Eftersom maktutövning uppstår i relation till omgivningen. Vid sidan 
av sin formella position bör personen därav ha underordnades förtroende för att effektivt 
kunna utnyttja den makt vilken positionen associeras med (Gillberg, 2018). 
 
Wahl et al (2018) beskriver att makt verkar via individuellt handlande, som ett 
tolkningsföreträde och sker via normer och värderingar. Alvesson och Due Billing (2011) 
diskuterar vidare att makt kan ses som ett manligt privilegium och att förväntningarna på 
kvinnor på chefspositioner därav blir högre. Då de behöver jobba hårdare för att bevisa för 
medarbetare och överordnade deras legitimitet. Dessa strukturer är starkare i främst 
mansdominerade branscher. Precis som alla makthavare måste kvinnor på maktpositioner 
bygga upp en respekt från sina underordnade och skapa en legitim auktoritet (Magee & 
Frasier, 2014).  
 
Sandler (2014) redogör i sin studie för hur kvinnor på chefspositioner förhåller sig till 
begreppet makt. Dessa framgångsrika kvinnor är enligt studien, obekväma att benämna att 
deras positioner innebär ett maktinnehav. Makt har för dessa kvinnor en negativ framtoning. 
Många av kvinnorna föredrog att benämna deras chefskap som influerande, som inte 
innefattade något maktutövande gentemot deras anställda. Denna reflektion kan visa på de 
sociala förväntningar samhället har på kvinnor och deras chefskap. Chefskapet ska bland 
annat vara vårdande och osjälviskt. Detta är inte bara mäns syn på hur kvinnors chefskap ska 
symboliseras, utan något som kvinnorna även själva vill symbolisera sitt chefskap med 
(Sandler, 2014).  
 
Gillberg (2018) diskuterar kring makt i benämningen av begreppen kompetens och auktoritet, 
vilka är manligt könsmärkta särskiljande egenskaper och är något som flera studier bekräftar 
(se ex. Strindberg, 2012; Hirdman, 2008). Dessa egenskaper har som såväl kvinnor som män 
lättare att identifiera hos män på höga positioner (Gillberg, 2018). I dagens organisationer 
ligger makt fortfarande i stor utsträckning hos de män som har konstruerat och leder 
organisationer. De nyttjar sin auktoritet och makt för att reproducera vad som är gynnsamt för 
dem själva (Bierema, 2009; Stead & Elliott, 2009).  
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Vial, Napier och Brescolls (2015) studie fokuserar på att undersöka sambandet mellan 
legitimitet och makt hos kvinnor på chefspositioner. Forskningen belyser de hinder som 
kvinnor kan komma att möta på sina chefspositioner där det finns en avsaknad av legitimitet 
från medarbetarnas sida. Bristen på legitimitet kan få konsekvenser där kvinnor som chefer 
inte har stödet att utöva den makt som chefspositionen innebär och deras arbete kan ses som 
otillräckligt. Magee och Frasier (2014). De kvinnor som finner ett självförtroende i den 
maktpositionen de besitter, på grund av sitt chefskap, har ett större mod att ge sig in i 
förhandlingar (Small, Gelfand, Babcock & Gettman, 2007). Dweck (1999) har genomfört 
forskning som visar att kvinnor med självförtroende presterar bättre i sina positioner, 
identifierar sig mer med sitt ledarskap och har ett bättre psykiskt mående än de kvinnor som 
saknar självförtroende i sitt ledarskap. Kvinnor som använder sig av makt kan med större 
medel prestera och motivera medarbetarna vilket bidrar till ett positivt resultat av deras 
handlande (Hoyt & Murphy, 2016). Sandler (2014) talar om en brist på självförtroende hos 
vissa kvinnor som sitter på chefspositioner. Där det då uppstår en problematik i att kvinnorna 
inte känner sig berättigade att med makt, använda sig av auktoritet för att kunna ta beslut.  
 
Vial, Napier och Brescoll (2015) förklarar vidare att kvinnor på chefspositioner i 
mansdominerade branscher anser sig ha lågt inflytande och brist på makt. Kvinnorna 
uttryckte att de finner en oro i att de på dessa positioner inte ska respekteras för sitt ledarskap. 
Studier visar på att det i mansdominerade branscher skiljer sig i vad som förväntas av chefer 
och vad som förväntas av kvinnor. Detta leder till en uppfattning om att kvinnors kompetens 
är lägre på chefspositioner och därmed får de en lägre status i rollen. Kvinnor på 
chefspositioner i mansdominerade branscher möter en problematik i maktrelationen mellan 
deras roller och de underordnades. Enligt studien visar det att maktrelationen och 
legitimitetsproblematiken kan utlösa bakslag för kvinnors chefskap och även få andra 
konsekvenser kopplade till deras roller (Vial, Napier & Brescoll, 2015). 
 
Dzubinski, Diehl och Taylor (2019) har gjort en studie om kvinnligt ledarskap i USA och 
utformat en modell för hjälpa kvinnor att förstå den etablerade ledarskapskulturen i 
organisationerna. De för en diskussion om makt i de högsta positionerna inom 
organisationerna. Där de ser att det finns det utrymme för att utöva makt som kan prägla en 
hel organisation, dels när det gäller formella beslutsfattanden men också informella. Dessa 
chefer på högre nivåer agerar utefter omedvetna antaganden och använder deras privilegier 
och makt för att bevara en bestående ledarskapskultur. Mansdominerade organisationer 
stärker denna ledarskapskultur (Ljungholm, 2016). Det här fenomenet hindrar kvinnor att 
utöva ett önskat ledarskap vilket gör att de anpassar sig istället till den ledarskapskultur som 
råder. Dzubinski, Diehl och Taylor (2019) resonerar att mäns maktutövande har format 
statiska organisationer och att tiden är kommen för kvinnor att utöva sitt ledarskap. Att forma 
organisationer med en mångfald av chefer som bidrar till jämställdhet och utveckling. 
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2.2 Osynliga barriärer 
Hansson, Gottfridsson och Raanaes (2019) genomförde en studie med syfte att analysera 
konstruktionen av kön i affärsmedia genom att identifiera diskurser i media beroende av 
vokabulärstrukturer. De uttrycker att det i tidigare forskning återupprepas strukturella, 
institutionella och biologiska förklaringar till ojämlikhet mellan könen. Författarna lyfter 
fram att förklaringar även kan vara, och ofta är subtila, ej konkreta och djupt rotade. En 
möjlig anledning till att detta inte tagits upp i så stor utsträckning i tidigare studier, menar 
Hansson et al (2019) beror på hur tidigare forskare har utformat sina studier. Acker (2006) 
menar vidare att könsskillnader skapas i processer med informell interaktion och rutin, vilket 
inte har dokumenterats så ofta. Denna mer subtila och systematiska form av diskriminering är 
dock något som dröjer kvar i organisationer (Meyerson & Fletcher, 2000). Det som hittills 
har använts för att synliggöra och analysera sådan typ av diskriminerande processer i social 
och ekonomisk kontext, hänvisar till metaforen glastaket (Bendl & Schmidt, 2010).  
 
Glastaket är ett metaforiskt uttryck som har applicerats i mer än två årtionden för att beskriva 
organisationens diskriminerande processer som hindrar kvinnors avancemang till högre 
positioner (Bendl & Schmidt, 2010). Att metaforen är så välanvänd i detta sammanhang 
påstår Bendl och Schmidt (2010) är för att den anses definiera osynliga barriärer som hindrar 
kvinnor från avancemang till chefsbefattningar inom organisationer. Glastaket är en metafor 
som förklarar den symboliska dimensionen av diskrimineringen mot kvinnor i organisationer. 
En metafor för fördomar och diskriminering (Gillberg, 2018). Wilson (2017) menar att detta 
fortfarande finns kvar trots att det var två årtionden sedan fenomenet introducerades samt 
tillkommande lagkrav på jämställdhetspolicys.  
 
Idag finns det kvinnor som sitter på chefspositioner och har uppenbarligen lyckats krossa 
glastaket. Meyerson och Fletcher (2000) menar dock att kvinnan som chef inte har 
överkommit alla hinder även då de har lyckats nå en chefsposition. Det är nämligen inte bara 
taket som håller tillbaka kvinnor utan att det är hela strukturen av organisationen de jobbar i; 
dess grund och grundpelare, väggarna och själva luften. Barriärerna existerar således inte 
bara som ett tak ovanför kvinnor, de finns överallt. Detta styrker Bendl och Schmidt (2010) 
då de menar att nuvarande konceptualiseringar av glastaket, som den enda osynliga barriären, 
misslyckas med att fånga komplexiteten i situationen. Det syns även i forskningen kring 
ämnet om kvinnor som chefer ur ett genusperspektiv, då den idag har gått ifrån att fokusera 
på den frivilliga exkluderingen av kvinnor mot att undersöka vad som kallas “second-
generation form of gender bias” (Ibarra, Ely & Kolb, 2013). “First-generation gender bias” 
relaterar till de medvetna och synliga agerandena av diskriminering mot kvinnor i samhället 
och på arbetsplatsen. “Second-generation gender bias” är istället det dolda och osynliga i 
organisationens rutiner med ett mer neutralt uttryck, där de underliggande aktionerna och 
värderingarna till dessa förblivit distinkt tydligt mansorienterade.  
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Det är denna form av barriärer som hindrar kvinnor från att bli accepterade som chefer 
(Grover, 2015). Grover (2015) uttrycker specifikt att mansdominerade organisationer är 
ovilliga att acceptera en kvinna i en chefsposition. Syftet med författarens publikation är att 
försöka förstå könsaspekter i organisationer och redogöra för “first-generation gender bias” 
och “second-generation gender bias”. I sin publikation skriver Grover (2015) att kvinnor ofta 
är omedvetna om vilken påverkan ojämlikhet utifrån kön har på arbetsplatsen då manlig 
dominans kan ta sig i uttryck i språket i olika arbetsdokument, rekryteringspreferenser, 
preferenser för olika jobbuppdrag, befordringsordningar och i beslutstagande processer. 
Dessa skillnader behöver inte alls vara tydligt uttryckta utan kan implementeras underförstått 
(Grover, 2015).  
 
Weyer (2007) genomförde en studie med syftet att teoretiskt undersöka och förklara varför 
det är så få kvinnor i toppledning. Studien ämnar att förklara uthålligheten i glastaket för 
kvinnor som chefer, varför det fortfarande består tjugo år efter dess första redogörelse. I 
studiens bakgrund lyfts det fram att tidigare forskningsundersökningar kommit till slutsatsen 
att “hindrena till kvinnors avancemang inte är avsiktliga” (Townsend, 1997). Weyer (2007) 
förklarar vidare, likt Hansson et al (2019), att forskningen idag har gått ifrån biologiska och 
evolutionära förklaringsmodeller i kontexten av ledarskapsskillnader mellan män och 
kvinnor. Istället har socialisering och strukturella eller kulturella förklaringar fått mer 
uppmärksamhet och blivit ansedda som de mest accepterade förklaringarna till ojämlikheter 
mellan könen.  
 
Weyer (2007) menar vidare att det är sociala förväntningar som producerar och upprätthåller 
ojämlikhet mellan genus. Män och kvinnor tilldelas olika roller i samhället beroende av deras 
kön. Familjeliv och yrkesinriktning anses speciellt bidra till detta. Den organisationella 
ledarens roll är även den bunden till, och relaterar till könsroller. På det sättet utvecklas också 
ledarrollen i samförstånd med samhället om kvinnliga och manliga attribut. Francis et al 
(2012) menar att dessa kvinnliga attribut, som förklarar varför kvinnor inte anses lämpliga 
som chefer, är för att de anses vara för veka, för bräckliga, för löjliga och hysteriska.  
 
Weyer (2007) förklarar att när kvinnor som chefer utvärderas, finns det redan förutfattade 
meningar om att de är mindre lämpade som chefer än män eftersom deras tilldelade könsroll 
och ledarrollen inte matchar. Mer än hälften av jämförelserna som gjorts i studien mellan 
utvärderingarna av män och kvinnor som chefer visade en partiskhet relaterad till chefens 
kön. Det fanns striktare standarder för kvinnor, även om de presterade på samma nivå och 
utvärderingarna var objektiva.  
 
Ibarra et al (2013) fortsätter i deras studie att beskriva att när kvinnor blivit tillfrågade vad det 
är som kan tänkas hålla dem tillbaka i organisationer säger de;  
 

Det är inget öppet. Jag känner bara en mindre koppling, både positiv och negativ, 
med männen jag jobbar med. Så ibland verkar jag ha svårt att få dragkraft för mina 

idéer.  
(Ibarra et al, s .64). 
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Problematiken för kvinnor beskrivs av Ibarra et al (2013) bestå av kraftfulla men subtila och 
osynliga barriärer som kommer från kulturella antaganden, organisatoriska strukturer, praxis 
och interaktionsmönster som på ett oavsiktligt sätt gagnar män men samtidigt missgynnar 
kvinnor. Författarna lyfter att i de flesta kulturer är maskulinitet och ledarskap nära kopplade. 
Den ideala ledaren är, precis som den idealiska mannen, beslutsam, bestämd och självständig. 
Förmodligen beror det på att många förankrade organisationsstrukturer och arbetspraxis har 
utformats för att passa människors liv och situationer vid en tidpunkt då kvinnor endast 
representerade en mycket liten del av arbetskraften. Kvinnor förväntas istället vara trevliga, 
omvårdande och osjälviska. Denna felmatchning mellan kvinnliga kvaliteter och de kvaliteter 
som anses nödvändiga för ledarskap, sätter kvinnor i vad författarna kallar en dubbel fälla. De 
lyfter även att ett flertal studier har visat att kvinnor som varit framträdande i traditionellt 
manliga domäner betraktats som kompetenta, men mindre omtyckta än sina manliga 
motsvarigheter. Självförtroende och bestämdhet anses ofta som arrogant eller hårt hos 
kvinnor. Samtidigt tycks kvinnor i chefspositioner som uppför en konventionellt kvinnlig stil, 
bli omtyckta men inte respekterade. Då anses de istället vara för emotionella för att fatta tuffa 
beslut och för mjuka för att vara starka ledare. 
 
Ibarra et al (2013) beskriver vidare att “second-generation bias” skapar en kontext vilken kan 
beskrivas med termer som att det finns “något i vattnet”, där kvinnor misslyckas att växa och 
nå deras fulla potential. Den bristande kopplingen till manliga kollegor gör att kvinnor 
uppmanas att ta en anställning som passar ett familjeliv. “Second-generation bias” ligger 
inbäddad i stereotyper och organisatoriska metoder som kan vara svåra att upptäcka, men när 
människor blir medvetna om det skapas möjligheter till förändring. Ett viktigt verktyg anser 
författarna är feedback på sin prestation, men idag har inte kvinnor har inte blivit 
socialiserade för att konkurrera på ett framgångsrikt sätt i en miljö full av män. Därför måste 
det bli en självklarhet att lära sig de färdigheter och stilar som deras manliga motsvarigheter 
förvärvar (Ibarra et al, 2013).  
 
En annan studie som undersökt karriärsutveckling för kvinnor i en mansdominerad bransch är 
Kaparou och Bushs (2007) undersökning. De undersökte karriärsutvecklingen för kvinnor 
som rektorer och underrepresentationen av kvinnor på chefspositioner i högstadieskolor. De 
främsta anledningarna till underrepresentationen bevisas i studien vara personliga faktorer, 
hemlig diskriminering, könsstereotyper och upplevda begränsningar i deras socialt 
definierade roller.  
 
Intervjudatan i Kaparou och Bushs (2007) studie visade att kvinnor upplever personliga, 
strukturella och kulturella barriärer och att alla intervjuobjekt identifierade familjeansvar och 
skyldigheter som en kärnfaktor till kvinnors problematik i branschen. Det relaterades till brist 
på stöd av omgivningen och majoriteten hänvisade även till sociala uppfattningar. Författarna 
menar att det på grund av den manliga dominansen existerar en stereotyp som identifierar 
chefer som maskulina och att detta har varit svårt att överkomma. När män har fortsatt att 
dominera sådana positioner, skapas en ond cirkel för kvinnor då den maskulina 
organisationskulturen spär på den manliga dominansen. Manlig dominans tycks också leda 
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till brist på självförtroende hos kvinnor och de mer subtila formerna av diskriminering är 
fortfarande en faktor i denna aspekt. 
 
Den bransch som Kaparou och Bushs (2007) har genomfört sin studie på har, likt bygg- och 
anläggningsbranschen, policys och lagstiftning mot diskriminering av kvinnor men även där 
har det inte heller har lett till någon jämställd representation på chefspositionerna. Författarna 
menar på att det finns en diskrepans mellan existerandet av jämställdhetspolicys och dess 
implementering i praktiken. Dessutom konstaterar de att kulturella och strukturella hinder 
betraktas som hemliga eller som osynlig diskriminering, vilket hindrar kvinnors 
karriärsutveckling. Studien visar också att det finns en stark koppling mellan familjefaktorer 
och karriär, vilket i sin tur påverkar självförtroendet.  
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3. Metod
 

Jacobsen (2017) skriver att den samlade kvaliteten på ett forskningsprojekt bestäms av om 
den som läser forskningen faktiskt tror att det som skrivs är sant. Ett krav på en kvalitativ 
undersökning är att forskaren har en förmåga att reflektera över samspelet mellan själva 
forskningen och de resultat som presenteras. Att forskaren försöker blottlägga och förklara 
hur situationen präglas av att den forskas om. Med andra ord att forskaren klargör sin roll i 
forskningssituationen. För att öka studiens reliabilitet och validitet vill vi i detta i avsnitt 
öppet reflektera över de metoder som använts i studien och hur detta kan ha påverkat 
resultaten samt de strategier som valts. På så sätt kan denna studie ha möjligheten att ingå i en 
större diskurs där andra kan komma med kritiska, kompletterande och även alternativa 
synpunkter. Det gör att kunskapen inom området hela tiden kan vidareutvecklas.  
 
För att presentera hur studien är genomförd samt för att öka reliabiliteten och validiteten för 
studien, kommer vi genomgående i kapitlet använda oss av samma typ av struktur. Först 
kommer vi att presentera de val vi gjort för att forma studien. Dessa val följs av en 
motivering till varför just de valen gjorts och varför de är relevanta för studien. Därefter 
kommer vi att presentera kopplingar till metodlitteraturen, för att till sist presentera de 
konsekvenser som studiens utformning gett.  

3.1 Studiens design och ansats  
Val 
För att forma den här studien har vi gjort ett antal val som lett till dess utformning. Som 
startpunkt har vi utgått från litteraturen. Vi har valt att använda oss av litteratur som har 
antagit ett genusperspektiv och som fokuserat på maktstrukturer och osynliga barriärer. 
Genom att vi valt att utgå från ett perspektiv och sedan rikta in oss mer specifikt på litteratur 
inom dessa kategorier, har vi kunnat utforma en litteraturgenomgång. Där de utgångspunkter 
vi använt oss av presenteras samt vad tidigare forskning som är relevant för vår studie, har 
kommit fram till inom områdena.  
 
För att bygga upp litteraturgenomgången har följande sökord utnyttjats i databasen Primo; 
power, power structure, invisible barriers, women, leadership, gender. Sökningen filtrerades 
även utifrån parametern; artiklar och kategorin; gender. Efter noggranna genomgångar av ett 
flertal artiklar och deras resultat, valdes de som bedömdes ha stor relevans för denna studie 
och som ansågs kunna bidra med en bra grund till analys av frågeställningen. Efter 
bearbetning av ett par artiklar uppfattades mönster i deras bakgrund och analys. Både vad 
gäller utvalda kategorier för sig men också mellan kategorierna. Detta var det som slutligen 
avgjorde vilka artiklar som skulle utgöra studiens litteraturgenomgång. Till studien har även 
ett flertal böcker inom organisation, ledarskap och genusforskning behandlats. Dessa har 
fungerat som ett stöd till problembakgrunden och till litteraturgenomgången. 
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Utifrån de formaterade utgångspunkterna i litteraturgenomgången, har vi sedan gått till 
empirin och undersökt hur kvinnor på chefspositioner upplever verkligheten utifrån dessa. 
Empirin har framtagits genom att semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem olika 
kvinnor, som samtliga innehar chefspositioner inom bygg- och anläggningsbranschen. 
 
Intervjuerna har sammanställts genom transkribering och därefter har respondenternas svar 
sammanfattats. Detta för att vi ska kunna presentera de uttalanden och exempel som de ger 
uttryck för och som är relevanta för att kunna besvara vår forskningsfråga. Sedan har en 
analys utförts av dessa sammanställningar. Analysen består av en jämförande diskussion av 
de empiriska resultaten med vad som framkommer i den redogörelse av litteraturen som 
gjordes tidigare i studien. De empiriska resultaten har aldrig baseras på fakta från endast en 
källa, då vi valt att basera dem på flera oberoende källor. 
 
I analysen av denna studie görs en jämförande diskussion av de empiriska resultaten och vad 
som framkommit i den redogörelse av litteraturen gjorts tidigare i studien. Utgångspunkten 
har varit rådatan som sedan jämförts med litteraturen. I diskussionen är fokusområdena 
maktstrukturer och osynliga barriärer utgångspunkter för att analysera hur de empiriska 
resultaten liknar och skiljer sig från vad tidigare forskning redogjort för inom samma 
fokusområden. Det har gjorts en uppdelning av analysen så att det tydligt framgår att de 
empiriska resultaten och litteraturen inom samma fokusområde analyserats tillsammans, först 
makt sedan osynliga barriärer. Till sist presenteras de resultat vi har kommit fram till i 
analysen i en slutsats. 
 
Motiv 
Anledningen till att vi har utformat en litteraturgenomgång som utgår från litteratur som har 
antagit ett genusperspektiv, är för att vi ville fokusera vår studie på kvinnor och den 
problematik de möter. Genusperspektivet har gett oss möjligheten att läsa om problematiken 
på en djupare nivå. Därigenom har vi fått en bred förståelse för området och kunnat se 
problematiken med organisation i relation till genus. 
 
Motiveringen till att fokusera på maktstrukturer och osynliga barriärer utifrån ett 
genusperspektiv, är för att tidigare genusforskning visat på brister i dessa områden. Detta 
eftersom tidig litteratur inte antagit ett genusperspektiv och endast utfört studier av män, om 
män för män. Hade vi använt oss av denna tidiga litteratur som teoretisk utgångspunkt, skulle 
det gett oss en snedvriden bild av området och problematiken. Vi har därav valt att studera 
nyare forskning som har genusperspektivet som utgångspunkt för att skapa en grund för 
studien i vår litteraturgenomgång.  
 
Att vi har valt fokusera på områdena maktstrukturer och osynliga barriärer, motiveras även av 
att vi är intresserade av att studera den problematik kvinnorna själva kan beskriva utifrån vad 
de dagligen möter på deras positioner. Fokusområdena öppnar upp för diskussioner om både 
informella och formella strukturer. Genom att vi har behandlat dessa områden redan i 
bearbetningen av litteraturen för att sedan gå till empirin, har det lett till att vi fått förståelse 
för vad tidigare litteratur och forskare har kommit fram till, innan vi formaterat de 
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semistrukturerade intervjuerna. Fördelen med detta är att frågorna i intervjuerna är väl 
underbyggda med litteratur och kan förklaras på ett tydligt sätt för intervjupersonerna.  
 
Anledningen till att vi har valt kvinnor från bygg- och anläggningsbranschen är vårt stora 
intresse av att studera en bransch som är allmänt identifierad som mansdominerad och 
innehar, vad som utomstående identifierar, en machokultur. Att intervjua kvinnor som 
faktiskt innehar chefspositioner i branschen har varit av väldigt intressant, då vi har fått höra 
deras upplevelser av den mansdominering som råder i branschen. Genom detta har vi fått vi 
en bild av hur stor påverkan kön och genus har i organisationer i dagens 
organisationssamhälle.  
 
Motiven till att vi har transkriberat intervjuerna är för att vi på ett strukturerat och effektivt 
sätt skulle hitta de delar som är relevanta att plocka ut till studiens empiriska resultat. Genom 
att vi har utgått från transkriberingen när vi sammanställt intervjuerna har empiriavsnittet 
kunnats hållas citatnära vilket är viktigt för studiens reliabilitet. Detta har även haft stor 
betydelse för att analysen och slutsaterna har baserats på verklig data och inte har blivit 
otillförlitliga.  
 
Att analysen är uppdelad i fokusområderna maktstrukturer och osynliga barriärer, motiveras 
av viljan att läsaren ska få en förståelse för hur de två olika fokusområdena är genomgående i 
hela studien. Anledningen till att vi har valt att genomföra en jämförande diskussion i 
analysen av litteratur och empirisk data, är för att kunna öka validiteten i vad studien 
resulterar i. I de fall två olika källor stärker varandra anses resultaten kunna generaliseras i 
större hänseende (Jacobsen, 2017). Att de empiriska resultaten har baserats på fakta från fler 
än en källa har stärkt studiens validitet och har gjort att slutsaterna från studien blivit mer 
trovärdiga. Detta har ansetts det som en tillgång snarare än som en begränsning, då det har 
lett till flera olika perspektiv och en bredare bild av hur verkligheten kan se ut.  
 
Litteratur 
Att designa en studie på det här viset förklaras i metodlitteraturen som att göra en studie med 
en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015). Att studien har en deduktiv ansats har gjort att vi 
hela tiden har möjlighet att kontrollera om vi rör oss utanför vad den empiriska datan 
egentligen innehåller, vilket har kunnat stärka validiteten.  
 
Tidigare litteratur (Denyer & Pilbeam, 2013) menar på att använda sig av en 
litteraturgenomgång som metod för att hantera tidigare forskning, ger forskaren en möjlighet 
att använda litteratur som är relaterad till studien som genomförs. Det finns ett stort antal 
vetenskapliga artiklar som kan användas som belägg för att forma en teoretisk utgångspunkt 
(Denyer & Pilbeam, 2013). En litteraturgenomgång karaktäriseras av att forskaren koncist 
sammanfattar vad som tidigare har forskats inom i de aktuella ämnen som studien är ämnad 
att fokusera på. Den tidigare forskningen som används i litteraturgenomgången ska dock inte 
har forskat på den frågeställningen som studien är ämnad att fokusera på, det ska finnas ett 
gap i den tidigare forskningen som forskarna kan nyttja för att göra vidare forskning om 
(Denyer & Pilbeam, 2013). Detta betyder inte att den tidigare forskningen har bortsett från 
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områden som är aktuella för studien som skrivs, utan snarare tvärtom kan forskarna använda 
sig av olika delar från olika studier för att identifiera samband och stöd till studien (Callahan, 
2014).  
 
Jacobsen (2017) benämner en ingående studie av ett fåtal absoluta undersökningsenheter som 
en fallstudie och gemensamt för alla sådana studier är att studieobjektet är avgränsat till tid 
och rum. Anledningen till valet att göra en fallstudie är för att en sådan studie passar när 
forskaren har en önskan att förstå en speciell organisation, grupp eller situation (Jacobsen, 
2017). Eftersom denna studie har som syfte att undersöka gruppen “kvinnor som chefer i 
bygg- och anläggningsbranschen” är en fallstudie en passande undersökningsmetod för denna 
studie. Detta i och med att studien har avgränsat till  tiden: vad de möter idag och rum: 
chefspositioner i den mansdominerade bygg- och anläggningsbranschen. Genom en klar 
avgränsning menar Jacobsen (2017) att det för fram en verklighetsnära beskrivning och att 
fallstudier är väl lämpade till att ge detaljerade beskrivningar av verkligheten. För att de ger 
möjligheten att förstå samspelet mellan aktörerna och kontexten.  
 
Bryman (2011) beskriver kvalitativ metod som en kunskapsteoretisk utgångspunkt som 
lägger tonvikt på tolkningar  samt ger förståelser av individers sociala verklighet. Han menar 
att det finns ett antal olika sätt att genomföra en kvalitativ undersökning på. Eftersom den här 
studien har fokuserat på kvinnors upplevelser och erfarenheter, bör det enligt Bryman (2011) 
vara passande att utföra studien med en kvalitativ intervjumetod. Kvalitativa intervjuer 
betonar det generella och det är intervjupersonens åsikter som är i fokus. Detta för att 
verkligen fånga det som intervjupersonen är intresserad av. Det här ger även forskaren en 
möjlighet att få ett djup i intervjun genom att så låta intervjupersonen styra riktningen på 
intervjun själv, det ses inte som negativt om intervjupersonen avviker från de exakta 
intervjufrågorna som ställs (Bryman, 2011). Vidare skriver Bryman (2011) att 
semistrukturerade intervjuer är att föredra om forskaren har ett förutbestämt fokus redan 
innan intervjuerna genomförts. Detta för att resultatet ofta går att knyta till frågeställningarna 
eller alternativt det fokus som forskaren bestämt sig för.  
  
Jacobsen (2017) skriver att efter genomförda intervjuer, är den första uppgiften för att nå en 
kvalitativ analys, att renskriva intervjuerna. Ett sätt att göra det på är genom att transkribera 
ljudfilerna. Transkribering av intervjuerna ger möjlighet att på ett noggrant och överskådligt 
sätt bearbeta datan samt sätta respektive intervjudata i relation till varandra. För att på så sätt 
kunna jämföra, analysera och sammanställa den datan som samlats in, för att kunna besvara 
frågeställningen. Detta är även något som ökar validiteten och reliabiliteten, då det minskar 
risken för respondenternas svar utsätts för tolkning.  
 
Från metodlitteraturen beskriver Jacobsen (2017) att samhällsvetenskaplig forskning alltid har 
som mål att uttala sig om något generellt och att en stark analysmetod då är att röra sig 
“nerifrån och upp”. Det vill säga att man tar utgångspunkt i rådatan och sedan försöker bilda 
sig en överblick över det man har funnit. 
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Jacobsen (2017) presenterar att en annan viktig aspekt vad gäller validitet är huruvida 
resultaten återspeglar verkligheten. Ett sätt som forskarna kan undersöka detta är genom att 
granska huruvida de resultat forskarna kommit fram till överensstämmer med annan 
forskning. I studien ska då resultatet sättas i relation till vad som framkommer i 
litteraturgenomgången och på så sätt undersöks förhållandet till annan forskning. Råder 
samstämmighet med en eller flera undersökningar kan vi säga att giltigheten har stärkts 
(Jacobsen, 2017).  
 
Konsekvens 
Konsekvenserna av att utforma studien på det här viset gör att den kan få begränsningar. Att 
starta studien i litteraturen för att sedan undersöka empirin kan göra att lärandet om 
studieområdet till stor del redan har skett från litteraturen, innan forskaren undersöker 
empirin (Jacobsen, 2017). I den här studien har detta faktum använts till fördel. Genom att 
den här studien har utgått från litteraturen har det gjort att frågorna till repontenterna har 
avgränsats och anpassats till vad litteraturen inom ämnet har berört. Då vi som forskare har 
varit väl pålästa inom ämnet har det gett oss möjligheter att utveckla frågeställningar som inte 
varit ledande eller direkt utformade för ge svar till vår forskningsfråga. På sätt har 
respondenterna fritt kunnat berätta om deras upplevelser och erfarenheter utan att de har 
blivit ledda. Därefter har det väsentliga delarna i respondenternas svar använts i analysen och 
resultaten.   
 
En positiv konsekvens av att studien har antagit ett genusperspektiv för att arbeta fram 
litteraturgenomgången, har varit att den inte har utformats av studier som endast är 
genomförda av män, för män och om män. Detta har också gjort att studien har kunnat bortse 
från litteratur som inte har ett genusperspektiv, vilket har underlättat avgränsningen av 
mängden relevant litteratur.  
 
En konsekvens av att anta ett specifikt perspektiv är att forskaren kan leda och tolka 
resultaten så att de gynnar studien (Jacobsen, 2017). Detta har kunnat undvikas genom att 
kritiskt granska vårt eget tolkande samt att vi alltid haft ett kritiskt förhållningssätt till 
genusperspektivet, samt att resultaten alltid är baserade på information från fler än en 
respondent.  
 
Konsekvensen av att studien har fokuserat på maktstrukturer och osynliga barriärer gör att 
studien inte kunnat behandla andra viktiga aspekter som påverkar kvinnorna i arbetslivet. 
Svårigheter som kan uppstå på grund av detta är att hålla fokuset på de områden som studien 
syftar till att göra. Genom att konsekvent reflektera empirin i förhållande till frågeställningen 
har studien kunnat hålla fokus på det valda fokusområdena utan att ta in andra aspekter som 
påverkar.  
 
En konsekvens av att använda sig av transkribering som metod för att hantera insamlad data, 
kan vara att omfattningen av den insamlade datan riskerar att bli överväldigande och att 
transkriberingsprocessen kan bli tidskrävande. Detta har vi som forskare hanterat genom att 
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strukturerat dela upp arbetet samt att vi förde anteckningar under intervjuerna som har kunnat 
användas för kompletterande förståelse under transkriberingsprocessen. 
 
Konsekvensen av använda en jämförande diskussion som tillvägagångssätt i analysmetoden 
kan bli att empiri som inte tidigare diskuterats i litteraturen glöms bort eller läggs åt sidan av 
den anledningen (Jacobsen, 2017). För att detta inte ska hända har vi valt att vara vaksamma 
på all intressant information som framkommer av intervjuerna samt att vi har valt att behandla 
uttalade aspekter som vi inte har hittat stöd för i litteraturen.  
 
En konsekvensen av att använda kvalitativ metod är att de slutsatser som dras kan bli för 
subjektiva och färgade av forskaren (Bryman & Bell, 2015). I denna studie har detta har 
hanterats genom att analysen är väldigt empiri- och citatnära, samt att användandet av 
litteraturen har fungerat som stöd för att analysera den empiriska datan. Detta har gjort att vi 
tagit stor hänsyn till vad respondenterna sammantaget har sagt och vi har lagt stort fokus på 
att förstå deras resonemang. Jacobsen (2017) menar vidare att det är svårt att göra statistiska 
generaliseringar av resultatet. Om detta ska göras, behövs även data från andra sammanhang. 
Detta har hanterats i studien genom att vi dels har tagit del av studier med andra 
forskningsfrågor och genom att vi har valt att intervjua flera respondenter med olika 
bakgrunder.  

3.2 Undersökningsmetod 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Val 
Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. De grundläggande 
intervjufrågorna i undersökningen har utformats utifrån den bearbetade litteraturen och de 
gemensamt förekommande begreppen. Dessa är; ledaregenskaper, makt, förtroende, sociala 
uppfattningar, respekt, förväntningar, familjeliv, machokultur och maskulint ledarskap. Detta 
resulterade i en intervjuguide som innehåller sju inledande och övergripande frågor med 
tillhörande fördjupade följdfrågor (Se bilaga 1). Intervjuguiden har utformats så att det 
funnits utrymme för att komma på följdfrågor under intervjutillfällena. Under intervjuerna 
har följdfrågorna anpassats utifrån varje enskild respondents svar. Vi har även valt att utse 
olika roller till samtliga forskare. En person ansvarade för de förutbestämda frågorna, en 
person bidrog med relevanta följdfrågor till de förutbestämda frågorna och en person 
ansvarade för att föra anteckningar och sköta ljudinspelningarna. Tillåtelse av ljudinspelning 
efterfrågades för att vid senare kunna transkribera intervjuerna till text. Samtliga respondenter 
godkände att de spelades in under intervjuerna. Vi har även valt att inte skicka ut 
frågeställningarna innan intervjutillfällena och att hålla respondenterna anonyma, vilket 
respondenterna informerades om.   
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Motiv 
Motiven till valet av semistrukturerade intervjuer är att kvinnorna skulle kunna föra en 
diskussion kring respektive fråga och själva ta upp viktiga teman. Anledningen till att vi inte 
sände ut frågorna före intervjutillfället är för att ville vi få fram spontana åsikter och känslor 
under intervjuerna. Undersökningen får på det sättet en mer överraskande karaktär och kan 
därför påstås ge mer naturliga svar och data (Jacobsen, 2017). Genom detta gav 
respondenterna oreviderade svar och därav har detta gett mer spontana tankar och åsikter.  
Följdfrågor har ställts för att få ett djupare resonemang kring respektive frågeställning. 
Önskan med att ställa följdfrågor var att intervjuerna skulle kännas som samtal och att 
respondenten skulle känna sig trygg i att öppna upp och dela egna upplevelser och tankar. 
Anledningen till valet av att utse olika roller till respektive forskare inför intervjutillfällena, är 
att det skulle finnas en viss bestämd struktur som skulle kunna upprepas på samma sätt vid de 
samtliga fem intervjutillfällena. Valet att spela in intervjuerna motiveras av en önskan att få 
en innehållsrik och citatnära transkribering, vilket gynnar validiteten i empirin samt analysen. 
Anledningen att låta respondenterna vara anonyma är att respondenterna skulle våga öppna 
sig med vetskap att informationen inte kan kopplas till dem.  
 
Litteratur 
Litteraturen förklarar att intervjuer är det vanligaste tillvägagångssättet vid fallstudier och 
kräver vid en deduktiv ansats en stark grund i den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 
2015). Detta är varför utformningen av intervjuguiden har sin grund utifrån litteraturen. Att 
genomföra intervjuer, ger möjlighet till en tät, dynamisk och informationsrik kommunikation. 
Det ger ett bra flyt i samtalen och den som intervjuar har kontroll i intervjusituationen och 
kan att se till alla frågor besvaras. Ett underlag för intervjufrågor hjälper de som håller i 
intervjun att säkerställa samtalet leder i riktning med studiens syfte och att respondentens 
svar ger relevanta underlag till studien. Detta utan att ställa ledande frågor vilket ger 
respondenterna utrymme att själva ta upp viktiga teman (Jacobsen, 2017). Jacobsen (2017) 
påstår att information som kommer till följd av frågor från forskaren ofta fungerar ledande på 
de fortsatta upplysningar som informanten ger. Information som kommer spontant tillskrivs 
därför ofta större giltighet, då de kan antas ligga närmare respondenternas egentliga 
uppfattning om ett fenomen.  
 
Jacobsen (2017) förklarar att anonymitet är viktigt då många respondenter som inte blir 
lovade anonymitet vägrar svara i rädsla för att deras svar skulle kunna kopplas samman till 
dem, samt att deras åsikter skulle komma ut till allmänheten.  
 
Konsekvens 
En konsekvens som kan uppstå av att genomföra semistrukturerade intervjuer är det finns en 
risk i att resultaten som framkommer föranleds. Jacobsen (2017) tar upp att det vid en 
intervjuundersökning finns en så kallad intervjuareffekt, vilket kan leda till en snedvridning 
av svaren i undersökningen. Problemet ligger i att intervjuaren kan ha en viss attityd eller på 
något sätt visar vad denne själv tycker i någon fråga. Det vill säga att följdfrågor som ställs 
kan bli ledande och att respondenterna då svarar i enlighet av vad personerna som håller 
intervjun önskar. Särskilt stort blir detta problem när det i en och samma undersökning är 
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flera intervjuare. Därför fastställdes redan innan den första intervjun hur roller för samtliga 
intervjuare skulle skötas. Dessa fastställdes så att samma roll för samma intervjuare fasthölls 
under samtliga intervjuer. Detta gjordes för att intervjuerna skulle bli mer som samtal och för 
frågorna från intervjupersonerna skulle kunna uppkomma spontant beroende på vad 
respondenterna svarade på respektive fråga (Jacobsen, 2017). Intervjuarffekten kunde 
elimineras genom ett aktivt reflekterande över följdfrågorna samt ett varsamt aktade för att 
använda uttryck som kunnat färga respondenternas svar. Här fungerade även intervjuguiden 
som ett hjälpmedel för att säkerhetsställa att intervjuerna behandlade de viktiga teman som 
skulle belysa under intervjun.  
 
Jacobsen (2017) lyfter även kontexteffekten som en viktig faktor att ta hänsyn till vid en 
kvalitativ undersökning, som är en effekt som kan påverka respondenterna genom störande 
inslag i omgivningen under intervjuerna. För att minimera kontexteffekten utfördes 
intervjuerna i naturliga miljöer för de intervjuade. Intervjuerna bokades in så att de skulle äga 
rum på deras arbetsplats i deras kända kontorsmiljö. På det sättet upplevdes det som att 
respondenterna kände sig trygga och tillräckligt avslappnade för att fokusera på de frågor 
som ställdes.  
 
En konsekvens som kan uppstå av att forskaren har varit dåligt uppmärksam och slarvat med 
anteckningar eller analysen av datan, kan vara att reliabiliteten hotas (Jacobsen, 2017). För att 
undvika detta spelades intervjuerna in efter avstämning med respondenterna. Detta har gett en 
möjlighet till att utföra fullständiga transkriberingar av samtalen, som därigenom inte kunnat 
formats av oss som forskare, våra intressen eller vår förmåga att notera. Det gör även datan 
tillgänglig för andra, som därmed kan genomföra en kontroll av rådata och se om de anser att 
slutsatserna som dragit är riktiga och trovärdiga (Jacobsen, 2017).  
 
Konsekvensen av att lova respondenterna anonymitet ger respondenterna ett mod att öppna 
upp sig och uttrycka kritiska åsikter, vilket i vårt fall gynnar studien då vi studerar upplevd 
problematik. 

3.2.2 Respondenter 
Val 
Valet av respondenter grundades i att hitta passande undersökningsobjekt till studiens syfte, 
kvinnor på chefspositioner. Först gjordes efterforskningar utifrån valda relevanta kriterier.  
Sökningar på internet efter potentiella intervjuobjekt utfördes och utifrån de valda kriterierna 
kontaktades 17 kvinnor via mail. I mejlen presenterade vi oss och introducerade vi studiens 
syfte och frågeställning. Därefter ställdes även frågan om viljan och möjligheten att vara med 
i studien genom en intervju. Åtta kvinnor visade intresse och av dom valdes fem stycken ut 
med hänsyn till tillgänglighet. Efter fortsatt mejlkontakt med respektive utvald respondent 
bokades tider för intervjutillfällen. Vi valde att hålla intervjuer både via telefon och genom 
personliga möten. Tre av respondenterna intervjuades via telefon och två av respondenterna 
intervjuades via personliga möten.  
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De kriterier som valdes, som gör att kvinnorna är representativa för branschen och som 
respondenterna matchade är: 

- De är kvinnor på chefspositioner 
- De jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen 
- De arbetar på företag som är mansdominerade, med hänseende till antalet kvinnor och 

män 
- De är kvinnor med olika långa erfarenheter 
- De arbetar på företag av varierande storlekar. 
- Företagen är geografiskt utspridda i Sverige 
- De är av varierande åldrar  

 
Motiv 
Motivet till utformandet av kriterierna är att de är baserade på vad vi ansåg vara lämpliga 
avgränsningar för urvalet samt för att kunna utforma studien på ett trovärdigt sätt. 
Anledningen till att kontakta respondenterna via mail som första kontakt, var för att samtliga 
respondenter skulle få precis samma information om studien. 
 
Motivet till att studien består av både telefonmöten och personliga möten är respondenternas 
tillgänglighet, både vad gällande tid och geografisk position. Genom att inkludera båda typer 
av möten med respondenterna behövde studien inte begränsas till endast de respondenter som 
kunde mötas för personliga möten. Anledningen till detta val var även att urvalet inte skulle 
behöva anpassas till vilka respondenter som endast befann sig inom läglig geografisk 
position.  
 
Att vi har valt att använda respondenter som inte jobbar på samma företag eller i samma 
områden inom branschen, medför en större säkerhet i att respondenterna inte haft kontakt 
med varandra innan intervjutillfället och därav inte kunnat diskutera med varandra om hur de 
ska förhålla sig till ämnet. En annan anledningen till att vi valde att att intervjua kvinnor från 
olika bakgrunder är för att den insamlade datan ska bli representativ för branschen generellt. 
 
Litteratur 
Metodlitteratur visar att tillgänglighet är en kritisk faktor vid fallstudier. Det krävs att 
datainsamling sker i interaktion med respondenterna samt att forskaren är närvarande och 
aktiv vid tillfället (Jacobsen, 2017). Jacobsen (2017) skriver vidare att ett första steget är att 
skaffa sig en överblick över en stor mängd potentiella respondenter som skulle kunna vara 
med i studien. Därefter ska forskarna utifrån olika inkluderings- och exkluderigskriterier 
definiera vilka respondenterna bör ha för att kvalificera sig till studien.  
 
Jacobsen (2017) menar vidare på att riskerna för att forskaren kommer fram till osanningar 
minskar om resultaten baseras på fakta från fler än endast en källa, då en gyllene regel är att 
information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av det som undersöks 
(Jacobsen, 2017). 
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Konsekvens 
Att från början ha ett stort urval på 17 potentiella respondenter, gjorde att det blev ett 
naturligt slumpmässigt urval att välja de första fem som återkopplade, var intresserade och 
hade möjlighet att delta i studien. Ett inkluderingskriterie för studien blev således inom vilken 
tid de tillfrågade återkopplade och sent inkomna svar ledde därav till automatisk exkludering. 
Att intervjua respondenterna både i personliga möten och telefonmöten innebär givetvis olika 
konsekvenser. En svårighet som kan uppstå i samband med beslutet av att genomföra 
personliga intervjuer är kravet på fysisk närvaro. Det leder således till att respondenter kan 
vara svåra att få tag på. Då undersökningsobjekten är kvinnor på chefspositioner kan de 
tänkas ha svårt att avsätta tid för dessa intervjuer. Detta ger fördelar med att utföra 
telefonintervjuer eftersom de underlättar både tidsmässigt och geografiskt för samtliga parter. 
Däremot är denna intervjutyp något svagare vad gäller att etablera tillit och öppenhet, vilket 
intervjuer med personliga möten stärker. Därför ser vi fördelar med att studien kombinerar 
båda dessa intervjutyper eftersom de fungerar kompletterande. Även om forskarna använder 
sig av relevanta intervjuobjekt menar Alvesson (2011) att det inte är säkert att dessa 
respondenter ger ifrån sig en verklighetsförankrad information. Detta har hanterats genom att 
vi har bedömt respondenternas närhet till forskningsområdet som studien syftar till att belysa 
som legitima. Det vill säga att kvinnorna refererar till egna upplevelser, då det anses öka 
tilltron (Jacobsen, 2017).   
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4. Empiri
 

I denna del presenteras den insamlade datan aggregerat utifrån respondenternas svar på 
intervjufrågorna. Avsnittet är språknära till vad respondenterna sagt under intervjuerna och 
formuleras med grund i kategorierna; maktstrukturer och osynliga barriärer. Dispositionen 
byggs upp med hjälp av en sammanfattning av respondenternas svar, vilken löpande fylls ut 
och motiveras med citat av typiska uttalanden eller åsikter. Detta görs för att tydliggöra och 
förstärka underlaget samt representativiteten hos den sammanfattning av svar som gjorts.  
 
Ett gemensamt attribut för samtliga respondenter är att de känner en stolthet över sina 
positioner, det arbete de utför dagligen, över den väg de gått för att komma dit och med att de 
jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta märktes tydligt på respondenterna 
genomgående i intervjuerna. De berättade med positiva beskrivningar om både deras olika 
ansvarsområden och om deras arbetsplatser. Respondent 4 förklarade “Jag har aldrig varit 
en karriärmänniska, utan jag har presterat för att jag tyckt det varit roligt”. Hon förklarade 
även att hon tror att många har en missvisande bild av branschen. “Från min sida sett så kan 
jag känna att branschen blir lite smutskastad”. Respondent 1 berättar att hon tycker att 
hennes jobb är så roligt att hon inte har något emot att jobba mycket övertid. “Jag har jobbat 
väldigt mycket, nästan 70 timmar i veckan, som en vanlig vecka. Men jag vill inte signalera 
ut att andra ska göra det, utan jag tycker man ska jobba sina 40 timmar. Sen har jag i mitt 
skede i livet valt att göra det, för jag tycker det är kul, för att jag vill göra det, jag utvecklas, 
och tycker inte att det är jobbigt.”. Respondent 5 förklarade att branschen är en av de mest 
innovativa och att det händer väldigt mycket på många fronter. Hon berättar om hur hon får 
vara med och utveckla sin roll och hur hennes team växer. Hon berättade vidare om hur hon 
aktivt sökte sig till branschen, “just eftersom den är mansdominerad, det kändes lite som en 
utmaning” och sedan hur hon utvecklats inom bolaget. “Det gick ganska fort när det kom 
igång, men det är väl det som är bra med bolaget också. Tar man för sig så lönar det sig.”. 
Även respondent 1 berättade att hon inte hade trott att hon skulle komma till sin position så 
fort som hon gjorde, men när hon gjorde det sa hennes chef“ det känns så himla bra att ge 
dig den här rollen, du förtjänar det verkligen”. 

Ansvar för förändring 

Majoriteten av respondenterna berättade på olika vis hur de kände ett visst ansvar för att 
branschen ska förändras och bli mer jämställd. De tar på sig stor del av ansvaret för att jobba 
med jämställdhetsfrågor på deras respektive företag. Respondent 1 ser det som en självklarhet 
att det är kvinnor på ledande positioner som ska axla det här ansvaret. Hon berättade om ett 
tillfälle där en större grupp diskuterade en jämställdhetsfråga på hennes företag, och hon blev 
förvånad över hur ingen reagerade. ”..då var det liksom tre eller fyra andra tjejer där som 
satt och sa ingenting. Och det är ju pinsamt. Vi sitter ju här idag och har möjlighet att 
påverka det här och då måste vi ju göra det, det är ju vårt ansvar.” Hon berättade att genom 
att hon reagerade och sa ifrån, fick hon en effekt från fler i gruppen som först då började 
tänka. Hon trodde att om hon inte gjort något så hade ingen dialog startats och hon  hade 
förmodligen bara ”kört igenom det och lyssnat”. Respondent 3 berättade hur de arbetar med 
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egna nätverk för kvinnor i branschen, “där vi samlar och peppar dom. Det är ju alltifrån hur 
bodarna ser ut till arbetskläder, ja det är så många saker som måste bli bättre och snäppa 
upp sig om det ska bli attraktivt för kvinnor.” Dessa nätverk behandlar frågor för hur 
branschen ska bli mer attraktiv för kvinnor. Hon berättade att hon verkligen vill uppmana 
kvinnor till att kliva in i branschen. Däremot sa hon att det idag finns många saker som 
behöver bli bättre och som behöver ”snäppas upp” för att bygg- och anläggningsbranschen 
ska bli attraktiv för kvinnor.  
 
Flera av respondenterna diskuterade informella skillnader mellan män och kvinnor. Vid 
flertalet tillfällen uttryckte majoriteten av respondenterna att det under intervjuernas gång, 
kom fram saker som de tidigare inte tänkt på och att de borde ha funderat på manligt och 
kvinnligt tidigare. Respondent 2: “Jag gör nog inte det så jättemycket och det spelar väl 
också lite tillbaka på det här som jag nämnde. Att jag kanske är särskilt kvinnlig i mitt sätt att 
vara, på så sätt att jag...jag får nog mer liksom anstränga mig för att vara mjukare och 
liksom inte lika rakt på.” Respondent 4 resonerar liknande om att dessa skillnader inte är 
något hon tänker på i sin vardag. Vilket även respondent 1 instämmer i, ”Jag tror att man 
som kvinna kan få lite mer i åtagande än vad män får. Jag sitter ju nästan alltid som själv 
kvinna på möten, jag har inte tänkt på det tidigare, men nu har jag börjat tänka på det….. 
Men där tror jag att jag kan bli mer tillsagd än andra.”  Flera av respondenterna kommer i 
och med detta fram till att det finns problematik som de själva inte tänker på. 

Förändrat beteende 

Flera av respondenterna ansåg att deras chefskap har påverkats av att jobba i bygg- och 
anläggningsbranschen. Två av respondenterna förtydligade att de valt branschen på grund av 
deras personlighet och det ledarskap de redan ansett sig ha. De förklarade att deras chefskap 
definieras av deras raka och tydliga kommunikation, som har varit positivt på deras 
positioner. Respondent 2: …”tror jag att jag nog passar bättre att vara chef i en 
mansdominerad bransch för att jag för ett manligt ledarskap. Lättare att styra över män. Jag 
är rak och ofta kan män ta en rak kommunikation lättare.”  
 
Tre av respondenterna uttryckte att deras chefskap förändrats. Att de har utvecklat särskilda 
egenskaper och antagit ett mer rakt och tydligt ledarskap för att anpassa sig till sin 
omgivning. Respondent 1: “Jag tror att jag är lite mera hård och bestämd i det jag säger än 
vad man kanske hade varit i en annan bransch, där det hade varit en mer blandad 
könsfördelning” De uttryckte att de antagit ett mer manligt ledarskap. Respondent 5: “Ja, 
tyvärr så tror jag att det påverkar på ett sånt sätt att du behöver anpassa dig om din 
omgivning och i vissa fall... kanske styra lite, ibland blir det mer ett manligt ledarskap som 
jag skulle vilja se det.” Ett manligt ledarskap innebär enligt respondenterna att vara; hård och 
bestämd, rak och tydlig, risktagande med en framåtanda, tjockhudad, en strategisk 
kommunikatör, mindre analyserande och ha en förmåga att parkera känslor, mindre personlig 
och mer sakorienterad, att vara ärlig och politikorienterad. Samtidigt uttryckte flera 
respondenter att de behövt tränga bort kvinnliga egenskaper i sitt chefskap. Respondent 2: 
“Att jag har varit, ja men att jag har inga problem att stänga av känslor, att det har liksom 
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varit positivt att jag inte är en människa som kanske grubblar så mycket, som vrider och 
vänder på saker utan mer direkt och rak i min kommunikation och kanske att man missar 
ganska mycket viktiga egenskaper som anses mer kvinnliga när man liksom eftersöker de här 
manliga delarna” 
 
Respondent 3 uttryckte att för att vara långvarig i bygg- och anläggningsbranschen gynnar 
det kvinnor att vara “tjockhudade” för att klara av det existerande klimatet. ”Alltså jag tror 
om man ger sig in och jobba i den här branschen så tror jag att man blir inte så långvarig 
om man inte har en förmåga att emellanåt i alla fall ha ganska tjock hud.”. Respondent 4 sa 
att hon valt branschen på grund av sina så kallade manliga egenskaper. Hon uttryckte att det 
gynnat henne i hennes chefskap att hon av det haft en förmåga att stänga av känslor. “... att 
jag har valt den här branschen på grund av sättet som jag är. Jag har suttit i andra typer av 
branscher och där funkar inte mitt chefskap på samma sätt tror jag. Jag är ganska rak, 
tydlig, ganska krävande chef på det sättet att jobbar man så ska man jobba, annars kan man 
gå hem.” Hon förklarade vidare att marknaden är öppen för att ta in fler kvinnor, men att det 
handlar mycket om hur man är som individ, att personen ska klara arbetsmiljön och vilja 
arbeta på det sättet som branschen är utformad. 
 
Respondent 1 uttryckte att hon tror att individen som kvinna måste vara lite mera framåt “så 
man inte blir tillbakaputtad”, och att hon har blivit bättre på att inte ta på sig allt ansvar själv. 
Hon berättade att hennes självförtroende har blivit bättre sen hon lärde sig att ge sig själv 
mindre dåligt samvete, hon har kommit till insikten att saker inte är hennes fel. Hon tycker att 
hon har förändrats från hur hon var förut. “Jag har fått blivit mycket hårdare än jag var förut.” 
Ibland kan hon till och med känna “att jag har blivit en ond människa, att folk kan säga att 
jag var hård nu.” vilket hon inte upplever att män gör eller upplever om sig själva. Hon tror 
inte att män går runt och ältar saker som hon gör. Samtidigt som respondenten beskrev sig 
som hårdare än förut, poängterade hon att hon inte är styrande och hård, utan mer som att hon 
har inställningen att “vi gör det tillsammans”, vilket hon tror är ett ledarskap och chefskap 
som fungerar bra.  

4.1 Maktstrukturer 
Den första frågan till respondenterna ställdes i avsikt att skapa en diskussion kring deras egen 
makt och sitt eget maktutövande. På ett eller annat vis, kom alla respondenterna fram till att 
de utövar en typ av makt. Respondent 4 sa ”Innanför dem här väggarna är det jag som 
bestämmer.” Hon poängterar att hon inte såg detta som makt utan som frihet, ett sätt att 
påverka och bestämma själv. Makt förknippar hon däremot med att skapa en rädsla hos 
personalen. “Makt är ett ord som jag egentligen inte förknippar med någonting som är gott, 
så jag ställer mig lite avig mot själva ordvalet”. Respondent 3 resonerar på ett annat vis, att 
kunskap är makt ”All makt handlar ju om att få med sig människor och tro på ens idéer”. 
Hon var därför något mer bekväm i att identifieras med att hon utför makt. 
 
Samtliga respondenter var snabba med att ge en förklaring till hur det såg på begreppet makt, 
de ville inte identifieras med begreppet då det ofta förknippas det med ett utnyttjande och 
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auktoritärt ledarskap. Respondent 2 förklarade att makt för henne låter som något negativt 
“men det är klart att i egenskap av chef så har man ju makt på så sätt att man förutsätts fatta 
beslut och styra en organisation så det är klart att det finns makt i det, men maktutövande..”. 
Respondent 1 förklarade att hon till viss del utövar makt “Så det blir det ju indirekt”. 
Respondenterna ville inte förknippas med en negativ uppfattning av begreppet och började 
därför förklara vad deras roll innebär, innan de ändå kommer fram till att de faktiskt utövar 
någon form av makt. Respondent 5 ville ge en förklaring till varför hon ansåg att hon hade 
makt och vilket typ av makt hon ansåg sig ha, “Jag tänker att i ledande positioner så handlar 
det ofta om makt men sen så beror det ju på vad du gör med den. Det behöver ju 
nödvändigtvis inte vara dåligt. Utan du kan ju nyttja den positionen till någonting bra”.  
 
I samtliga intervjuer nämndes en definition på hur makt definieras i litteraturen, för att 
eventuellt ge respondenterna en syn på begreppet som de själva inte hade. I intervjuerna gavs 
en definition av begreppet makt från Gillberg (2018) som förklarar att makt är för förmågan 
att kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt och är beroende av förtroendet hos sina 
anställda. Efter att denna definition presenterades blev respondenterna mer positiva till 
begreppet makt och de var redo att medge att de faktiskt använder sig av makt. Vidare 
förklarade samtliga respondenter hur viktigt förtroendebyggande är för deras position. 

Förtroende 

Hur de upplevde att de anställda har förtroende för dem, resonerade majoriteten utifrån deras 
medarbetares feedback till dem i olika former. Respondent 5 nämnde att hon upplever att 
hennes anställda har förtroende för henne som chef och underbyggde detta med argumentet 
att hon fått bra resultat på det årliga undersökningar som görs på hennes företag, där de 
anställda gett henne bra rating. Respondent 1 upplever att hennes anställda förlitar sig på att 
hon gör vad de ber henne om. Hon är med på möten om de känner ett behov av det och hon 
prioriterar att finnas där för dem. Hon anser sig vara duktig på att dela ut individuella 
arbetsuppgifter som innebär ansvar, men är noga med att poängtera att om eventuella misstag 
begås så är ansvaret gemensamt. För att de ska känna stöd från henne. Respondent 2 
förklarade att förtroendet nog beror på att hennes anställda vet att hennes beslut grundar sig 
såväl i företagets som i individens bästa. Hennes anställda känner av att hennes beslut 
förankras i arbetsgrupperna, “... Jag upplever att mina medarbetare känner det, att dom vet 
att det är det mina beslut grundar sig i“.  
 
Respondent 3 förklarade att hon har förtroende från sina anställda för att hon har stort fokus 
på dem. Hennes anställda kommer på de veckomöten hon håller i och under dessa ges det 
utrymme för dem att lyfta åsikter. Hon anser att detta uppskattats på grund av den höga 
närvaron dessa möten. Hon förklarade även att hon fått genomslag för sina beslut, även om 
det tog ett tag för henne att få  det. Hon ansåg detta var något hon aldrig hade fått utan ett 
förtroende. “Ja, det har tagit ett tag, men absolut”....”jag tror att det är en balansakt. Om 
man kommer in från en annan sfär så är man ju ofta väldigt annorlunda, man har ett annat 
språk, man har ett annat sätt att se saker och ting.” Respondent 4 förklarade att hon 
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upplevde ett förtroende då de är väldigt sammansvetsade på arbetsplatsen och att det inte 
hade fungerat annars. 
 
Vidare diskuterades om respondenterna upplevde att det är skillnad på olika chefers 
förtroende beroende på om det är en man eller kvinna som sitter på chefspositionen. Samtliga 
uttryckte att de inte upplevde att deras manliga kollegor hade ett större förtroende av deras 
anställda än vad respondenterna själva hade. Däremot nämnde respondent 3 att männen på 
chefspositioner kan ha en viss fördel, att de har en så kallad egen typ av gemenskap där de 
har förståelse för varandra. Hon förklarade att de har stort överseende gentemot varandra 
samt backar varandra på en annan nivå än vad de backar en kvinna på chefsposition. “Nä, 
men det är ju klart att de har en stor fördel och har en egen klubb. Nä, men dom förstår 
varandra och dom har en väldigt stor tolerans och förståelse gentemot varandra och där är 
inte vi med.” Hon förklarade att den manliga klubben mest är upptagna av affärer där de 
bland annat diskuterar upphandlingar av strategiska affärer men att det här sker utanför 
mötesrummen, där kvinnorna inte får vara med.  
 
Respondent 3 upplevde att hon blev utesluten från beslutsdiskussioner gällande affärer just 
för att hon är kvinna. Hon tror att företaget går miste om viss kompetens som hon hade 
kunnat bidra med, genom att det inte involverar henne i samtalen. Hon uttryckte även att 
detta var synd eftersom hon gärna varit med och bidragit, eftersom som hon har både 
erfarenhet och kompetens inom området. “Ja, men alltså man kommer inte till mig och pratar 
affärer”…”Däremot så tycker jag att det är manligt, negativt manligt att man gör den 
uppdelningen, att man inte förstår att det hänger ihop, människa och affär. Sen behövs vi 
kvinnor i branschen eller i affären”. 
 
Till skillnad från tidigare respondenter trodde respondent 2 inte att hennes anställda hade haft 
ett större förtroende för henne om hon hade varit en man. Däremot trodde hon att chefer över 
henne eller utomstående, möjligtvis inte har samma förtroende för henne som de hade för en 
man på hennes position istället. Respondent 4 trodde att det för henne har varit en fördel att 
vara kvinna. Att hon lättare kunnat bygga upp ett större förtroende hos de anställda än vad 
hennes manliga kollegor på chefspositioner kunnat göra. Hennes anställda har varit mer 
öppna för vad hon tänker och tycker. Hon trodde på samma sätt att detta gjort att chefer över 
henne också visar ett större förtroende för henne. Detta trodde hon hade att göra med att 
männen på samma positioner som hon besitter inte behöver visa sitt “revir” gentemot henne, 
att männen sinsemellan tror att de konkurrerar på en annan nivå, och därav visar ett större 
förtroende för henne än vad de gör för varandra. “För dem chefer jag har mött har gladeligen 
tagit emot ett kvinnligt perspektiv, nu har ju jag i och för sig inte så kvinnliga perspektiv 
kanske.” ... “Så att jag tycker faktiskt att jag har kunnat dragit mer fördel av att jag får folk 
som har ställt upp mer för mig som har vänt ut och in på sig själv lite extra och har inte 
heller känt att det är samma “rivirpinkeri” de känner samma skräck inför att man ska gå in 
och ta deras jobb. Ungefär som att jag inte skulle kunna vara kapabel till det, men på något 
sätt så pinkar de själva i reviret. Så jag har aldrig upplevt något negativt, snarare positivt.”  
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Respondent 2 berättade att hon upplevde att det snarare var kvinnor emellan varandra som 
behandlar varandra olika än vad hon upplever att männen gör. Hon berättar att kvinnor ofta 
jämför sig mer med varandra än vad de gör mot männen, “Alltså att kvinnor kanske har 
svårare med kvinnliga chefer än det omvända. Att det där blir någon jämförelse”. 

Härskartekniker 

Något som samtliga respondenter blivit utsatta för i branschen är härskartekniker. Detta har 
utspelat sig på olika vis och respondenterna har reagerat olika starkt. Två av respondenterna 
berättade att de blivit kallade “lilla gumman”, ofta i situationer där det använts för att utöva 
en typ av makt. Respondent 1 berättade att i början när hon blev kallad ”lilla gumman” blev 
hon irriterad och försökte förbise det på grund av att hon inte vågade säga till, även fastän 
hon inte tyckte att det var okej. Respondent 4 trodde att det förmodligen finns en hel del 
kvinnor som blir utsatta för det här och inte vågar säga ifrån på grund av sin position och på 
grund av vem det är som som säger det. Hon berättade ett exempel när hon en gång sa ifrån 
till en man som kallat henne ”lilla gumman”. “Den här mannen har säkert kommit undan med 
det alltid. För det blev lite chockartat kan man säga.” Hon tycker att detta inte ska spela 
någon roll, att det ändå inte borde förekomma eftersom det är ett förnedrande beteende. “Men 
lilla gumman är ju förnedring, och det är ju därför man säger ifrån.” Respondenten tror 
dock egentligen inte att hon “bjuder in till sådana diskussioner” och att hon tror att det har 
att göra med vilken approach individen som kvinna har. De som kallat henne för ”lilla 
gumman” hade förmodligen inte koll på vem hon var. Hon tror att detta beteende är något 
som tyvärr ligger i branschen.  
 
Respondent 1 berättade att hon tidigare tagit det väldigt hårt när härskartekniker använts mot 
henne. Hon berättade om ett tillfälle när hon fått stöttning av sina kollegor tidigare i sin 
karriär när hon jobbade ute på bygge då de sa ifrån och markerade när språket blev för grovt 
eller om andra kunder/beställare/arbetare från andra bolag betedde sig olämpligt, “... jag fick 
så konstiga ord och saker sagda till mig men då var det vissa yrkesarbetare som kom och sa 
“så där gör man inte sånt där säger man inte”, det var ju jättemånga som verkligen på en 
gång bara “nepp, så där pratar vi inte här, så där pratar vi inte”. Hennes manliga kollegor 
var under den här tiden väldigt stöttande. De behandlade henne som vem som helst när det 
kom till vilka uppgifter hon fick göra och vad hon fick lära sig medan att de var noga med att 
ingen skulle bete sig olämpligt mot henne för att hon var kvinna eller använda olämpligt 
språk på bygget i allmänhet. 
 
Respondent 5 berättade att hon också blivit utsatt för härskartekniker. Dock var det inte hon 
själv som reagerade på det, utan en manlig kollega. Hon förklarade att hon inte gav någon 
reaktion på grund av att hon inte ville “dra det kortet” för att försöka hålla sig väl med folk. 
Hon tror inte att det leder till något. Händelsen utspelade sig så på så sätt att hennes 
kompetens ifrågasattes inför tio andra personer vilket hennes kollega uppmärksammade när 
de lämnat situationen. I efterhand beskrev respondenten att hon uppfattar situationen och den 
andra personens beteende som ren härskarteknik, ett sätt att missbruka makt. Att han som 
ifrågasatte ville kritisera henne framför en grupp för att göra en viss poäng, sno hennes ord 
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och prestation genom att “gå in på hennes territorium”. Hon uttryckte även att det är först nu 
när hon pratar om situationen som hon börjar tänka på den och att det nog hade varit 
annorlunda om det istället hade varit en manlig ledare i hennes ställe. Att mannen då inte 
skulle vågat ifrågasätta en annan man. På frågan om det funnits fler liknande situationer 
svarade hon att hon inte riktigt vet men att det finns en “sån känsla” och att många kvinnor 
säger samma sak. 

4.2 Osynliga barriärer  

Förväntningar och ifrågasatt kompetens 

Respondenternas åsikter och tankar om vilka förväntningar som ställs på dem till skillnad 
från manliga branschkollegor skiljer sig från varandra. Två av respondenterna upplevde inte 
att de hade större förväntningar på sig för att de var kvinnor än männen på liknande 
chefspositioner. Respondent 4 tror inte att hon har andra förväntningar på sig för att hon är 
kvinna. Hon tror att detta är något hon själv har satt press på sig själv att göra. Hon har 
däremot ingen förklaring till vad att hon tror hennes vilja att överprestera ligger i. “Där är ju 
jag ett klassiskt exempel på prestationsångest, och har ett enormt kontrollbehov, vill gärna 
överprestera och vara jävligt duktig”...” Så det är väl snarare jag som sätter för höga krav 
på mig själv, på vad jag ska prestera än var omgivningen förväntar sig.” Hon sa däremot att 
att hon inte tror att personer “hamnar på den positionen” om man inte överpresterar och syftar 
då till en ledar- eller chefsposition. Den andra respondenten, respondent 2, som inte heller 
ansåg sig ha högre förväntningar på sig än män på liknande positioner svarade enkelt  “Nej, 
det tror jag inte.” utan att vidare ge vidare förklaring.  
 
Majoriteten av de fem respondenterna trodde att de själva har högre förväntningar på sig 
själva än vad deras manliga kollegor har, likt vad respondent 4 trodde. Respondent 1 trodde 
att det möjligtvis förväntas att hon ska kunna mer, att om en man skulle haft hennes position 
skulle han inte förväntas ha samma höga kompetens. “Mest för att det nästan måste väga 
uppe lite att jag är på den positionen. Hade jag varit på positionen och inte kunnat mitt jobb 
hade jag nog blivit ifrågasatt vad jag gjorde här, medans en kille som inte kunde lika mycket 
förmodligen inte hade blivit lika ifrågasatt”. Respondenten berättade om att de förväntningar 
som finns på henne handlar om att hon måste bevisa sig som värdig på sin plats för att ingen 
ska kunna ifrågasätta om varför hon innehar den roll hon har.  
 
Respondent 3 beskrev att hon upplevde att kvinnor ofta förväntas jobba inom stödfunktioner i 
organisationer. När kvinnor kliver in på andra befattningar, förväntas det mer av dem än vad 
det görs av männen på positionerna. Hon upplevde däremot inte att det förväntades mer av 
henne i form av professionalitet. “Det är mer förväntat att vi kvinnor jobbar som 
stödfunktioner, vi är duktiga på arbetsmiljö, ekonomi och HR“... “Den här rollen är väl lite 
klassisk kvinnlig i att bry sig om människorna och det finns den förväntan på mig att jag gör 
det och det är inte att man tycker att det är dåligt, tvärtom är jag väldigt tacksam för det.”  
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Respondent 5 som trodde att hon hade högre förväntningar på sig än män, förklarade att detta 
uttryckte sig i att hon förväntades ha alla egenskaper som en chef ska ha. “Ja, tyvärr eller 
vad man ska säga så tror jag att det förväntas som kvinnlig chef så förväntas du liksom… 
men som vilken chef som helst att ska kunna ta beslut och du ska kunna prioritera, 
effektivisera och alla dom där grejerna. Men som kvinna så upplever jag också att du ska ha 
dom klassiskt mjuka feminina sidorna.“ Hon uttrycker att dessa egenskaper kan svåra att 
kombinera, eftersom de kan vara motstridande.  
 
Majoriteten av kvinnorna upplevde att de förväntas ta ansvar för arbetsuppgifter som inte 
tillhör deras positioner som chefer. Två av respondenterna berättar att de tydligt märker att de 
kan få ansvar för exempelvis fika vid möten eller födelsedagar på ett sätt som de inte menar 
att deras manliga kollegor får. “Du ska samtidigt vara omhändertagande, du ska samtidigt 
vara den som fixar tårtan eller fikat eller alltså dom bitarna för att vara en bra chef. Jag har 
aldrig sett liksom en manlig chef ha dom kraven på sig på nåt vis även om det också finns 
manliga chefer som också gör det. Men det finns inte samma förväntningar där och att man 
ska liksom mer generell koll. Glömmer en manlig chef sin anställdes födelsedag så är väl det 
så här “aja, du vet ju hur han är” medan skulle en kvinna göra det så blir det liksom lite mer 
så här “men herregud hur svårt kan det vara att komma ihåg en födelsedag” sa respondent 5. 
 
Respondenterna fick även här ta del av ett utdrag ur litteraturen som denna studie utgår ifrån. 
Alvesson och Due Billing (2011) menar på att kvinnliga chefer har högre förväntningar på sig 
än män och att de behöver jobba hårdare för att bevisa sin legitimitet för sina medarbetare. 
Detta är speciellt tydligt i mansdominerade branscher. Respondenterna kände igen sig i att 
kvinnor generellt har andra förväntningar på sig än män, vilket skilde sig från några av svaren 
när de utgick från sig själva på individnivå. Tre av respondenterna förklarade återigen att de 
största förväntningarna som de upplever, har de lagt på sig själva. 
 
Respondent 2, som tidigare endast svarade kort “nej, det tror jag inte” på frågan om hon 
känner att hon har andra förväntningar på sig än män, utvecklar sitt svar. När hon diskuterade 
om kvinnor generellt, drog hon kopplingar till sig själv och sina upplevelser. Hon benämnde 
också att det kan vara hennes ålder som spelar in och inte bara faktorn att hon är kvinna.“Att 
som kvinna tror jag man blir lite mer , jag skulle inte säga ifrågasatt, men man liksom börjar 
på en lägre nivå. Man måste bevisa lite mer att man kan, lite mer och i synnerhet då som 
relativt ung”.  
 
Respondent 3 trodde att det var en kombination. Främst hennes krav på sig själv, men även 
att förväntningar utifrån påverkade att hon hade högre förväntningar än männen och därav 
har fått arbeta hårdare för att visa sin legitimitet. Två av respondenterna trodde att 
förväntningarna kommer externt från medarbetare och att kvinnor på grund av dessa 
förväntningar, får jobba hårdare för att bevisa sin legitimitet. Respondent 5 förklarade att hon 
tror att män i vissa fall bara behöver känna någon och vara just man för att bevisa sin 
legitimitet. Medan kvinnor måste jobba hårdare för att bli erkänd på samma sätt. Hon 
upplever inte att hon får samma respekt som män och att hennes kompetens indirekt har blivit 
mer ifrågasatt.  
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Respondenterna fick diskutera om deras kompetens blivit ifrågasatt på grund av att de är 
kvinnor. På denna fråga var respondenternas svar inte helt överensstämmande. Respondent 1 
svarade tydligt nej och förklarade att det inte har varit kompetensen som blivit ifrågasatt utan 
att det snarare berodde på hennes unga ålder. “När det gäller kompetens så får man bara 
leverera” resonerade hon. Hon blev ifrågasatt vad gäller att hon gick direkt från skolbänken 
till en ledarroll. Hon beskrev däremot att hennes stora intresse för arbetet och hennes förmåga 
att snabbt ta in saker, har lett till att hennes kollegor ser hennes höga kompetens. Hon 
berättade att hennes medarbetare vet att hon är öppen med hur mycket kunskap hon har om 
olika situationer. 
 
Flera utav respondenterna diskuterade också om det verkligen var deras kön som avgjorde 
varför de blev behandlade annorlunda eller om det berodde på deras ålder och/eller brist på 
erfarenhet. “ Sen så är det så att jag är inte bara kvinna, jag är ung också. Jag har en liten 
kombo” sa respondent 1 och respondent 2 sa liknande, ”Så det är svårt att veta vad som är 
vad egentligen, är det kvinna, är det ålder, är det att vi har varit kollegor…”. 
 
Resterande respondenter sa att det har upplevt att deras kompetens har blivit ifrågasatt, men 
de uttryckte detta med termer som “till viss del” eller “eventuellt”. Respondent 2 hade 
egentligen inget tydligt exempel men kände ändå av det som “något underliggande”, att hon 
blivit ifrågasatt till viss del för att hon är kvinna och chef. Respondent 5 uttryckte att kvinnor 
får lägga extremt mycket mer energi på att bli lyssnad på, mer än vad män behöver göra och 
det är vad som krävs. “Det känns som man behöver lägga mer tid, eller kanske mer energi 
för att få en man att lyssna på en, gemensamt för flera kvinnor. Det är det som krävs, 
basnivån känns som att det är mycket högre för en kvinna.” 

Privat- och familjeliv 

En problematik som är vanligt förekommande för kvinnor, speciellt i mansdominerade 
branscher, är synen på deras privatliv. Många kvinnor anses inte lämpliga som chefer på 
grund av att de inte anses ha tillräckligt med tid eller förutsättningar för att de ska hinna med 
privat- och/eller familjeliv samtidigt. Detta var inget som någon av respondenterna upplevt, 
att de blivit direkt bortvalda från uppdrag på grund av familjesituation eller privatliv.  
 
Däremot upplevde några att det behövt kompromissa arbetslivet med privatlivet. 
Respondenterna svarade något olika på frågan men samtliga resonerade ändå att det är något 
som de något som de tänkt på och behövt ha med i beräkningarna när de tänkt på deras 
framtid eller talar om hur de hanterat frågan tidigare i sina yrkesliv. Två respondenter svarade 
direkt nej, att det aldrig behövt kompromissa. Varav den ena respondenten hänvisade till att 
hon varken har barn eller förhållande och den andra respondenten som både har förhållande 
och familj, förklarade att det berodde på att det företaget hon jobbar på har väldigt bra villkor 
för föräldraskap. Respondent 1 som inte har barn än, uttryckte att detta är något som hon 
självklart funderat på och förklarade att hon kommit fram till att familjeliv inte är något hon 
vill ska hejda henne, utan hon vill ha förutsättningarna för att kunna göra båda sakerna. “Näe, 
inte än och jag har inga barn men det klart att jag funderat på den saken. Jag vill inte bli 
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hejdad utav att jag vill skaffa familj utan då vill jag ha dom förutsättningarna för att jag ska 
kunna göra både och. Och då tror jag att för mig så kommer jag behöva hitta en man som 
kommer vilja ta det större lasset. Den dagen jag skaffar en kille så måste det ju vara någon 
som låter mig göra karriär.” Respondent 2 uttryckte att det inte alls var något hon behövt 
kompromissa med. Nästan tvärtom och hon berättade att hon fått barn, vilket inte alls hade 
inneburit några problem i att kombinera med hennes arbete. “Jag skulle jag säga tvärtom 
faktiskt. Det är genomgående att familje- och privatliv är väldigt viktigt för att både chefer 
och medarbetare ska må bra.” 
 
Övriga tre respondenter svarade att de upplevt att de behövt kompromissa. Respondent 3 
beskrev att det nog är så generellt, att när människor får barn blir det ens största prio men att 
det nu håller på att förändras. Medan respondent 1 sa att hon inte ville att familjelivet ska 
hejda henne i framtiden, sa respondent 3 att hon tyckte det var svårt att svara på frågan för att 
hon inte har haft ambitionen att bli chef förrän på senare år då hon redan haft tid för familjen. 
Det har inte varit viktigt för henne med karriär tidigare, utan det har varit viktigare att ha en 
balans.  “Jag har ju liksom inte haft ambitionen, det har inte varit viktigt för mig att bli chef. 
Alltså jag har velat ha balans, det har varit viktigare för mig.” 
 
Respondent 4 berättade att hon behövt kompromissa arbete med privatliv när hennes barn var 
små. Hon gick formellt ner i arbetstid, men jobbade fortfarande heltid. Den enda anledningen 
till att hon formellt gick ner i tid var för att göra det legitimt att jobba färre timmar än vad hon 
gjorde innan. Då uttryckte hon även att hon med all säkerhet kunde säga att i de situationerna 
glider män undan lättare. Hon diskuterade att det är svårare att kombinera familjelivet med 
arbetslivet på högre positioner. Det är förutbestämt vem i familjen som ska göra karriär. Hon 
tror att gå ner i tid men ändå jobba heltid skulle nog inte en man ha gjort. Hon ansåg att i 
sådana fall skulle mannen ha tagit betalt för full tid och ändå utfört samma jobb som innan, 
vilket hon inte gjorde. För henne handlade det om att hon ville bevisa att hon inte utnyttjade 
företaget på något sätt. Hon berättade även att folk har reagerat på hennes sätt att prioritera 
jobbet, eftersom hon också är en mamma. Hon avslutar även sitt svar med att tillägga att hon 
tror att detta är något som aldrig riktigt kommer förändras. 
 
Respondent 5 som svarade att hon upplevt att hon varit tvungen att kompromissa med sitt 
privatliv, trots att hon inte har barn. Hon berättade att hon hade fått göra det med exempelvis 
resor. Hon sa även att hon absolut kan tänka sig att situationen blir en helt annan om man har 
barn. Även hon lyfte att hennes arbetsgivare är väldigt flexibel och att hon kan jobba mycket 
hemifrån om hon behöver det. Hon ansåg att det ofta går att få ihop privat- och arbetsliv och 
att det inte är någon som kollar snett om man måste gå tidigare eller liknande. “Jag har ju 
inte barn och kan tänka mig att det är en helt annan situation då, men jo absolut så är det 
ju.” 
 
Respondent 4 nämnde även att människor i hennes omgivning, både i jobbsituationer men 
också utanför, kunde vara dömande mot henne som jobbande mamma. Problematiken ligger 
alltså inte bara i att hinna med båda rollerna, det finns även normer för att mammor inte ska 
prioritera arbetet medan barnen är små. “Men då kanske din man som gått in och tagit mycket 
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ansvar hemma, men om du då tittar runt omkring bland framförallt andra kvinnor, får du 
nästan ett förakt för att du väljer bort familjen. Det får ju inte mannen, de skulle aldrig kolla 
på en man o säga “jaha är det frugan som är hemma o vabbar, det var dåligt av dig”, det 
där tror jag aldrig kommer jämna ut sig”. Respondent 4 däremot ville prioritera familjen 
men tror att det är något som kommer att förändras i framtiden. “Jag ville liksom inte 
kompromissa med det och det tror jag nog generellt sett fortfarande är så. Att vi prioriterar 
det. Så tror jag fortfarande att det är tyvärr, men som sagt ett par generationer till så tror jag 
att det har ändrat sig helt.” 

Machokultur 

De flesta av respondenterna ansåg även machokulturen som en generationsfråga som till 
största delen ligger kvar mest hos den äldre generationen. Att det finns en machokultur i 
branschen var däremot samtliga respondenter överens om. Alla kvinnorna har på ett eller 
annat sätt varit i kontakt med machokulturen. Genomgående tycker respondenterna att det är 
synd att denna existerar. Vissa av respondenterna berättade att de själva upplevt denna kultur 
men att det framförallt är något som oftast finns ute på byggarbetsplatserna. De av 
respondenterna som sitter mycket på kontor och inte är ute på byggarbetsplatserna så ofta, 
upplevde att på kontoren har denna mentalitet till stor del försvunnit. Respondent 5 berättade 
“Jag tror att det första är att det är en väldigt stor skillnad på att jobba ute i produktion och 
jobba inne på HK” (Huvudkontoret). 
 
Respondent 1 berättade att man på hennes företag är väldigt medvetna om problematiken och 
att de därför jobbar mycket på att få bort machokulturen och att “detta är typ det största 
fokuset vi har”... “Vi jobbar ju mycket för att få bort den men det är klart att den präglar. 
Det finns ju liksom en matchoattityd som finns kvar som sitter i liksom i ryggraden hos 
många.” Det företaget verkar också aktivt för att få in fler kvinnor genom att försöka 
rekrytera fler kvinnor och skapa bättre villkor för dem ute arbetsplatserna. ”Så jag tror att det 
är en generationsfråga där makt kan vara en del utav det. Men problemet är ju att det är ju 
så få kvinnor så det här är inte ett så stort problem vilket gör att man upplever ju inte det här 
som ett så stort problem. Det är ju bara de tillfällena man upplever det som man ser 
problemen med det. Man vill påverka det här men där det inte är ett problem så gör man 
inget åt det”. Även företaget som respondent 3 arbetar på, har ett flerårigt program för att 
motverka machokulturen. Hon beskrev miljön på byggarbetsplatserna som en väldigt tuff 
miljö med mycket stress och mycket machokultur. “Jaja, men det är ju en gammal 
industriarbetartradition. Så det är klart att det präglar, jag menar 98% av våra 
yrkesarbetare är ju män. Det är en jättelång tradition.” 
 
Respondent 5 berättade att hon ser en problematik med att kulturen och en hårdare jargong 
fortfarande finns kvar. Hon menar att machokulturen gör att kvinnor varken vill jobba kvar i 
eller söker sig till branschen från första början. I och med detta försvinner mycket värdefull 
kompetens från företagen och även många bra medarbetare. ”….Däremot ute i produktion så 
är det en helt annan sak. Den påverkar ju på så sätt att tyvärr så söker sig inte kvinnor till 
bolaget eller lämnar. Vi tappar bra kompetens på grund av det och inte bara kvinnor utan 
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även män skulle jag väl säga. Så vi förlorar ju bra medarbetare på grund av den typen av 
attityder.” Att attityder har betydelse för arbetsplatserna är även något som respondent 2 har 
erfarenhet av. Hon beskriver att det endast behövs att hon som som kvinna ska komma in i ett 
rum för att en negativ attityd ska försvinna. “Det jag har kunnat snappa upp några gånger 
det har väl varit om jag har haft möte med min driftorganisation och liksom har kommit in i 
ett rum och där kan jag känna av att det har funnits en attityd och sen så kom jag in i rummet 
och då blir det annan attityd.” 
 
Respondent 4 har en något annorlunda syn på machokulturen än de övriga svarande. Hon 
berättade att hon gillar machokulturen och förklarade sedan att när hon tänker på 
machokultur ser hon den yrkesstolthet som hon upplever arbetarna inom machokulturen har. 
Hon ansåg inte att macho har något med diskriminering att göra, utan att diskriminering 
hänger ihop med “låga människor som behöver jobba på sitt självförtroende”. För 
respondenten betyder machokulturen att man har en yrkesstolthet, när man vågar hugga tag 
och hävda sig.  
 
Fyra av de fem respondenterna har aldrig upplevt att de inte blivit lyssnade på eller att deras 
åsikter inte har respekterats. Respondent 1 uttryckte sig även som så att den position hon har 
innebär all möjlighet till att påverka. Hon har all möjlighet att säga till och det är något hon 
utnyttjar, “så att folk vet vem jag är och att jag sitter här utav en anledning och i den mån jag 
kan ska jag se till att driva igenom så mycket bra saker för kvinnor som möjligt”. De andra 
två respondenterna var eniga om att de får gehör på sin arbetsplats. Respondent 4 uttryckte 
även att det alltid har varit så och att hon aldrig upplevt något annat. Däremot uttryckte 
respondent 5 att hon ibland kunde uppleva att det är svårt att nå fram med budskap, att det 
kan vara så att man säger någonting eller presenterar en lösning och att hon inte får någon 
respons. Medan när en man uttrycker precis samma sak ett par minuter senare, får det en helt 
annan respons. När hon berättade om detta försökte hon även komma fram till en förklaring 
till vad det kan bero på, “det kan bero på att vi talar på olika sätt”. Samtidigt sa hon att hon 
upplever det så här generellt sett, “det kanske låter lite hemskt men när man sitter med män 
så behöver man ibland diskutera saker för diskuterandets skull”. Hon fortsatte resonemanget 
med att förklara att är man för snabb med att komma på en lösning så är de anställda inte 
mottagliga på samma sätt. Därför har hon nu kommit fram till en strategi att vara tyst en lite 
längre stund för att sedan lägga in sina argument, när diskussionen har pågått ett tag, då 
brukar nämligen hennes förslag mottas bättre. En annan av hennes strategier är att ha 
allierade. Hon berättade att det ofta ger mer effekt om en kollega påpekar att “ja, men som du 
sa nu är ju precis som ***** sa när vi började diskussionen”, än om hon själv skulle uttrycka 
sig och säga “nu snodde du mina ord”. För i de fallen menade hon att man bara framstår som 
gnällig i deras ögon.  
 
På en följdfråga om hur de upplever att tonen är på arbetsplatsen, så uttrycker dock samtliga 
att de som kvinna påverkas av en slags manlig kultur. Respondent 1 berättade att hon många 
gånger är ensam tjej på sådan chefsposition och då även vissa möten. Hon ansåg även att 
många kvinnor tyvärr börjar bli lite för manliga på så sätt att de inte ser könsrelaterade 
problem, exempelvis att hon är själv på vissa ledningsmöten. Respondent 3 förklarade att hon 
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mött på en speciell kultur av män. Hon hade även upplevt att män varit nedlåtande när hon 
kommit ut till byggen för att göra sina arbetsuppgifter och uttryckte att det absolut finns en 
machokultur, vilket är något de kämpar för att bryta. Åtminstone de grövsta delarna såsom 
trakasserier, diskriminering och i värsta fall mobbning.  
 
Respondent 5 diskuterade att machokulturen är något som existerar och i hennes närmaste 
miljö märks den framförallt av i fikarummet och snacket där. Det är lite småsexistiskt och 
rasistiskt, men hon förklarade även att det var en generationsfråga och att detta främst märks 
av hos äldre. Samtidigt som hon erkände att denna kultur existerar så uttryckte hon även att 
hon tycker det är tråkigt att det är det enda man pratar om när man pratar om byggbranschen, 
“att den är macho, konservativ och fortfarande grundar sig på gamla normer”. För hon 
menade att det samtidigt händer det väldigt mycket i branschen, att det kommer in flera 
kvinnor i branschen och att man jobbar extremt mycket emot det. I hennes bolag har den 
högsta ledningsgruppen proportionen femtio femtio och menade att detta är väldigt intressant 
eftersom det är tvärtom i många andra branscher.  Hon avslutade sitt resonemang med att 
säga att det absolut finns en machokultur, men att det jobbas väldigt mycket med den också 
och tycker att det är synd att man pratar för mycket om just machokulturen.  
 
Majoriteten av kvinnorna berättade om tillfällen då de känt sig obekväma i mansdominerade 
situationer. Respondent 3 berättade att det varit jobbigt för henne att behöva lyfta många 
frågor kring problematiken i att vara kvinna i branschen, “någon måste ju lyfta dom frågorna 
och det är sjukt obekvämt många gånger.”. Hon berättade vidare att hon mer och mer lärt sig 
att inte ta åt sig personligen när hon blir utsatt för dessa situationer. Hon berättade att hon 
brukar tänka att om hon hänger kvar och vinner männens förtroende i längden så brukar de 
glömma att hon är kvinna och “vad jag håller på med och sådär, men jag får jobba för det”. 
Enligt henne behöver hon vinna deras förtroende, för att de sedan ska kunna komma vidare 
tillsammans. Respondent 5 beskrev ett missnöje över att behöva stå ut med dessa situationer. 
Hon kände en ilska över situationerna, mer än en känsla av obekvämhet. Hon berättade att 
ofta på anställningsintervjuer förekommer det att människor uttrycker sig som “jamen du har 
ju lite skinn på näsan och vassa armbågar, det är ju bra för det kommer behövas om du ska 
jobba hos oss”. Enligt henne är det bara ett finare sätt att säga att företaget har en sunkig 
kvinnosyn och man helt enkelt måste stå ut med det. Hon höll med om att mycket arbete 
pågår idag för att en förändring ska komma och hon tror att det är rätt sätt att ta sig an 
problemen. Hon sa däremot att det finns mycket kvar att göra och att de kvinnor som idag 
finns inom branschen är de kvinnor som har just “mycket skinn på näsan”. Detta gör att det 
endast finns en viss typ av kvinnor inom branschen, vilket är lite tråkigt eftersom det här 
typen av tänk och agerande gör att det exkluderas extremt många kvinnor från branschen. 
Respondent 4 svarar i likhet med detta, då hon tror att de kvinnor som inte klarar av att ha ett 
förhållningssätt anpassat till klimatet i branschen, också inom kort kommer att försvinna från 
den. Eftersom det inte fungerar för dem att vara kvar. 

 
Respondent 4 hade även, i frågan om att känna sig obekväm i mansdominerade situationer, en 
annan åsikt än övriga respondenter. Hon upplever inte att hon har varit obekväm, “jag tror 
att kvinnor tenderar att sätta sig själva i offersitrationer” …”som kvinna har en tendens att 
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sätta sig i en offersituation, att man letar  efter saker som är riktade mot en, istället för att 
bara stänga av öronen och låta det vara.” 

En fostrande bransch 

Som avslutning av intervjuerna fick respondenterna återigen diskutera deras anpassning till 
branschen. Detta gjordes för att se om respondenterna skulle ge annorlunda eller mer 
utvecklade svar. Diskussionerna fördjupade sig i om de anser att de behövt förändra sitt 
naturliga beteende och i så fall vilka orsakerna till det var. 
 
Alla fem respondenter reflekterade länge över denna frågeställning och den väckte flera olika 
tankar hos de olika dem. En gemensam aspekt för alla var att branschen innehar en dominans 
av manligt ledarskap. Hur respektive respondent har förhållit sig till detta skiljde sig. 
Respondent 1 kände att hon absolut har behövt anpassa sig. Trots att ingen har uttalat sig om 
att hon har behövt att göra detta, har hon ändå gjort det för att kunna komma framåt i sin 
karriär och för att kunna styra från den position hon har. Hon uttryckte att det ändå har krävts 
att hon anpassat sig till branschen, för hon ansåg att hon blivit hårdare och arbetat för att få 
bort det dåliga samvetet hon tidigare haft. Eftersom hon har varit tvungen att ta beslut om 
prioriteringar och sätta press på underkonsulter. Detta trodde hon främst handlade om sin 
ledarposition men även till viss del att på grund av den mansdominerade branschen. 
Respondenten beskrev även hur hon på möten känner att hon behöver hävda sig och behöver 
bevisa för de andra att hon har koll.“För det upplever jag ju mycket på sådana möten när 
man sitter som ensam tjej på sådana chefspositioner och sådana möten. Så upplever jag att 
många tyvärr att många kvinnor börjar bli lite för manliga i form av att dom “....” dom ser 
inte dom problemen. Om jag sitter i en sån position så har jag all möjlighet till att påverka, 
jag har all möjlighet att säga till och jag tänker inte sitta och lyssna. Jag tänker prata och 
synas och höras och förstås så att folk förstår att jag har koll. Att folk vet vem jag är att folk 
vet att jag sitter här utav en anledning. Och i den mån jag kan ska jag se till att driva igenom 
så mycket bra saker för kvinnor som möjligt.”  
 
Två av de andra respondenterna ansåg att de gjorde ett aktivt val när de gav sig in i 
branschen. De tror inte att besitter speciellt “kvinnligt ledarskap”. Respondent 2 förklarade att 
hon istället får tänka lite mer på att vara mjukare i sin jargong. Hon uttryckte även hon inte 
reflekterar så mycket över kvinnligt och manligt i sin vardag. ”Jag känner nog att jag skulle 
nog ha behövt reflektera lite över så här manligt och kvinnligt i min vardag...jag kanske inte 
är särskilt kvinnlig i mitt sätt att vara, på så sätt att jag...jag får nog mer liksom anstränga 
mig för att vara mjukare och liksom inte lika rakt på.” Respondent 4 ansåg inte sig själv ha 
behövt förändra eller anpassa sitt naturliga beteende, men hon trodde däremot att många 
andra kvinnor inom branschen upplevt att de har behövt anpassa sig för att visa en form av 
auktoritär förmåga att stå fast vid deras beslut utan att bli dominanta. “Nej, men kan tänka 
mig att många upplever det”.  
 
Respondent 3 ansåg att hennes erfarenhet och ålder har varit till en fördel, men sa samtidigt 
att hon har sett många unga kvinnor i branschen som har fått jobba hårt för att anpassa sig till 
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den. Hennes åsikt var att framförallt kvinnor bedömer varandra strängare, men även att män 
gör det. “Vi har haft en del kvinnonätverk där jag har suttit med och pratat och dom blir ofta 
arga, ledsna och besvikna “ Hon sa att kvinnorna i dessa nätverk känner sig uppgivna över 
att de måste förändra sig så mycket för att passa in , “Just för att man inte tycker att man når 
fram, att man måste göra om sig för mycket.  
 
Respondent 5 påpekade att frågan väckte en viss självreflektion och förklarade vidare att hon 
tror att hon arbetat fram en mer politisk förmåga i sitt beslutsfattande. Hon förklarade också 
att hon har struntat i att tagit vissa strider för att inte behöva framstå som en “gnällkärring” 
eller som “rabiat”. “Jag har alltid varit en person som är ganska direkt, liksom direkt säger 
vad jag tycker, direkt “nej, men det här behöver vi lösa, det här är fel”. Det jag tror som har 
hänt är nog att jag har blivit mer politisk. Jag har blivit mer varse om att det finns en tid och 
plats för när du säger vad. Ibland så är det inte det mest effektiva att säga någonting direkt 
nu utan det kan vara att hantera det på ett annat sätt.” … “Så då hittar du andra sätt för att 
försöka få folk att förstå dom sakerna eller ändra på saker, vilket är tråkigt nu när jag hör 
mig själv säga det.” ...“Det är väl det som är problemet också med att vara kvinna, att säger 
du ifrån för skarpt så blir man ju ofta sedd som en gnällkärring eller rabiat. Det är ju synd 
liksom”.  
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5. Analys
 

5.1 Maktstrukturer 
Dzubinski, Diehl och Taylor (2019) förklarar i sin studie att chefer på högre nivåer agerar 
efter omedvetna antaganden och använder sitt privilegium och makt för att bevara en 
bestående organisationskultur. Det här fenomenet hindrar kvinnor att utöva sitt önskade 
ledarskap och de anpassar sig  istället till den ledarskapskultur som råder (Dzubinski, Diehl 
och Taylor, 2019). Flera av respondenterna i studien har antagit manliga 
ledarskapsegenskaper för att anpassa sitt ledarskap för att de jobbar i den mansdominerade 
bygg- och anläggningsbranschen. Samtliga respondenter uttryckte att de anser att rak och 
tydlig kommunikation är viktigt för att nå ut till deras anställda. En av respondenterna 
förklarade hennes förändring med att hon tror att hon blivit mer hård och bestämd i vad hon 
säger än vad hon hade varit om hon arbetat i en annan bransch. Detta kan tolkas som att hon 
förändrat sitt beteende för passa in i den rådande ledarskapskulturen som finns i branschen. 
Det kan också tolkas som att det finns en problematik i att utöva en ledarskapsstil som är 
annorlunda från branschnormen, där de anställda inte är vana att arbeta under annan 
ledarskapsstil. Har individen därför en ledarskapsstil som inte följer normen, förväntas den 
förändras eller så förändrar denna sig efter anpassning till branschen. En av respondenterna 
kände på grund av detta att hon utvecklat en för auktoritär ledarskapsstil i vissa lägen. Detta 
har gett henne dåligt samvete, något hon inte tror att män på positionen lider lika mycket av. 
Detta kan tolkas som att hon varit något ovan och otrygg med sin förändring. Hon berättade 
att det dåliga samvetet har försvunnit i och med att hon samlat mer erfarenhet och att det 
faktiskt finns ett stort behov att vara hård ibland för att få arbetet att gå framåt med goda 
resultat.  

 

Två av respondenterna var tydliga med att de valt branschen på grund av det chefskapet de 
utövar. Dessa respondenter var de som även ansåg sig vara tydliga och raka i sin 
kommunikation, samt att de trodde att deras “hårdare stil” inte lämpat sig lika bra i ledarskap 
utövat på kvinnor. En av de två respondenterna, resonerade att hon tror sig passa bättre i just 
bygg och anläggningsbranschen på grund av hennes chefskap, att hon har lättare att styra 
över män. Att respondenterna själva resonerar på det här sättet visar på vad som indirekt 
krävs för en ledare i branschen och att detta skiljer sig från andra branscher. Oavsett om 
respondenterna har anpassat sitt ledarskap eller valt branschen på grund av sitt ledarskap så 
talar samtliga svarande om egenskaper som är identifierbara med den rådande branschen, 
vilket går i linje med vad Ljungholm (2016) kommit fram till. Han menar på att 
ledarskapskulturen är väldigt stark i mansdominerade organisationer (Ljungholm, 2016). 

 

Två av respondenterna uttryckte att det gynnar kvinnor på chefspositioner inom bygg- och 
anläggningsbranschen att vara tjockhudade, för att orka hålla sig kvar. De tror att kvinnor 



 

 37 

som inte har förmågan att anta det är mer benägna att lämna branschen för en annan som inte 
är lika mansdominerad. Av detta går det att tolka att det faktiskt krävs vissa 
ledarskapsegenskaper som ofta anses som manliga ledaregenskaper för att klara av att jobba 
inom just bygg- och anläggningsbranschen samt att branschen är präglad av en stark manlig 
ledarskapskultur. 

 

Dzubinski, Diehl och Taylors (2019) studie kom fram till att chefer på högre nivåer agerar 
efter omedvetna antaganden. Utifrån vad respondenterna svarade, kan vi se att detta stämmer 
även för denna studie. Det genom hur kvinnorna att de själva beskriver att de, utan att 
reflektera speciellt mycket över det, har förändrat sina egna beteenden men också hur de 
fostrats av branschen till att anta nya beteenden och ledarskapsegenskaper. Det kommer fram 
av intervjuerna att detta många gånger har hänt omedvetet. Respondenterna sa att de nog 
aldrig blivit uttalat ombedda att förändras. Detta har alltså skett omedveten på grund av 
antaganden att de måste fungera så i den här branschen. Dzubinski, Diehl och Taylor (2019) 
menar på att det här fenomenet hindrar kvinnor att utöva sitt önskade ledarskap och de 
anpassar sig istället till den ledarskapskultur som råder. Vilket den här studien också kommer 
fram till och stödjer.  

 

Dzubinski, Diehl och Taylor (2019) resonerar vidare att mäns maktutövande har format 
statiska organisationer och att tiden är kommen för kvinnor att utöva ledarskap för att forma 
organisationer med en mångfald av chefer som bidrar till jämställdhet och utveckling. 
Empirin i den här studien stödjer även detta. En av respondenterna kommer fram till att 
många chefer nog skulle kunna vara bättre chefer om de antog fler kvinnliga 
ledarskapsegenskaper. De skulle då förmodligen kunna förstå sina anställda och även kunna 
uppfatta mer saker som inte alltid sägs rakt ut, bli mer lyhörda. 
 
Sandler (2014) redogör i sin studie för hur kvinnor på chefspositioner förhåller sig till 
begreppet makt. Kvinnorna i den studien var obekväma med att benämna att deras positioner 
innebär maktinnehav. För dessa chefer innebar begreppet makt något negativt. Under 
intervjuerna som genomfördes i den här studie ställdes frågan om kvinnorna ansåg sig ha 
makt i sina organisationer. Liknande vad Sandlers (2014) studie visar på, var majoriteten av 
respondenterna i denna studie inte bekväma att benämna att deras roll innebar ett 
maktutövande. Respondenterna var benägna att utveckla sina svar för att inte endast svara ja 
eller nej på frågan. Vilket kan tolkas som att de inte vill identifiera sig direkt med begreppet 
makt. En av respondenterna utvecklade sitt svar med att tydligt förklara hur maktutövande i 
hennes öron låter som något negativt men att personen i egenskap av chef däremot har makt i 
att fatta beslut och styra en organisation. “Men maktutövande.. Jag vet inte att jag associerar 
det som något negativt där man snarare utnyttjar makten”. Detta stämmer tydligt överens 
med Sandlers (2014). En av respondenterna i den här genomförda studien gick tvärtemot vad 
Sandler (2014) studie visade på och svarade ett tydligt ja på frågan om hennes roll innebär ett 
maktutövande. I hennes svar ansåg hon att hon absolut utförde makt eftersom kunskap är 
makt. Hon ansåg att makt mer handlar om att få med sig människor och tro på ens idéer. Vi 
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tolkar respondentens svar som att hon är trygg i sin arbetsroll och därför inte har några 
problem med hur rollen benämns. Makt eller inte, hon vet vad hennes uppgifter är.  
Flera av respondenterna var däremot tydliga med att de tyckte att makt som begrepp har en 
negativ framtoning. De tyckte att makt förknippas med ett negativt, auktoritärt ledarskap där 
makten används för att direkt styra och ställa. Sandler (2014) förklarar att anledningen till att 
kvinnor inte vill benämna sitt chefskap med makt är en konsekvens av de förväntningar 
samhället har på kvinnor och deras chefskap, vilket inte är något vi kan avgörande identifiera 
utifrån empirin i den här studien. Däremot instämmer den här studiens respondenter med att 
makt tycks vara ett negativt begrepp. Däremot uttryckte en av respondenterna att kvinnor ofta 
tenderar att mäta sig med och döma varandra hårdare än män och kvinnor mot varandra. 
Detta kan tolkas som att det ändå är lättare att applicera de förväntningar som finns i 
samhället på kvinnor och på deras chefskap, i den mening att det inte bara gäller i frågan om 
makt utan även förväntningar på kvinnors beteende i arbetssituationer.  
 
För en vidare diskussion kring begreppet makt och maktutövande redogjordes Gillbergs 
(2018) definition av begreppet makt för respondenterna. Gillberg (2018) definierar makt som 
förmågan att kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt och är beroende av förtroendet 
hos sina anställda. Small, Gelfand, Babcock och Gettman (2007) menar att för att kvinnor ska 
känna ett stöd i maktutövande krävs det att de byggt upp en legitimitet gentemot sina 
anställda. Finner dem brist på legitimitet kan det få konsekvenser för deras möjligheter att 
utöva den makt som deras roll innebär. Samtliga respondenter i vår studie fann att deras 
anställda har förtroende för dem, vilket bidrar till att de kan utöva makt för att genomföra 
beslut.  
 
En av respondenterna utvecklade sitt svar om hur hon såg på makt efter att hon fått höra 
Gillbergs (2018) definition. Hon utvecklade med att hon tror att i ledande positioner så 
handlar det ofta om makt, men att synen på den makten beror på vad gör med den. Hon kom 
fram till att det nödvändigtvis inte behöver vara så att något dåligt kommer ut utav det, utan 
att makten kan användas till något bra. Likt den här utvecklingen av svaret, utvecklade 
samtliga kvinnor sina svar efter redovisningen av Gillbergs (2018) definition. Majoriteten av 
kvinnorna blev mer bekväma med att definiera sin roll med ett maktutövande när de fick veta 
hur det definierades av Gillberg (2018). Eftersom majoriteten av kvinnorna var så snabba 
med att ändra sina åsikter efter definitionen kan detta tolkas som att de är måna om att inte ge 
missvisande svar av hur de är som chefer. Eftersom respondenterna efter definitionen, kom 
fram till att makt också kan vara positivt men inte resonerade så innan, tyder det på att dessa 
respondenter är måna om att hur de blir uppfattade som chefer.  
 
Att respondenterna tillslut kom fram till att deras position innebär makt och ett 
maktutövande, skiljer sig något från litteraturen. Gillberg (2018) hävdar att den formella 
maktpositionen som chef inte automatiskt innebär att personen kan utöva den makt som den 
ansetts ha blivit tilldelad via positionen. Den empiriska datan pekar dock på att själva 
chefspositionen kan vara en avgörande faktor för att kunna utöva makt. Några av 
respondenternas resonemang gav uttryck för att en person i egenskap av chef faktiskt har 
makt och att ledande positioner handlar ofta om maktutövande. Gillbergs (2018) definition 
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grundar sig dock i resonemanget om att maktutövning uppstår i relation till omgivningen och 
att det därför sker i beroende av underordnades förtroenden. Detta ger även respondenterna 
uttryck för i sina utvecklade svar och resonemang. En av respondenterna diskuterar att hon 
har makt för att “kunskap är makt” och att “all makt handlar ju om att få med sig människor 
och tro på ens idéer”. Här beskriver respondenten att hon är beroende av sina anställda och 
det kan tolkas som att det hon försöker beskriva är ett typ av förtroende. Detta motsägs 
däremot av en annan respondent som istället menar att hon har makt i den mån att hon känner 
sig extremt fri och styr allt, “innanför de här väggarna är det jag som bestämmer”. Makt och 
maktutövande tar sig i uttryck på många olika vis och både litteraturen och våra svarade 
tolkar det på olika vis beroende på vilket perspektiv man ser på det. Det gemensamma för 
litteraturen och respondenterna i den här studien, är att chefer generellt inte vill associeras 
med ett negativt perspektiv på makt och att man gärna vill förklara varför makt inte alltid 
behöver sammankopplas med det negativa. Hoyt och Murphy (2016) förklarar att kvinnor 
som använder sig av makt kan motivera medarbetarna bättre, vilket bidrar till ett positivt 
resultat av sitt handlande. Detta påvisar ett sätt där makt är positivt i chefskapet och det går 
även i linje med hur våra respondenter vill använda sig av makt.  

Förtroende 

Samtliga respondenter förklarade att förtroendebyggande även var viktigt för deras position 
och de ansåg att deras anställda har ett förtroende för dem. Betydelsen av att ha förtroende 
från sina anställda diskuterar Alvesson och Due Billing (2011). De förklarar att kvinnor 
behöver jobba hårdare än män för att få legitimitet från sina anställda och deras högre chefer.  
Samtliga  respondenter i vår studie resonerade till en början tvärtemot vad Alvesson och Due 
Billing (2011) presenterat. Respondenterna uttryckte att de inte trodde att det var någon 
skillnad på det förtroende de har och på det förtroende män på liknande positioner har. De 
trodde inte heller att det skulle skilja sig om respondenterna själva varit män istället för 
kvinnor. Däremot vid en fortsatt dialog nämnde majoriteten av respondenterna att de faktiskt 
ändå såg att män har en fördel gällande förtroende från de anställda. Samtliga respondenter 
svarade alltså till en början att det inte är någon skillnad på förtroende mellan män och 
kvinnor på chefspositioner men majoriteten av respondenterna ändrade sitt svar och 
utvecklade att de mött hinder på vägen till att nå det starka förtroendet de har idag. Detta kan 
tolkas som att de är nöjda med förtroendet de har och bortser och förnekar från att de faktiskt 
inte alltid varit så lätt.  
 
Alvesson och Due Billing (2011) beskriver att maktstrukturer byggda på förtroende är 
starkare i mansdominerade branscher. Eftersom våra respondenter jobbar inom en 
mansdominerad bransch går det att tolka att de är stolta över deras det förtroende de har 
byggt upp, då det kan antas vara svårare för kvinnor att uppnå detta förtroende. Däremot 
förtydligade respondenterna att vägen till detta förtroende möjligtvis är något lättare för män 
än för kvinnor.  
 
En av respondenterna i denna studie resonerade helt tvärtemot Alvesson och Due Billing 
(2011), om att män skulle ha en fördel i förtroendebyggandet. Hon tror att hon som kvinna 
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haft en större fördel än männen på chefspositioner i bemärkelsen att hennes anställda 
förmodligen har varit mer öppna för hennes tankar och åsikter än de hade varit om en man 
satt på hennes position. Samt att män på liknande positioner känner en konkurrens 
sinsemellan och ett större behov av att visa sin legitimitet gentemot varandra än vad de har 
inför henne. Denna respondents tankar går utanför vad litteraturen i vår studie visar på ett 
motstridande resonemang om att kvinnor inte har svårare att bygga ett förtroende än män.  
 
Vial, Napier och Brescoll (2015) redogör i sin studie för att kvinnors kompetens i 
mansdominerade branscher uppfattas som lägre än mäns. Detta betyder att anställda skulle ha 
ett större förtroende för män än kvinnor på samma positioner, då de uppfattas ha en högre 
kompetens. Detta även fast än om mannen inte skulle vara mer kompetent än kvinnan. Detta 
går i linje med den empiriska datan då flera av respondenterna upplevt att deras kompetens 
har blivit ifrågasatt, vilket indirekt även innebär deras förtroende. Detta har uttryckt sig i att 
flera av kvinnorna har varit med om situationer där män har ifrågasatt dem som ett sätt att 
utöva härskarteknik.  

Härskartekniker 

En av respondenterna berättade om en händelse där hennes kompetens blev ifrågasatt framför 
en större grupp av människor. Eftersom ytterligare en respondent berättar om en liknande 
situation, kan man anta att liknande scenarion inte är helt ovanliga i bygg- och 
anläggningsbranschen. Båda respondenterna ansåg att de fick väldigt bra stöttning av 
kollegor efter händelserna men visade en tydlig frustration när de berättade för oss om 
problematiken. Att det är ett fult sätt att med makt se ner på deras kompetens de har dock lagt 
händelserna bakom sig.  
 
Enligt Vial, Napier och Brescoll (2015) studie visas det att maktrelationen och 
legitimitetsproblematiken kan få en negativ påverkan för kvinnors chefskap och även på 
andra konsekvenser kopplade till deras roll (Vial, Napier & Brescoll, 2015). Detta går att 
tolka som att kvinnor som påverkas hårdare av situationer där härskarteknik utövats mot dem, 
kan känna en rädsla för att ställas inför liknande situationer igen. Detta kan vidare leda till att 
de känner att de vill lämna branschen helt. Vilket är konsekvenser som är allvarliga och 
påverkar hela branschen i längden. Detta kan även få andra konsekvenser som gör att kvinnor 
i branschen känner att det behöver bli tuffare och själva tar på sig ansvaret för att de inte ska 
bli utsatta för härskartekniker igen. Bierema (2009) och Stead och Elliott (2009) förklarar att 
män använder sig av makt för att reducera vad som är gynnsamt för sig själva. Detta kan 
förklara varför männen i våra respondenternas situationer använt sig av just härskarteknik för 
att trycka ner dem. Eftersom Dwecks (1999) forskning visar att kvinnor som har 
självförtroende i sitt chefskap presterar bättre och har ett bättre psykiskt mående än de 
kvinnor som saknar självförtroende i sitt chefskap blir det viktigt för branschen i stort, att 
användandet av härskartekniker upphör. Detta eftersom att de kvinnor som blivit utsatta för 
härskartekniker kan hamna i denna sits och är mer benägna att faktiskt i slutändan lämna 
branschen på grund av dessa bestående maktstrukturer. Liknande Dwecks (1999) studie, visar 
Small, Gelfand, Babcock och Gettmans (2007) studie på att de kvinnor som har ett 
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självförtroende i sin maktposition och i sitt chefskap, har ett större mod att ge sig in i 
förhandlingar. Från den här studien går det därför att anta att respondenterna upplever att de 
har ett förtroende och känner att de får stöd i sina beslut.  
 

5.2 Osynliga barriärer 
Förväntningar och ifrågasatt kompetens 

I litteraturen finns det stöd för att kvinnor har högre förväntningar på sig och att de behöver 
jobba hårdare för att bevisa en legitimitet, speciellt i mansdominerade branscher (Alvesson & 
Due Billing, 2011). Det empiriska underlaget i denna studie talar för att det finns skilda 
upplevelser av om kvinnor som chefer har andra förväntningar på sig än vad män som chefer 
har. Några respondenter menade snarare att det är de själva som sätter förväntningarna, 
medan de andra menade att de upplever att de får högre förväntningar av omgivningen när de 
har dessa ledande positioner.  
  
Alla respondenter kunde dock reflektera generellt kring att kvinnor påstås ha högre 
förväntningar på sig. De som uttryckte att det snarare handlade om deras egna förväntningar 
på sig själva, talade om att pressen handlade om en känsla av att behöva bevisa något som 
kanske egentligen grundar sig i en osäkerhet eller ett dåligt självförtroende i positionen. Att 
det kan vara anledning till att de vill överprestera. Detta kan kopplas till det som Weyer 
(2007) redogör för i sin studie, att det finns specifika förväntningar på individer som innehar 
en speciell position. Weyer redogör dock också för att den organisationella ledaren är bunden 
till roller som endast baseras på uppfattningar om kön. Det kan anses leda till att män och 
kvinnor tilldelas olika roller beroende av deras kön och att det är dessa sociala förväntningar 
som producerar och upprätthåller ojämlikhet mellan genus. Således skulle den uttalade egna 
pressen ändå kunna tänkas ha att göra med sociala förväntningar på kvinnan som chef. Weyer 
(2007) menar att de sociala förväntningarna om den kvinnliga könsrollen inte matchar 
förväntningarna på ledarrollen. Detta skulle då kunna tänkas leda till den osäkerhet och det 
dåliga självförtroendet som respondenterna pratar om. Deras egna förväntningar kan alltså 
ändå tänkas grunda sig i att de känner av att de har andra förväntningar på sig än män. Att de 
intervjuade kvinnornas egna förväntningar på sig själva kan tolkas grunda sig i ett bristande 
självförtroende stärks även utifrån studien av Kaparou och Bush (2007). Då de konstaterar att 
manlig dominans tycks leda till brist på självförtroende hos kvinnor och att kvinnor upplever 
barriärer som är kopplade till sociala uppfattningar.  
 
De respondenter som uttryckte att de upplever att de har högre förväntningar på sig än män, 
diskuterade också betydelsen av den position de sitter på. De ansåg att de som kvinnor 
behöver kunna mer för att väga upp att de har den ledande positionen de har. Detta menade 
de att en man förmodligen inte upplever. En reflektion som gjordes var att män i vissa fall 
bara behöver känna någon och vara just man. Medan kvinnor behöver jobba hårdare för att 
bli erkänd på samma sätt och att män får legitimitet mer per automatik. Detta stärks av den 
studie som Weyer (2007) gjort. Resultatet av den är att när kvinnor som chefer utvärderas, 
uppfattas de redan innan som något mindre gynnsamma än män som chefer. I en 
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mansdominerad bransch kan detta tänkas bli ännu tydligare då kvinnorna är i en 
minoritetsställning. Weyer (2007) förklarar att detta beror på att kvinnans tilldelade könsroll 
inte matchar uppfattningen av ledarrollen.  
 
En reflektion som kom upp under intervjuerna var att de som kvinnor och chefer förväntas 
både ha manliga och kvinnliga chefsegenskaper utan att någon av egenskaperna ska ta ut 
varandra. Här uppstår då en konflikt för hur kvinnorna ska bete sig, i och med att de 
förväntade egenskaperna av respektive chefsroll i vissa fall blir direkt motstridande gentemot 
varandra. En kvinna som chef ska inte bara kunna ta beslut, prioritera och effektivisera, utan 
också anta de mer feminina sidorna som att vara omhändertagande. Manliga egenskaper som 
förväntas av en chef är tydlighet, rättvishet, bestämdhet, saklighet och att chefen använder sig 
av en direkt kommunikation. Egenskaper som kvinnor på chefspositioner förväntas ha som 
motstrider dessa är att de förväntas vara inkluderande, omhändertagande, lyhörda, och att det 
är viktigt att de inte är för auktoritära eller för styrande, för att de så kan uppfattas som 
“rabiata” eller som “gnällkärringar”. Detta resonemang visar tydligt på att som kvinna 
finns det inget “bra sätt” att utföra chefskap, då hur kvinnorna än väljer att bete sig, motsäger 
det förväntningen som finns om hur en chef som är kvinna ska vara.  
 
Även Kaparou och Bush (2007) diskuterar att det blir en felmatchning mellan dessa manliga 
och kvinnliga egenskaper i chefskapet. De menar att denna felmatchning mellan kvinnliga 
kvaliteter och de kvaliteter som anses nödvändiga för ledarskap sätter kvinnor i vad som 
kallas en dubbel fälla. De hänvisar till ett flertal studier vilka har visat att kvinnor som varit 
framträdande i traditionellt manliga domäner betraktats som kompetenta, men mindre 
omtyckta än sina manliga motsvarigheter. Självförtroende och bestämdhet anses ofta som 
hårt eller arrogant beteende hos kvinnor. Detta var något som respondent 1 uttryckte, att 
ibland kan hon till och med känna att hon har blivit “en ond människa” och att folk kan 
faktiskt kan säga till henne att “nu var du hård”. Samtidigt tycks kvinnor på chefspositioner 
som beter sig enligt den konventionella kvinnliga stilen, bli omtyckta men inte respekterade. 
Då anses de istället vara, som Francis et al (2012) menar på för löjliga, bräckliga och för veka 
för att fatta tuffa beslut och för mjuka för att vara starka ledare.  
 
Något som är intressant i denna studie är att majoriteten av kvinnorna berättade att de 
upplever att de har blivit eller blir behandlade annorlunda med anledning av deras kön. Det 
visar sig i förväntningar på hur de borde bete sig eller vilka egenskaper de borde ha. Däremot 
resonerade respondenterna inte på det sättet förrän de fick ta del av ett utdrag ur litteraturen 
som menade på detta. Innan utdraget från litteraturen hävdade respondenterna att de själva 
inte var utsatta för dessa skillnader men att problematiken fanns där ute bland kvinnor på en 
generell nivå. Alltså finns det även en direkt uttalad motsägelse hos de respondenter som 
säger att de inte har andra och/eller högre förväntningar på sig än män. Ett tydligt exempel på 
detta är en av respondenternas uttalande, där hon från början säger att hon inte tror att det 
finns skillnader, men samtidigt avslutar samma mening med att säga “jag tror att man kanske 
förväntar sig att jag ska kunna mer”. Hon säger även att hon måste väga upp för att hon har 
den position hon har för att inte bli ifrågasatt, vilket en man förmodligen inte skulle behöva. 
En reflektion som respondenterna däremot gör och uttrycker i detta sammanhang, är att kön 
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inte behöver vara den enda faktorn i detta avseende utan att det även kan handla om deras 
ålder.  

Privat- och familjeliv 

Weyer (2007) skriver att kombinationen familjeliv och yrkesinriktning är det som framförallt 
påverkar fördelningen av roller definierat enbart på basis av kön. Som det framgår i empirin 
ansåg ingen av respondenterna att de blivit direkt bortvalda från uppdrag på grund av 
familjesituation eller privatliv, men några upplevde ändå att de behövt kompromissa mellan 
arbetslivet och privatlivet.  
  
I Kaparou och Bush (2007) studie identifierade samtliga intervjuobjekt familjeansvar och 
familjeskyldigheter som kärnfaktorn till kvinnors problematik och barriärer i en 
mansdominerad bransch. Studien visade en stark koppling mellan familjefaktorer och karriär. 
I vår studie går det inte att hitta ett lika starkt samband vad gäller detta. Tre av fem 
respondenter har barn, men bara två uttryckte att de hade behövt kompromissa sitt arbetsliv 
på grund av det. Den tredje uttryckte raka motsatsen, att hon inte behövt kompromissa men 
samtidigt hänvisade hon till det företaget hon jobbar på och den positiva inställning det hat 
till familjeliv. De två respondenter som inte hade barn, uttryckte båda att de fått kompromissa 
deras yrkesliv med sina privatliv men att det förmodligen skulle bli en helt annan situation 
ifall de skulle ha barn. Den ena av dessa respondenter uttryckte detta endast i sitt utvecklade 
svar. Hon uttryckte till en början att hon inte skulle behöva kompromissa yrkeslivet med 
hennes privatliv. Sedan utvecklade hon sitt svar med att om hon ska skaffa barn, måste hon 
hitta en man som “kommer vilja ta det större lasset” för att hon sa att “Jag vill inte bli hejdad 
utav att jag vill skaffa familj”  utan då vill hon ha förutsättningarna för att kunna göra både 
och. 
 
I litteraturen framkommer det att många kvinnor inte vill bli chefer eller inte antas lämpliga 
som chefer på grund av att det inte har tillräckligt med tid eller förutsättningar för att de ska 
hinna med ett privat-/familjeliv samtidigt (Alvesson & Due Billing, 2011). Respondentens 
uttalande kan då tolkas vara kopplat till att det finns en uppfattning om att kvinnor inte har 
rätt förutsättningar för att hantera båda sakerna. Vilket går att koppla till det som en av de 
respondenterna med barn uttryckte, att det är svårare att kombinera familjelivet med 
arbetslivet på högre positioner. För att det är förutbestämt vem i familjen ska göra karriär.  
 
Samma respondent uttryckte även att folk omkring henne har reagerat på hennes sätt att 
prioritera jobbet. Hon uttryckte det som att nästan få ett förakt i de sammanhangen, vilket 
som kan tolkas som ett tydligt exempel på en social uppfattning om kvinnans roll. Denna 
uppfattning finns alltså inte bara i organisationerna utan även i samhället som stort. 
Respondenten konstaterade att män inte alls får samma typ av förakt om de väljer att 
prioritera deras karriär när de har familjer som kvinnor får. 
 
Sammantaget kommer både litteraturen och den empiriska datan fram till att kvinnor måste 
kompromissa privat- och familjeliv med yrkesliv.  
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Machokultur 

För att beskriva osynliga barriärer skrivs det i litteraturen om informella strukturer och att vad 
som utgör hinder för kvinnor i yrkeslivet är att de inte accepteras till de informella nätverken 
i en organisation (Avotie, 2004). Ett stort informellt nätverk inom den organisatoriska världen 
är kultur (Gillberg, 2018). I den empiriska datan framgår det att machokulturen existerar i 
byggbranschen och utgör ett hinder för kvinnor i att känna en koppling till männen i 
organisationen. Våra respondenter uttryckte att machokulturen framförallt var synlig i 
mansdominerade situationer. Däremot menar Alvesson och Due Billing (2011) att kultur 
genomsyrar en mängd organisatoriska innehåll såsom språkbruk, stereotyper, värderingar, 
föreställningar och antaganden, vilket betyder att branschens mansdominans bör återspeglas 
genomgående i hela organisationen.  
 
I litteraturen framkommer det att kultur är en av de största orsakerna till de hinder som 
kvinnor möter idag, dock ger inte den empiriska datan från denna studie starka bevis för 
detta. Det uttrycktes snarare att machokulturen är något som organisationer jobbar väldigt 
hårt för att utrota och att den håller på att försvinna. Detta kan dock ifrågasättas eftersom 
mycket av den litteratur som bearbetats i litteraturgenomgången, menar på det motsatta och 
utgår från tidigare forskningsstudier som bevisar att machokulturen fortfarande är stark. 
Utifrån kan det tänkas att det snarare är så att allt det organisatoriska innehållet är så influerat 
av machokulturen att respondenterna i denna studie inte själva märker att den fortfarande 
råder. Detta kan antas då det även finns empirisk data i denna studie som liknar den tidigare 
forsknings resultat. Ett exempel på detta är ett tillfälle en respondent berättade om, där en 
större grupp förde en diskussion om jämställdhet på hennes företag och hur ingen reagerade 
på åsikter som de inte höll med om. De tre eller fyra andra kvinnorna som satt med “... satt 
och sa ingenting”. Det var först när respondenten själv gav en reaktion och sa ifrån som de 
övriga också reagerade och det fick en effekt. De andra kvinnorna in rummet tänkte alltså inte 
på vad som pågick eller ville inte göra något åt det förrän vår respondent reagerade. Andra 
respondenter uttryckte att de frågor vi ställde under intervjun synliggjorde saker som de 
tidigare inte tänkt på och att de borde har funderat på manligt och kvinnligt tidigare. En 
respondent medgav att hon skulle behöva reflektera mer över “så här manligt och kvinnligt” 
i sin vardag för att hon inte i dagsläget inte gör det, vilket återigen bevisar att kvinnorna i 
branschen inte själva märker av allt som sker på grund av den kultur som råder. 
   
Branschen kan därför tolkas ha påverkat respondenternas chefskap i så stor utsträckning att 
de har utvecklat egenskaper som stämmer bäst överens med hur branschen och dess kultur är. 
Det har gjort att kvinnorna har blivit mer manliga i sina egenskaper och insocialiserade i 
branschens rådande normer och kultur. Detta i sin tur bidrar till en omedvetenhet om 
machokulturens effekt. Ett uttalande i den empiriska datan som stödjer detta löd “många 
kvinnor tyvärr börjar bli lite för manliga på så sätt att de inte ser könsrelaterade problem”. 
Något annat som också stödjer att respondenterna redan skulle vara insocialiserade i 
machokulturen, är hur de beskrev vilka kvinnor det är som är verksamma i branschen. De 
menade att de kvinnor som finns inom branschen idag är  kvinnor som har just “mycket skinn 
på näsan”, vilket också gör att det endast finns en viss typ av kvinnor i branschen. De påstods 
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vidare att kvinnor som inte klarar av att ha ett förhållningssätt som är anpassat till klimatet i 
branschen, inom kort kommer försvinna eftersom det inte fungerar för dom att vara kvar. 
Således bör de själva kunna klassificeras som den typen av kvinna som har mycket “skinn på 
näsan”, vilket då kan vara ett uttryck för hur machokulturen har påverkat dom.  
 
Respondenternas påstående om att machokulturen framförallt existerar i mansdominerade 
situationer behöver dock inte vara osanning. Det kan istället vara ett tydligt exempel och 
bevis för vad litteraturen samt tidigare forskning menar med “second-generation gender 
bias”. Ibarra et al (2013) menar att “second-generation gender bias” är dolt och osynligt i 
organisationens rutiner, med ett neutralt uttryck och att kulturen på grund av det fortfarande 
är distinkt tydligt mansdominerad. Bygg- och anläggningsbranschen består till mer än 90% 
av män (regeringen.se, 2018), så denna studies empiri kan således vara ett exempel på just 
det. 
 
Det första respondenterna konstaterar när begreppet machokultur tas upp, är att det är en 
generationsfråga som tillhör den äldre generationen och därmed håller på att dö ut. Dock 
beskrev en del av kvinnorna att de kände en mindre koppling till männen på deras 
arbetsplatser och uttryckte det som en självklar insikt att de har “en egen klubb”. En klubb 
där männen förstår varandra och har en väldigt stor tolerans och förståelse sinsemellan. En 
klubb som kvinnor inte är med i. I ett sammanhang uttalades det även som att det skulle 
finnas “något underliggande”, när en respondent skulle förklara hur hon hade upplevt att hon 
blivit ifrågasatt som kvinna och chef.  Detta blir också ett exempel på att machokulturen är 
något som påverkar hela organisationen och att det fortfarande är den kultur som präglar 
branschen. Därmed blir det också ett bevis för det som Ibarra et al (2013) säger om 
skiftningen mellan “first- och second-generation gender bias”. Att könsdiskriminering, 
istället för att ta sig i uttryck på ett tydligt och framträdande sätt i företag, nu har en mer 
osynlig och omedveten karaktär. Denna slutsats drar Ibarra et al (2013) utifrån hur kvinnorna 
i deras studie beskrev machokulturen. Då de beskrev den som att “det finns något i vattnet”, 
vilket liknar hur kvinnorna i vår studie resonerade. Således kan det tolkas som att 
anledningen till att respondenterna enhetligt beskrev machokulturen som en generationsfråga 
som håller på att dö ut, egentligen handlar om ett skifte av hur kulturen tar sig i uttryck och 
att det de beskrev är resultatet av existensen av  “second-generation gender bias”.   
 
Ett annat bevis för att påståendet att machokulturen fortfarande präglar företagen i branschen 
och påverkar hela organisationen, är hur respondenterna förde sina resonemang i 
diskussionen. De började diskutera machokulturen genom att försöka undvika att få 
branschen att framstå som dålig, jobbig eller komplicerad för kvinnor. För att sedan ändå 
medge att det finns situationer som uppstår på arbetsplatsen, som kvinnor specifikt behöver 
hantera. Respondenterna upplevs genomgående i intervjuerna gärna uttrycka det som att de 
inte har påverkats eller påverkas negativt av branschens mansdominans vad gäller attityd och 
kultur. Med argumentet att det i deras arbetsmiljö inne på kontoren inte har en alltför ojämn 
fördelning av män och kvinnor. Däremot kunde samtliga beskriva att de som kvinna påverkas 
av en slags manlig kultur och att ofta är väldigt jobbigt att lyfta frågor kring problematiken i 
att vara kvinna i branschen, vilket det finns ett stort missnöje över att behöva stå ut med.  
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Ett exempel på hur detta kunde ta sig i uttryck under intervjuerna var att respondenterna 
uttalade sig om att de aldrig har upplevt att de inte blivit lyssnade på. De hade heller inte 
upplevt att deras beslut inte respekterats. Trots det kunde de ändå beskriva hur de har blivit 
behandlade annorlunda eller känt att de behövt tänka till hur de ska bete sig för att göra sig 
hörda på möten. De kunde även berätta om upplevelser där de kommit in i ett rum och känt 
att attityden förändrats i samma sekund. Därmed tycks det inte handla om något som är 
explicit uttryckt. Detta beskriver även Ibarra et al (2013) i deras studie, när de redogör för den 
studiens respondenters svar på vad de tror håller tillbaka kvinnor i organisationer. De 
uttryckte att det inte är något explicit uttryckt utan att de handlade om att de känner en 
mindre koppling till männen, vilket gjorde att de ibland kunde ha svårt att få dragkraft för 
sina idéer. Respondenterna i vår studie uttryckte också en uppfattning om att kvinnor får 
lägga extremt mycket energi på att bli lyssnad på. Mer än vad män behöver göra och att det är 
vad som krävs, “basnivån känns som att det är mycket högre för en kvinna”. Ibland behövs de 
strategier som i längden resulterar i att de “glömmer att man är kvinna”. Att respondenterna 
inledde sina resonemang med att neka kulturens påverkan på sig själva, men sedan ändå 
beskrev situationer eller känslor som enligt litteraturen är uttryck för den, leder till en 
uppfattning om att de säger emot sig själva. 
 
Anledningen till att respondenterna försökte undvika att tala illa om branschen, kan vara 
deras önskan om och arbete med att få in fler kvinnor i branschen. Under intervjuerna 
framkommer det att de problem som machokulturen anses bidra med, är att den gör att 
kvinnor varken söker sig till branschen från första början eller gör att kvinnor inte vill jobba 
kvar i den. En respondent uttryckte vid upprepade tillfällen att “det är synd att man pratar för 
mycket om just machokulturen”. Flera respondenter upplevdes dela uppfattningen om att det 
kanske talas för mycket om just machokulturen när det talas om bygg- och 
anläggningsbranschen. Detta kan ha att göra med att majoriteten av respondenterna känner ett 
ansvar för att förändra branschen och kulturen. De tar på sig stor del av ansvaret för att jobba 
med jämställdhetsfrågor på deras företag och en reflektion som gjordes av respondenterna är 
att det är för få kvinnor i branschen för att machokulturen ska upplevas som ett problem. 
Denna reflektion stämmer överens med det som Ibarra et al (2013) menar i sin studie, och 
som även kommit fram av analysen, att “second-generation gender bias” ligger inbäddad i 
stereotyper och organisatoriska metoder som kan vara svåra att upptäcka. Däremot skapas 
möjligheter till förändring när människor blir medvetna om det. Därför kan det tänkas att 
respondenterna ogillar att branschen smutskastas och bara definieras av machokulturen utåt 
sett, så att fler kvinnor ska våga sig in i branschen för att machokulturen ska upplevas som 
tillräckligt problematisk och framkalla en förändring.  
 
Kaparou och Bush (2007) skriver i sin studie att en manlig dominans och maskulin 
organisationskultur skapar en ond cirkel för kvinnor. Det kan tolkas som att det är det som 
respondenternas motsägande resonemang ger uttryck för. Sammantaget kan alla ovan givna 
exempel på machokulturens existens och påverkan, antas representera en stor omedvetenhet 
hos respondenterna vad gäller problematikens utsträckning. Detta på grund av att de 
omedvetet tränger bort den problematik som de dagligen ställs inför, då de har insocialiserats 
i den organisationskultur eller machokultur som råder. Dock gav respondenterna även uttryck 
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för att de är medvetna om den. Eftersom de beskrev att de arbetar aktivt för att få bort den, 
men att det finns hinder för att göra det. Då denna attityd är något som “sitter i ryggraden hos 
många” och de menade att det “finns mycket kvar att göra”. Detta visade sig som 
problematiskt i respondenternas beskrivningar på så sätt de ibland inte orkade ta 
diskussionen, på grund av en rädsla för hur de då skulle behöva försvara sina åsikter. Det kan 
tolkas vara en rädsla som beror av att de skulle hamna i underläge vid en konflikt. Detta 
stärks av resonemanget i den empiriska datan, där det framkommer hur en av respondenterna 
inte orkade “dra det kortet” för att hon ville hålla sig väl med medarbetarna.  
 
Resultatet av detta blir att de underliggande aktionerna, och värderingarna till dessa, har 
förblivit distinkt tydligt mansorienterade, vilket är ett bevis på “second-generation gender 
bias” närvaro (Ibarra et al, 2013). Det kan även liknas med det som Meyerson och Fletcher 
(2000) samt Bendl och Schmidt (2010) konstaterar, att nuvarande konceptualiseringar av 
glastaket som den enda osynliga barriären misslyckas med att fånga komplexiteten i 
situationen och det idag inte bara är ett glastak som håller tillbaka kvinnor. Det är hela 
strukturen av organisationen de arbetar i som utgör barriärer. I linje med det som Grover 
(2015) hävdar, är det detta som (Det) gör att kvinnor som chefer inte har överkommit alla 
hinder även då de har lyckats nå en chefsposition. 

En fostrande bransch  

Den empiriska datan i denna studie visar på att branschen domineras av ett manligt ledarskap 
och att om individen inte redan är tillräckligt manlig i sitt ledarskap, så har det indirekt krävts 
en anpassning till branschen. Detta tolkas vara en generell uppfattning hos samtliga 
respondenter.  
 
Det indirekta kravet av anpassning till branschen kan tänkas ha sin grund i det påstående som 
Grover (2015) gör, att mansdominerade organisationer är ovilliga att acceptera en kvinna i en 
chefsposition. Det som har gjort att respondenterna känner sig accepterade är; att de för en 
rak och tydlig kommunikation och att de har ett uttryckssätt som innebär att de är hårda och 
bestämda. Alla dessa sätt att utöva ledarskap ingår i respondenternas beskrivningar av ett 
manligt ledarskap. Några av respondenterna gav även explicita beskrivningar av att de 
accepteras på sina positioner som en konsekvens av att de för ett manligt ledarskap. Detta 
samtidigt som de behövt tränga bort vissa kvinnliga egenskaper. Det beskrevs som att det 
gynnar kvinnor att vara “tjockhudade” för att de ska vara kvar och bli långvariga i branschen. 
Om en kvinna som ger sig in i branschen uttrycktes hon behöva vilja arbeta på det sättet som 
branschen är utformad. Således kan det tolkas som att det inte är respondenterna som har 
blivit accepterade på deras chefspositioner, utan det är deras matchning eller anpassning till 
branschen som har gjort att de känner sig accepterade.  
 
Detta stämmer även överens med den slutsats som Weyer (2007) gör, att en kvinnas tilldelade 
könsroll inte matchar den sociala uppfattningen om en ledarroll. Därför har det krävts en 
anpassning trots allt. Även Ibarra et al (2013) drar en slutsats om att det måste bli en 
självklarhet för kvinnor att lära sig de färdigheter och stilar som deras manliga 
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motsvarigheter förvärvar. För att kvinnor ska konkurrera på ett framgångsrikt sätt i en miljö 
full av män. Respondenterna tolkas inte ha behövt göra detta på grund av uttalade krav, men 
det har gjorts för att komma framåt i karriären och för att kunna styra på en chefsposition.  
 
Grover (2015) skriver vidare att kvinnor ofta är omedvetna om vilken påverkan ojämlikheten 
utifrån den sociala uppfattningen av kön har på arbetsplatsen. Då en manlig dominans och de 
skillnader det medför, kan ta sig i uttryck på en mängd olika sätt och implementeras 
underförstått. Respondenterna påstod att diskussionen om manligt och kvinnligt krävde en 
djupare reflektion och till viss mån även en del självreflektion, vilket tyder på att det kan 
finnas en omedvetenhet om den fullständiga problematiken i branschen. Respondenterna ville 
även ge uttryck för att det mesta i branschen är bra trots en mansdominans, men det kunde 
samtidigt dyka upp motsägelser i deras berättelser och påståenden som att “många kvinnor 
kvinnor börjar bli lite för manliga” med konsekvensen att “dom inte ser problemen”. 
 
Dock är det inte helt förvånande att respondenterna i studien uttryckte sig på det här 
motsägande sättet. Både Wilson (2017) och Gillberg (2018) konstaterar att kvinnor generellt 
och specifikt i bygg- och anläggningsbranschen, idag i juridisk mening har rätt att göra 
samma saker och bete sig på samma sätt som män. Gillberg (2018) menar dock att det inte 
innebär att män och kvinnor får samma mottagande när de uppvisar samma beteende. Utan 
när kvinnor uppvisar ett manligt beteende tolkas och bemöts detta på ett annat sätt än om de 
vore män. Därför har respondenterna i denna studie utvecklat strategier och en politisk 
förmåga i att avgöra när och hur de ska säga vad. Som kvinna kan du inte säga ifrån för 
skarpt utan att bli sedd som en “gnällkärring”. Gillbergs (2018) påstående om att kvinnor inte 
blir bemötta på samma sätt som män, bör således kunna anses vara tillräckligt stor orsak för 
kvinnor att utveckla egenskaper som matchar branschen och tränga bort de som inte gör det. 
Samtidigt kan den allmänt erkända vetskapen om att kvinnan i juridisk mening idag är 
likställd med mannen, vara anledningen till den diskrepans mellan verkligheten och 
medvetenheten som respondenterna gett uttryck för. 
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6. Slutsatser
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den problematik kvinnor på 
chefspositioner möter i mansdominerad bygg- och anläggningsbranschen, gällande 
maktstrukturer och osynliga barriärer. Den första slutsatsen som därför kan dras är att kvinnor 
på chefspositioner inom bygg- och anläggningsbranschen dagligen möter vissa svårigheter, i 
olika utsträckningar och i olika sammanhang. Tidigare litteratur visar på att problematiken är 
stor i mansdominerade branscher.  
 
En vidare slutsats som kan konstateras är att kvinnor på chefspositioner i bygg- och 
anläggningsbranschen måste hantera en problematik som uppstår i att de måste anstränga sig 
mer för att skapa sig ett förtroende som är likvärdigt med männens på samma positioner. 
Detta beror på bestående maktstrukturer där män har en fördel i förtroendebyggande. 
 
En annan slutsats kopplat till maktstrukturer, är att kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen 
utsätts för olika härskartekniker. Detta negativa användande av makt kan bli så pass 
påfrestande för kvinnor att de känner sig tillbakahållna i deras chefspositioner eller att de 
väljer att lämna branschen.  
 
En till slutsats som kan dras är att kvinnor på chefspositioner i branschen känner av att de har 
högre förväntningar på sig än männen. Detta är inget som är explicit uttryckt utan det handlar 
snarare om något implicit och är en osynlig barriär. Orsaken till detta tycks vara att de sociala 
förväntningarna på en kvinna och en chef inte matchar varandra. Därför måste kvinnor väga 
upp för att de innehar ledande positioner.  
 
Detta leder till ännu en slutsats. Att kvinnor på chefspositioner förväntas möta både de 
sociala förväntningar och egenskaper som tilldelas kvinnor av samhället, samtidigt som de 
förväntas möta de förväntningar och egenskaper de får i rollen som chef. Som kvinna och 
chef förväntas de möta dessa förväntningar utan att någon socialt förväntad egenskap tar ut en 
annan. Detta är problematiskt eftersom dessa förväntningar och egenskaper kan vara direkt 
motsägande i många situationer. Det leder till att det inte finns ett “bra sätt” för kvinnan att 
utföra chefskap på.  
 
En slutsats som kan dras är att kvinnor förväntas kompromissa yrkesliv och karriär med 
familje- och privatliv, vilket inte stämmer överens med förväntningar på en chef.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras från studien är att machokulturen fortfarande existerar 
samt att den har en påverkan på kvinnorna  i branschen. Det organisatoriska innehållet i de 
företag som är verksamma i branschen är så pass influerat av machokulturen att det är svårt 
att lägga märke till dess omfattning och påverkan. Kvinnor blir insocialiserade i 
machokulturen och märker inte av allt som sker på grund av att den råder. Denna 
omedvetenhet visar på att det finns osynliga barriärer i hela strukturen av organisationen och 
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att det idag inte längre handlar bara handlar om ett “glastak” som hindrar på vägen till 
chefspositionen.  
 
En annan slutsats som vi kan dra är att branschen har inträdeskrav för kvinnor. Dessa kan 
innebära att kvinnor antingen väljer bygg- och anläggningsbranschen på grund av ett redan 
maskulint ledarskap eller att de annars anpassar ledarskapsstilen efter branschen. Detta gör att 
det bara finns en typ av kvinnor i branschen, vilket är de kvinnor som klarar av det rådande 
förhållningssättet. Stereotypiskt manliga egenskaper är indirekta krav och något som 
förväntas av kvinnor som chefer i branschen.  
 
Av detta kan ytterligare en slutsats dras, om att det inte är kvinnan i sig som accepteras på 
chefspositionen. Utan det är deras matchning eller anpassning till branschen som gör att de 
känner sig accepterade på positionen. Däremot är denna anpassning inte något som branschen 
explicit tvingar kvinnor till att göra, utan det är en osynlig barriär och något som sker 
omedvetet. Anpassningen sker utifrån antaganden om vad som specifikt förväntas av en 
kvinna som chef i bygg- och anläggningsbranschen. 
 
Ytterligare en slutsats och en osynlig barriär som existerar, är att kvinnor omedvetet tränger 
bort dagligt förekommande problematik på grund av att de är insocialiserade i den 
organisationskultur som råder. En bidragande orsak till det kan tänkas vara ett blint 
förtroende för att kvinnor idag har rätt att göra samma saker och bete sig på samma sätt som 
män. 
 
En slutsats är att kvinnor inte vill att branschen ska identifieras för mycket av machokulturen, 
men förminskas problematiken med machokulturen så förminskas även vikten av arbetet att 
eliminera den. För att förändra machokulturen behövs det fler kvinnor i branschen, vilket 
försvåras av spridningen i att denna kultur är det enda som kan beskriva branschen samt hur 
det är att arbeta i den. Därav utgör machokulturen även en osynlig barriär för att den hindrar 
kvinnorna i deras arbete med att förändra branschens mansdominans.  
 
En sista och viktig slutsats som kan dras av denna studie är att kvinnor som idag innehar 
chefspositioner, inte har överkommit alla hinder. Detta eftersom de maktstrukturer och de 
osynliga barriärerna som finns, existerar i branschens undermedvetna och är just - osynliga.   
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7. Diskussion
 

Wilson (2017) förklarar att forskning bidrar till nya och fördjupade insikter, vilket hjälper till 
i att ifrågasätta förutfattade meningar om verkligheten. Hon menar vidare att det dock är 
viktigt att forskarna noga tänker efter när forskningsresultaten presenteras och vilka slutsatser 
forskaren drar utefter dessa, speciellt när det handlar om människor i arbete. Vi har en stor 
förståelse för att vår studie kan väcka tankar och starka åsikter, då den har fokuserat på en 
starkt debatterad problematik. Vårt fokus har med ett kritiskt perspektiv studerat den 
problematik kvinnorna i bygg- och anläggningsbranschen möter dagligen. Vi tror att det är 
vad som krävs för att få en inblick i den underliggande problematik som existerar i 
branschen, detta för den är djupt rotad och svår att greppa om man inte antar ett kritiskt 
perspektiv.  
 
Studiens utgångspunkt har varit kvinnors upplevda verklighet, det vill säga att den 
undersöker att beskriva något som inte är direkt observerbart utan bygger på data från vissa 
studieobjekt. Vi har valt och se detta som en tillgång snarare än en begränsning då det lett till 
flera olika perspektiv och en bredare bild av hur verkligheten kan se ut. Vårt fokus har varit 
att låta kvinnorna få berätta från deras perspektiv och vi har utformat frågeställningar för att 
kvinnorna ska hålla sig inom ämnet utan att leda dem till vad de ska svara. Vi har i åtanke att 
dessa fem kvinnor inte fullständigt representerar alla kvinnor inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Däremot vill vi poängtera att i och med att kvinnorna som deltog i 
studien var från olika bakgrunder, går det att anta att många aspekter går att generalisera för 
branschen i helhet. Vidare tyder den stora respons och det stora visade intresset vi återfick när 
vi sökte respondenter till studien tyder på att många kvinnor identifierar sig med ämnet. Det 
visar även på att forskningsfrågan är högst relevant och därför viktig att behandla.  
 
Däremot uppstod en osäkerhet i generaliseringen av resonemangen de gånger då 
respondenternas svar skiljde sig åt. I studien beaktades detta när resultaten sammanfattades 
på så vis att inga resultat baserades på svar eller åsikter från minoritet av respondenterna. De 
resultat som kom fram till grund av detta gör att de kan bli bundna till en specifik kontext. 
Genom att upprepa liknande studier i andra kontexter skulle däremot leda till 
generaliseringsgraden även i denna studien skulle öka. När flera studier från olika kontexter 
kan påvisa samma fenomen, går det med större säkerhet att hävda att fenomen går att 
generalisera till en större population (Jacobsen, 2017). Då denna specifika studie inte 
genomförts förut är det svårt att dra slutsatsen att våra resultat definitivt kan generaliseras för 
hela branschen. Vår utgångspunkt för generalisering går därav inte att jämföra med slutsatser 
dragna från andra studier, utan våra slutsatser baseras utifrån de specifika svaren från våran 
undersökning. Däremot är trovärdigheten och generaliseringen i vår studie underbyggda av 
att flera intervjuobjekt fört liknande resonemang på flera frågor. Detta visar på att de 
resonemangen, i något större grad än endast för respondenterna i studien, kan generaliseras.  
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När intervjuerna genomfördes med kvinnorna i studien samlades en stor mängd material in. 
Kvinnorna förde långa resonemang om deras roller på positionerna och deras väg dit. Det var 
en otrolig mängd intressanta aspekter, frågor och tankar som samtliga kvinnor framförde som 
inte tagit plats i denna studien då det hamnat utanför vårt syfte eller utanför det anpassade 
avgränsningarna vi valt att göra. Med detta vill vi säga att det finns fler väldigt intressanta 
ämnen att forska vidare på. Exempel på intressanta ämnen inom att forska vidare på inom 
bygg- och anläggningsbranschen kan vara: jämförelser om det är olika erfarenheter, olika 
ålder eller kön som påverkar individerna i branschen mest, om jämställdhet ute på 
byggarbetsplatserna, om varför kvinnor inte väljer att stanna kvar i branschen, om vilken 
effekt kvotering på olika positioner skulle få, om vad det skulle få för effekter på 
byggföretagen om chefer skulle anta ett kvinnligt ledarskap, mm. Det finns många intressanta 
områden och frågeställningar att forska vidare på. Bygg- och anläggningsbranschen är stor 
och utvecklas ständigt och därför vill vi rekommendera framtida uppsatsskrivare att ge sig in i 
branschen för forska eftersom det är lärorikt, intressant och framförallt väldigt givande.  
  



 

 53 

Källförteckning 

Acker, J. (2006). Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations. Gender and Society, 
Sociologists for Women in Society, Volume: 20 issue: 4, page(s): 441-464.  
DOI: 10.1177/0891243206289499.  
 
Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Uppl. 3. Malmö: Liber. 

Alvesson, M & Billing. D, Y (2011).  Kön och organisation. Uppl. 2.1. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Avotie, L. (2004). Chefsrekrytering och kön. En studie av rekrytering och befordring av chefer hos 
Allmännyttiga Bostadsföretag. Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet.  
 
Bell, E. & Sinclair, A. (2016), Bodies, sexualities and women leaders in popular culture: from spectacle to 
metapicture, Gender in Management: An International Journal, Vol. 31 Nos 5/6, pp. 1754-2413. 
DOI: 10.1108/GM-10-2014-0096 
 
Bendl, R. & Schmidt, A. (2010). From ‘glass ceiling’ to ‘firewalls’ – different metaphors for describing 
discrimination. Gender, Work and Organization, Vol. 17 No. 5, pp. 612-634. 
DOI: 10.1111/j.1468-0432.2010.00520.x 
 
Bierema, L.L. (2009). Critiquing human resource development’s dominant masculine rationality and evaluating 
its impact, Human Resource Development Review, Vol. 8 No. 1, pp. 68-96. 
DOI: 10.1177/1534484308330020 
 
Bloksgaard, L. (2012). No, Gender doesn´t make a Difference…? Studying Negotiations and Gender in 
Organizations. Qualitative Studies, 3 (2): 163-180. 
DOI: 10.7146/qs.v3i2.7308   
 
Borchorst, A (2009) Woman-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality visions in 
ScandinaviaI Melby, K. Wetterberg, Carlsson, C & Ravn, A-B  (red.) Gender Equality and Welfare Politics in 
Scandinavia : The Limits of Political Ambition?, Policy Press, 2008. ProQuest Ebook Central. 
Tillgänglig:https://ebookcentral-proquest-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket-
ebooks/detail.action?docID=419263.       
 
Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder.  Uppl. 2 Malmö: Liber 
 
Bryman, A. & Bell, E (2015). Business research methods. Uppl. 4. Oxford: Oxford univ. press 
 
Callahan. L, J (2014). Writing Literature Reviews: A Reprise and Update. Human resource development review. 
Volume: 13 issue:3 pp: 271-275 

DOI: 10.1177/1534484314536705 

 
Cox. W. C, B & Cooper. L, C (1997). A portrait of successful women, Women in Management Review, Vol. 12 
Issue: 1, pp.27-34,  
DOI: 10.1108/09649429710162910 
 
Denyer, D., Pilbeam, C. (2013, September). Doing a literature review in business and management. 
Presentation to the British Academy of Management Doctoral Symposium in Liverpool, UK. 
Tillgänglig:https://www.bam.ac.uk/sites/bam.ac.uk/files/W%2015%20Conducting%20a%20Literature%20Revi
ew.pdf 
 



 

 54 

Dzubinski, L. Diehl, A & Taylor, M (2019). Women’s ways of leading: the environmental effect, Gender in 
Management: An International Journal, Vol. 34 Issue: 3, pp.233-250, 

DOI: 10.1108/GM-11-2017-0150 

 
Dweck, C. S. (1999). Self-theories: their role in motivation, personality and development. Philadelphia, PA: 
Psychology Press. 
DOI: 10.4324/9781315783048 
 
Enochsson, P. & Andersson, T. (2016). Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig 
arbetskraftskapacitet inom byggsektorn. Rapport N2016/05027/PUB: Regeringen.se  
 
Francis, R., Grimshaw, P & Standish, A. (2012). Seizing the Initiative: Australian Women Leaders in Politics, 
Workplaces and Communities. Melbourne University e-press, Melbourne. 
ISBN: 0734047975 
 
Francis, B & Paechter, C (2015). The problem of gender categorisation: 
addressing dilemmas past and present in gender and education research, Gender and Education, 
27:7, 776-790 
DOI:10.1080/09540253.2015.1092503 
 
Gillberg, N (2018) Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. Uppl. 1 Lund: Studentlitteratur AB 
 
Grover, V. (2015). Second generation gender bias: Invisible barriers holding women back in organizations. 
International Journal of Applied Research, 1(4): 1-4.  
ISSN Online: 2394-5869  
 
Hansson, M., Gottfridsson, H & Raanaes, S. (2019) The boss and daddy’s little girl: on 
the construction of gender in Swedish business media. Gender in Management: An International Journal, Vol. 
34 Issue: 1, pp.59-76. 
DOI: 10.1108/GM-06-2018-0060 
 
Hirdman, Y (2008), Genus: Om det stabilas föränderliga former. Malmö:Liber 
 
Hoyt. L, C & Murphy. E, S (2015) Managing to clear the air: Stereotype threat, women, and leadership The 
Leadership Quarterly, June 2016, Vol.27(3), pp.387-399 
DOI: 10.1016/j.leaqua.2015.11.002 
 
Ibarra, H. Ely, R. & Kolb, D. (2013). Women rising: The unseen barriers. Harvard Business Review, 91 (9), 60-
66.  
Tillgänglig: https://hbr.org/2013/09/women-rising-the-unseen-barriers 
 
Jacobsen, D. I. (2017). Hur man genomför undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder. 
Uppl. 2:1. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Kaparou, M. & Bush, T. (2007). Invisible barriers: the career progress of women secondary school principals 
in Greece. Compare, 37:2, 221-237. 
DOI: 10.1080/03057920601165587 
 
Lang, R. & Rybnikova, I. (2016), “Discursive constructions of women manager in german mass media in the 
gender quota debate 2011-2013”, Gender in Management: An International Journal, Vol. 31 Nos 5/6, pp. 359-
373.  
DOI: 10.1108/GM-02-2016-0017 



 

 55 

 
Ledarna (2017) Tiden går – attityder består. Ledarnas jämställdhetsrapport 2017 
Rapport:https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2017-tiden-gar-attityder-
bestar.pdf  Hämtad: [2019-04-04] 
 
Ljungholm, D.P. (2016), “The role of work organizations in the social construction of gender”, Journal of 
Research in Gender Studies, Vol. 6 No. 1, pp. 269-275. 
DOI: 10.22381/JRGS61201610 
 
Mae Kelly, R & Dabul Marin. J, A. (1998) "Position power and women’s career advancement", Women in 
Management Review, Vol. 13 Issue: 2, pp.53-66,  
DOI: 10.1108/09649429810208738 
 
Magee, J. C., & Frasier, C. W. (2014). Status and power: The principal inputs to influence for public managers. 
Public Administration Review, 74(3), 307–317.  
DOI: 10.1111/puar.12203. 
 
Martin, J. (2000). Hidden Gender Assumptions in Mainstream Organizational Theory and Research. Journal of 
Management Inquiry., Vol. 9, Issue 2, Pages 207-216 
DOI: 10.1177/105649260092017 
 
Martin, P. Y., & Collinson, D. (2002). 'Over the pond and across the water': Developing the field of 'Gendered 
Organizations'. Gender, Work and Organization, 9(3), 244-265. 
DOI: 10.1111/1468-0432.00159 
 
Messerschmidt. W, J (2009) "DOING GENDER": The Impact and Future of a Salient Sociological Concept 
Gender and Society Vol. 23, No. 1, pp. 85-88 
Tillgänglig:  http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/20676753.  
 
Meyerson, D. & Fletcher, J. (2000). A Modest Manifesto for Shattering the Glass Ceiling. Harvard Business 
Review, 78 (1), 126-136. 
Tillgänglig:  https://hbr.org/2000/01/a-modest-manifesto-for-shattering-the-glass-ceiling 
 
Murphy, S. E. (1992). The contribution of leadership experience and self-efficacy to group performance under 
evaluation apprehension 
Tillgänglig:  http://search.proquest.com/docview/304005264?accountid=10673. 
 
Monro, S (2005) Gender Politics: Citizenship, Activism and Sexual Diversity. London: Pluto Press. E-Book: 
Tillgänglig:https://ebookcentral-proquest-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket-
ebooks/detail.action?docID=3386387 
 
Powell, G.N., Butterfield, D.A. & Bartol, K.M. (2008), “Leader evaluations: a new female advantage?”, 
Gender in Management: An International Journal, Vol. 23 No. 3, pp. 154�74. 
DOI: 10.1108/17542410810866926 
 
Regeringen (2018). Fler kvinnor i byggbranschen. Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fler-kvinnor-i-byggbranschen/, (Hämtad 2019-04-04). 
 
Regeringen (2018). Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-satter-upp-mal-for-fler-kvinnor-i-
byggbranschen/ 
(Hämtad 2019-04-04).  



 

 56 

 
Sandler (2014) “Developing female leaders: helping woman reach the top”. Industrial and Commercial Trainng, 
Vol 46 Issue:2, pp.61-67 
DOI: 10.1108/ICT-11-2013-0077 
 
Small, D., Gelfand, M., Babcock, L., & Gettman, H. (2007). Who goes to the bargaining table? The influence of 
gender and framing on the initiation of negotiation. Journal of Personality and Social Psychology, 93(4), 600–
613. DOI: 10.1037/0022-3514.93.4.600. 
 

Stead, V. and Elliott, C. (2009), Women’s Leadership, Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
 

Strindberg, A (2012) Kvinnans underlägsenhet under mannen, och det på grund därav berättigade i hennes 
underordnade ställning. I Lindström, H (red.), Samlade verk 17: Likt och olikt I-II: Samt uppsatser och 
tidningsartiklar 1884-1890. E-bok. Stockholm: Litteraturbanken, s-145-168  
 
Byggnads & Byggcheferna. (2019). Machokulturen. Stoppamachokulturen.nu. 
https://stoppamachokulturen.nu/machokulturen/, (Hämtad 2019-03-08).   
 
Townsend, B. (1997), “Breaking through: the glass ceiling revisited”, Equal Opportunities International, Vol. 
16 No. 5, pp. 4�14.  
DOI: 10.1108/eb010692 
 
Traavik. E.M, L (2018) "Career equality: Inclusion and opportunities in a professional service firm in Norway", 
Gender in Management: An International Journal, Vol. 33 Issue: 6, pp.451-465,  
DOI: 10.1108/GM-07-2017-0092 
 
Vial, A. Napier, J. & Brescoll, V. (2016) A bed of thorns: Female leaders and the self-reinforcing cycle of 
illegitimacy United States: Yale University.   
DOI: 10.1016/j.leaqua.2015.12.004 
 
Wahl, A.  Holgersson, C. Höök, P & Linghag (2018) Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Wharton. S, A (2005) The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research. Uppl. 1. Oxford: 
Blackwell Publishing Ltd. E-bok.  
 
Weyer, B. (2007). Twenty years later: explaining the persistence of the glass ceiling for women leaders. Women 
in Management Review, Vol. 22 Issue: 6, pp. 482-496.  
DOI: 10.1108/09649420710778718 
 
Wilson, F. (2017). Organisation, arbete och ledning: en kritisk introduktion. Uppl. 3. Malmö: Liber. 
 
World Economic Forum (2018) The Global Gender Gap Report 
Rapport: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
Hämtad:[2019-04-22] 

  



 

 

Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrund 
1. Du jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen, hur (och på vilket sätt) tror du att ditt 
chefskap påverkas av att du jobbar i den här branschen? Finns det några särskiljande 
egenskaper som du har utvecklat för att vara chef i denna bransch? Vilka? 
 

Maktstrukturer 
2. Skulle du säga att din position innebär ett slags maktutövande (ansvar och befogenheter, 
legitim makt, positionsmakt)?  

- om ja; på vilket sätt?  
- om nej; varför? 

“Makt definieras som förmågan att kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt och är 
beroende av förtroendet hos sina anställda”.  

- Upplever du att dina anställda har förtroende för dig? Varför/varför inte? 
- Upplever du att det är skillnad mellan olika chefers förtroenden beroende på om man 

är man eller kvinna? På vilket sätt kan detta ta sig till uttryck? 
- Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som chef?  
- Vad vill du att dina kollegor/medarbetare ska tänka om dig som chef? Vad gör du för 

att dom ska tänka så? 
- Vad vill du inte att de ska tänka om dig som chef? Måste du göra något för att 

undvika att de tänker så? 
 

3. - Upplever du att du som kvinna på en chefsposition bemöts och behandlas annorlunda av 
dina anställda än dina kollegor som är män på chefspositioner?  

-  Om: På vilket sätt? Brist på: Respekt? lyhördhet? förtroende? 
-  Om: Hur påverkas ditt maktutövande av att du blir bemött och behandlad                          

annorlunda än dina manliga chefskollegor?  
- Tror du att ditt chefskap sett annorlunda ut om du var man? 
- Har din kompetens och legitimitet blivit ifrågasatt just på grund av att du är kvinna?  

- Om: På vilket sätt? 
 

Osynliga barriärer 
4. -Tror du att du har andra förväntningar på dig som kvinna och chef än vad dina manliga 
kollegor på chefspositioner har?  

- Om: Vad/vilka för förväntningar? (lägga ner mer tid, vara tillgänglig, mer 
professionell, mer kompetent, osv) 

“Kvinnliga chefer påstås ha högre förväntningar på sig och att de behöver jobba hårdare för 
att bevisa sin legitimitet för medarbetare, speciellt i mansdominerade branscher”.  

- Kan du känna igen dig i detta? På vilket sätt? 
 



 

 

5. Många kvinnor vill inte bli chefer eller antas inte lämpliga som chefer på grund av att det 
inte har tillräckligt med tid eller förutsättningar för att de ska hinna med ett privat-/familjeliv 
samtidigt.  

- Har du behövt kompromissa ditt privatliv på grund av att kunna komma framåt i 
karriären? Hur, när och i vilka situationer upplever du att detta är vanligt? 

- Tror du att du någon gång blivit bortvald från uppdrag på grund av det ansetts av 
andra att du inte har tid, sett till grund av familjesituation/privatliv? 

 
6. Du jobbar inom bygg- och anläggningsbranschen, där det till stor del är mycket fler män än 
kvinnor och att branschen ofta präglas av en machokultur. Hur skulle du definiera att 
branschen i sig präglar organisationskulturen på din arbetsplats? (Machokultur, 
mansdominans, grovt språk, högt i tak, diskriminering?) 

- Hur upplever du att tonen är på arbetsplatsen, i lunchrummet och under mötena?  
- Känner du att du blir lyssnad på, att dina åsikter respekteras och får gehör, har det 

alltid varit så? 
- Har du känt/känner du dig obekväm i mansdominerade situationer/platser? 

 
7. Tidigare forskning och litteratur visar på att kvinnor på ledarpositioner behöver jobba 
hårdare än män och många gånger även att de behöver förändra sitt naturliga beteende för att 
anta ett tuffare och mer maskulint ledarskap (en tuffare attityd, okänsliga beslut)  

- Har du upplevt det någon gång och vad var anledningarna till att du kände att du 
behövde göra detta? (Kan det ha berott på press ovanifrån, från kollegor eller från 
anställda, kände du behov av att ta mer plats för att bli respekterad, osv) 


