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Abstract	
Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and 

men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions 

in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in male-

dominated organizations. The purpose of this study is to increase knowledge about women's 

perceived opportunities as well as barriers to reach managerial positions in male-dominated 

organizations. The study’s theoretical frame consists of different gender theories, an 

understanding of organizational structure and other phenomena that can help us understand 

what obstacles women encounter in labor market, such as glass roofs and homosociality. We 

interviewed five women from two different male-dominated organizations within the forest and 

engineering industries. The initial results show that women perceive opportunities and not 

barriers to reach managerial positions. However, the closer we analyze, the more we understand 

that the women experience obstacles in a more hidden form. They express that they must exert 

more efforts compared to men, which may indicate that there are difficulties for women in male-

dominated organizations to reach managerial positions.	

 	

Keywords: Organizational structure, leadership, glass ceiling, gender, homosociality and 

male dominated organizations.  



Sammanfattning 

Trots en minskad könssegregering på arbetsmarknaden består skillnaden mellan kvinnor och 

mäns möjligheter att nå ledande positioner. Män tenderar att besitta positionerna högre upp i 

hierarkin, vilket resulterar i svårigheter för kvinnor att nå ledande positioner i 

mansdominerade organisationer. Syftet med denna studie är att öka kunskap om kvinnors 

upplevda möjligheter samt hinder för att nå ledande positioner i mansdominerade 

organisationer. Studiens teoretiska referensram består av olika genusteorier, en förståelse av 

organisationsstruktur samt andra fenomen som kan hjälpa oss att förstå vilka hinder som 

kvinnor stöter på i arbetslivet som glastak och homosocialitet. Vi intervjuade fem kvinnor 

från två olika mansdominerade organisationer som befinner sig inom skogs- och 

verkstadsindustrin. Studien visade på att den initiala reaktionen hos kvinnorna var att det finns 

möjligheter att nå ledande positioner och inga upplevda hinder. Vid närmare analysering kan 

vi dock konstatera att kvinnorna upplevde hinder i en mer dold form. Kvinnorna utvecklade 

även att dem måste anstränga sig mer än män i arbetslivet vilket kan tyda på att det finns 

svårigheter för kvinnor i mansdominerade organisationer att nå ledande positioner.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Könsfördelning på den svenska arbetsmarknaden är aktuellt och väl omdiskuterat i dagsläget, 

vilket har resulterat i att många organisationer valt att arbeta för att främja 

jämställdhetsarbetet. Detta kräver att organisationer ständigt behöver utvecklas för att vara 

framgångsrik på arbetsmarknaden. För en effektiv utveckling är det fördelaktigt att de 

anställda får delta i beslutsprocessen över aspekter som påverkar dem direkt. Detta kommer 

leda till en högre personaltillfredsställelse och samtidigt öka produktionseffektiviteten 

(Sergiu, 2015, s.142). Det är även viktigt att de anställda är delaktiga i utformandet av 

organisationens värderingar och visioner för att enklare kunna relatera med deras personliga 

värderingar (ibid.). För att kvinnor ska känna sig accepterade inom mansdominerade 

organisationer krävs det därför ett nära samarbete mellan de anställda och ledningen för att 

skapa en betydelsefull organisationskultur. Ytterligare behöver kvinnornas delaktighet i 

beslutsprocesser vara lika värdefulla som männens, för att skapa en mer effektiv utveckling av 

organisationen. Det behöver ske en förändring i hur makt fördelas mellan män och kvinnor 

inom organisationer. 	

	

Om man återskapar dessa mönster av ojämn maktfördelning mellan könen kommer 

problemen vi stöter på och arbetar med idag att drivas vidare till nästa generation. 

Konsekvensen av detta blir att problemen kommer att influera både den nutida och framtida 

samhällsutvecklingen (Linghag, 2009, s.14). Genom att belysa problemet ytterligare bör 

undersökningen inspirera aktörer till en djupare förståelse över kvinnors position på 

arbetsmarknaden, för att genom aktivt arbete kunna erbjuda bättre möjligheter för nästa 

generation. Detta gäller specifikt inom mansdominerade organisationer. 	

	

Den sociologiska relevansen i denna studie skapas genom att vi studerar kvinnors subjektiva 

upplevelse att klättra i karriären inom mansdominerade organisationer. Det är relevant att 

studera detta ämne då det är väldigt aktuellt i dagens samhälle. Som två kvinnor ser vi även 

relevansen att genom denna studie få en djupare förståelse av vilka karriärmöjligheter som 

erbjuds för kvinnor. Vi valde att avgränsa oss till det svenska samhället för att det finns en 

generell uppfattning om att Sverige är ett jämställt samhälle där kvinnor och män erbjuds 

samma karriärmöjligheter. Vidare studeras Örebro på grund av dess geografiska position.  	
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskap om kvinnors upplevda möjligheter samt hinder för 

att uppnå ledande positioner i mansdominerade organisationer. 	

	

Frågeställningar  
• Vilka möjligheter upplever kvinnor för att nå en ledarskapsposition i mansdominerade 

organisationer? 
• Vilka hinder upplever kvinnor för att nå en ledarskapsposition inom mansdominerade 

organisationer? 

	

1.3 Tidigare forskning 
Det är många som forskat kring könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Vi har valt att 

fokusera på forskning som liknar syftet med denna studie, då det ger oss en bättre inblick och 

bra grund till ämnet. Vi har använt oss av databaserna SwePub samt Sociological Abstracts 

där relevanta böcker, avhandlingar, vetenskapliga rapporter samt artiklar har tillämpats. Våra 

sökord har varit organisationsstruktur, könade organisationer, ledarskap, glastak, genus, 

homosocialitet, samt mansdominerade organisationer, dessa ord har även översatts till 

engelska. 	

	

För att få en förståelse över hur en organisationsstruktur fungerar samt hur medlemmarna 

påverkas hänvisar vi till Thulin Skantzes studie om organisationskulturens betydelse för 

anställdas hälsa. Studien visar på hur relationen mellan kompetens och befattning kan påverka 

medlemmarna. Att befordra en anställd till en chefsposition utan att denne besitter rätt 

kompetens kan sluta med förvirring både för personen i fråga men även personerna runt om 

(Thulin Skantzes, 2006, s.57). Vidare beskrivs det att en tydlig maktfördelning inom 

organisationen krävs, annars kan makt ske på sätt som inte är legitimt som i sin tur kan leda 

till att organisationsstrukturen bryts ner. Slutligen är det viktigt att organisationens 

värderingar, mål och visioner delas av samtliga medlemmar, då det stärker organisationens 

sammanhållning (ibid., s.58). Studiens resultat tyder på att det finns flera faktorer inom 

organisationsstrukturen som kan påverka medlemmarna. Strukturen är därför avgörande för 

hur kvinnor och män förhåller sig till organisationen.  	
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Britton & Logan har genom studien Gendered organizations: Progress and prospects 

djupdykt i teorin om könade organisationer, där dem lägger fokus på hur området har blivit 

mer etablerat samt att fler forskare väljer att lyfta ämnet. Artikeln har utgångspunkt i Joan 

Ackers artikel Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations som fokuserar 

på att förstå kön utifrån organisationer och yrken (Britton & Logan, 2008, s.107). Britton & 

Logan menar att Ackers artikel markerade ett skifte i hur kön, arbete och organisationer 

studeras i sin kontext, vilket har resulterat i att forskningen om könade organisationer har ökat 

oerhört mycket de senaste två decennierna (ibid., s.119). Numera förstår man kön, klass och 

sexualitet utifrån aspekter av sociala strukturer snarare än individuella egenskaper (ibid., 

s.118). Studien tar även upp det faktum att individer tillskrivs ett kön som sedan färgas 

beroende på dess yrkesroll då varje yrkesroll inom organisationen har en viss könskaraktär. 

Detta bidrar till att individerna måste anpassa sig till yrkesrollen och dess könskaraktär för att 

genomföra arbetet på bästa sätt (ibid., s.108) Denna studie påvisar att vi inte kan studera 

kvinnor och män i dess egna form utan de måste förstås utifrån sociala strukturer såsom 

organisationer i arbetet. 	

	

Kanter (1977) har genom studien “Men and Women of the Corporation” studerat det 

kvinnliga ledarskapet i förhållande till manligt ledarskap. Kvinnor anses vara underordnade 

män och bildar därav en minoritet inom ledande positioner. Kanter menar att det leder till att 

kvinnor med ledande positioner tvingas anpassa sig till kulturen samt prestera till en högre 

grad för att passa in och accepteras av männen. Kvinnor som tar sig vidare upp i hierarkin 

bland männen visar på en kompetens som uppfattas som ett hot av männen. Svaret på detta är 

att män tenderar att motarbeta dessa kvinnor eller försvåra möjligheten för dem att utveckla 

sin kompetens. Männen kommer därav alltid ha ett försprång till ledande positioner som 

försvårar möjligheterna för kvinnorna att nå samma nivå inom hierarkin (Kanter, 1977, s.52–

68). Studien visar på att männen tenderar att besitta majoriteten av de högre positionerna samt 

att det utgörs en skillnad mellan kvinnliga och manliga karriärmöjligheter. 	

	

Könsuppdelningen i Sverige kommer med många nackdelar varpå en av dem är hur makt 

fördelas mellan könen. Sophie Linghag har utfört studien från medarbetare till chef: Kön och 

makt i chefsförsörjning och karriär. Studiens resultat visar att kön i koppling till karriär görs 

genom dagliga praktiker som i sin tur understryker könsuppdelningen mellan män och 

kvinnor (SOU 2014:80, s.42). Könsnormen inom organisationer gör att kvinnor och män 

kommer agera med olika handlingskraft i syfte att utveckla sin karriär. Detta resulterar i att 
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det erbjuds olika möjligheter för karriärutveckling beroende på kön (ibid., s.13). Studien visar 

på att det finns en mansdominans när man tar sig till de högre positionerna (ibid., s.100). 

Mandat över beslutsfattande innebär makt, vilket denna studie påvisar. Makt utgör därav ett 

hinder för kvinnors möjlighet att utvecklas karriärmässigt på arbetsmarknaden, framförallt 

inom mansdominerade organisationer. 	

	

Klara Regnö, Sophie Linghag, Charlotte Holgersson och Anna Wahl har genomfört studien 

ökad medvetenhet men långsam förändring - om kvinnor och män på ledande positioner i 

svenskt näringsliv. Kvinnorna understryker att bristerna i jämställdheten ökar desto högre upp 

i företagens ledningsskikt man kollar (SOU 2014:80, s.20). Kvinnorna menar att 

huvudorsaken till bristerna är att män enbart rekryterar män. De påstår att kvinnor möter mer 

utmaningar i sina villkor för chefskarriärer (ibid.). Exempel på sådana utmaningar är att 

kvinnorna upplever att man slår i det så kallade glastaket (ibid., s.81). Vidare upplever 

kvinnorna att föräldraskap har en negativ påverkan på karriären (ibid., s.79). 

Sammanställningen av studien är att kvinnorna tycker att de inte alltid får de stöd som behövs 

för att klara arbetet på bästa sätt. Slutligen påstår kvinnorna att arbetsmarknaden är 

organiserat på ett sätt som inte passar kvinnor (ibid., s.129). Studien påvisar att det skiljer sig 

mellan kvinnor och mäns möjligheter att klättra karriärmässigt. 	

	

För att få en djupare förståelse över kvinnors upplevelser i just mansdominerade 

organisationer hänvisar vi till Annicka Cettners studie kvinna i byggbranschen: 

civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv. Cettner belyser hur kvinnor i byggbranschen 

anser att de måste ha en fördjupad och ingående yrkeserfarenhet för att bli trovärdig och inte 

ifrågasatt som en kvinna (Cettner, 2008, s.65). En av kvinnorna i studien avstår en 

chefsposition då hon ansåg att hon som kvinna inte hade tillräckligt med yrkeserfarenhet för 

chefspositionen (ibid., s.65). Studien påvisar även att männen fick mer intressanta 

arbetsuppgifter med mer ansvar i jämförelse med kvinnorna trots att dess positioner var 

likvärdiga (ibid., s.66). Även denna studie påvisar skillnaden mellan kvinnor och mäns 

möjligheter på arbetsmarknaden. Kvinnor erbjuds andra arbetsuppgifter samt inte lika stora 

möjligheter att utvecklas i jämförelse med män inom mansdominerade organisationer. Baserat 

på den tidigare forskningen vi tagit del av ser vi ett behov av att undersöka kvinnors upplevda 

möjlighet eller hinder att nå högre positioner inom mansdominerade organisationer, då den 

tidigare forskningen tyder på att det fortfarande råder en könssegregering på 

arbetsmarknaden. 	
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1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår studie till kvinnor som besitter en position med möjlighet att utvecklas 

och klättra inom den specifika organisationen. Vi gör även en avgränsning till 

mansdominerade organisationer där männen utgör en majoritet. Detta ger oss en mer 

intressant bild om kvinnornas upplevelser då de är en minoritet. Det är tänkbart att de kanske 

inte haft samma subjektiva upplevelse om deras möjligheter eller hinder om de befann sig 

inom en könsneutral eller kvinnodominerad organisation. Vi gör därför avgränsningar till 

kvinnor på positioner där det finns möjlighet till hierarkisk utveckling i mansdominerade 

organisationer. 	

	

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem olika avsnitt. Det inledande avsnittet har redogjort en 

beskrivning av ämnet. Vidare presenteras tidigare forskning som gjorts inom ämnet och 

diskuteras utifrån; organisationsstruktur, könssegregering och kvinnligt och manligt 

ledarskap. I nästa avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter samt begrepp som anses vara 

relevanta för studien, vilket är organisationsstruktur, könssegregering i form av horisontell 

och vertikal, genussystem, könsroller, homosocialitet, glastak samt lagar om ämnet. I 

metodavsnittet redogör vi för val av metod för datainsamling, urval, tillvägagångssätt, etiska 

principer och slutligen reliabilitet samt validitet. I nästkommande avsnitt presenteras analys 

och resultat utifrån två olika teman; möjligheter och hinder, där vi återkopplar till tidigare 

nämnda teorier samt begrepp. I det avslutande avsnittet lyfter vi studiens slutsats samt gör en 

återkoppling till syfte och frågeställningar för att se om dessa har besvarats genom vår 

undersökning.  

2. Teori 	

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna samt begrepp som varit relevanta 

för studien. Vi lägger fokus på organisationsstruktur, könssegregering och Hirdmans teori om 

genussystem. Slutligen presenterar vi olika typer av könsroller samt begreppen homosocialitet 

och glastak.  

	

2.1 Organisationsstruktur samt organisationskultur 
En organisationsstruktur kan förklaras som de regelbundna handlingsmönstren som ger en 

viss form och förutsägbarhet för en organisation (Watson, 2017, s.134). Chefer inom 
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organisationen strukturerar aktiviteter och uppgifter samt etablerar en styrande hierarki, vilket 

i sin tur delvis är ett resultat av de handlingsmönster som organisationsstrukturen bygger 

på.  Samtidigt som det delvis kommer vara ett resultat från organisationens medlemmar att 

hitta sitt eget sätt att genomföra uppgifter och utveckla sina egna makthierarkier i viss 

utsträckning (ibid.). 	

	

Organisationskultur kan ses som en uppsättning av betydelser och värden som medlemmarna i 

en organisation delar och som fastställer ett lämpligt sätt för människor att bete sig och tänka 

med hänsyn till organisationen (Watson, 2017, s.135). Dessa handlingsmönster tas ofta i 

uttryck genom exempelvis jargong, berättelser, beteendenormer, ritualer, skämt och humor 

(ibid., s.135f). Många organisationsaspekter kan betraktas som både strukturella och 

kulturella. En regel inom en organisation kan exempelvis ses som ett element i en 

organisationsstruktur, likväl som det kan ses som ett uttryck för en organisationskultur. 

Organisationsstrukturer och organisationskulturer är inte enskilda fenomen. Det kan inte 

finnas en organisationskultur utan en organisationsstruktur, det är strukturen som skapar 

kulturen (ibid., s.137). Organisationsstrukturen och organisationskulturen blir relevant att 

studera då det speglar strukturerna som finns i samhället och kan därför ge en förståelse för 

hur organisationsstrukturen eller kulturen tas i uttryck i de undersökta organisationerna.  

	

2.2 Könssegregering  
Könssegregering kan ses som ett mönster där vissa yrken anses vara manliga och andra 

kvinnliga (Watson, 2017, s.230). Horisontell segregering beskriver att manligt och kvinnligt 

arbete delas upp i olika yrken. Män tenderar att arbeta inom yrken som anses vara “typiskt 

manliga” medan kvinnor tenderar att arbeta inom yrken som anses vara “typiskt kvinnliga” 

(ibid.). Typiskt manliga yrken kan vara exempelvis snickare, lastbilsförare samt 

maskinoperatörer. Typiskt kvinnliga yrken kan exempelvis vara vårdbiträde, städare samt 

förskollärare (SCB, 2019). Vertikal segregering däremot ser könsskillnad när det gäller vem 

som återfinns på högre respektive lägre position inom ett yrke. Det är sällan män och kvinnor 

genomför samma arbete, fast att de arbetar inom samma yrke (Watson, 2017, s.230). 

Problematiseringen med dessa olika typer av könsfördelning är att män har övertaget samt 

större tillgång till makt i både horisontell och vertikal segregering, vilket i sin tur gör att dem 

har större inflytande över hur arbetetet ska organiseras och andra liknande aspekter (Regnö, 

2013, s.14). 	
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För att eliminera könssegregeringen i samhället har lagar som jämställdhetslagen (1991:443) 

och diskrimineringslagen (2008:567) vuxit fram. Jämställdhetslagen (1991:443) har som 

ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt gällande arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt de utvecklingsmöjligheter som erbjuds i arbetet. Diskrimineringslagens 

(2008:567) ändamål är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett exempelvis kön, vilken blir den främsta aspekten i anknytning till vår studie. Dessa 

lagar skapar mer press på att kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter ska behandlas 

lika. 	

	

Även om ett visst mönster av segregering fortfarande finns kvar, har det skett en förändring 

gällande de ledande positionerna. Kvinnor deltar alltmer i högre utbildningar vilket ger ett 

större utbud av kvalificerade kvinnliga arbetare (Watson, 2017, s.230). Den vertikala 

segregeringen får betydelse när det gäller vilka som täcker upp de flesta av de ledande 

positionerna där män fortfarande utgör en majoritet och kvinnorna återfinns på lite lägre 

nivåer (ibid.). Ledarpositioner inom de vetenskapliga och mer tekniska yrken definieras som 

maskulina. Kvinnor som blev chefer inom dessa yrken identifieras som ”kvinnlig chef” 

istället för ”chef”. (ibid.).	

 	

Watson redogör också för att de kvinnor som besitter ledande positioner måste anamma de 

”manliga normerna” (Watson, 2017, s.231). Då kvinnorna får ta itu med arbetsuppgifterna i 

hemmet samtidigt som männen besitter högre statusjobb, kan man se ett mönster varför 

männen kan förväntas vilja ”ha kvar strukturen som den är” (ibid.). Kvinnor i ledande 

positioner får även möta svårigheter då de måste konkurrera med män som kan ägna mer tid 

åt arbetet då de ofta har fruar som tar hand om hemmet (ibid., s.232). Watson utgår från att 

kvinnor konstant måste förhålla sig till män, därför blir könssegregering en relevant teoretisk 

aspekt. 	

	

2.3 Genussystemet 
Yvonne Hirdman har utformat ett genussystem som består av två principer - isärhållandet av 

könen samt mannens överordning, som resulterar i att männen anses vara normen i samhället. 

(Hirdman, 2001, s.91). Mannen ses som den dominerande normen i samhället (ibid., s.59-60). 

Denna norm grundar sig i en djup kulturell självklarhet som inte har ifrågasatts (ibid.). Det 

manliga könet byggs upp i förhållande till det kvinnliga könet, som förklaras i uttrycket “Att 
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vara man är att inte vara kvinna”. Isärhållandet av könen är den andra aspekten som skapar 

mannen som norm (ibid., s.65). En homosocial ordning resulterar därav i att kvinnorna förblir 

underordnade männen (ibid., s.91).	

	

Utifrån dessa grunder formas ett genuskontrakt där stereotypiska föreställningar om manligt 

och kvinnligt skapas och återskapas (Hirdman, 2001, s.77). Kontraktet etablerar hur kvinnor 

och män bör vara i relation till varandra. Han tar hand om Henne, medan kvinnans uppgift är 

att vara barnafödare (ibid., s.80). Detta understryks med ett citat från Hirdman “Sköter hon sig 

och föder hon barnen tar han hand om henne och försörjer henne - detta i enlighet med den 

“naturliga lagen” [...]” (ibid., s.91). Kontraktet återskapas främst av kvinnan då hon inte kan 

expandera utanför kontraktet, kontraktet utgör hennes ramar för handlande (ibid.). Utifrån 

Hirdmans beskrivning av genuskontraktet kan man se hur kvinnors möjligheter skiljer sig från 

männens i samhället vilket därmed utgör en relevans att inkludera denna teori till studiens 

syfte.	

	

2.4 Könsroller 
Enligt Eaglys och Karaus teori “den sociala rollteorin” beskrivs sociala roller som socialt 

delade uppfattningar om hur en person ska bete sig inom olika typer av sociala sammanhang 

där personen ingår i (Eagly & Karau, 2002, s.574). Dessa förväntningar innefattar mer än bara 

kvinnliga och manliga attribut, dem skapar normativa beteenden och egenskaper som 

tillskrivs de olika könen (ibid.). Vidare diskuteras olika typer av förväntningar inom den 

sociala rollen, deskriptiva-och föreskrivna normer. De deskriptiva normerna är ömsesidiga 

förväntningar om vad medlemmarna i den sociala gruppen faktiskt gör, vilket kan liknas med 

stereotyper. De föreskrivna normerna är istället ömsesidiga förväntningar om vad 

medlemmarna förväntas eller borde göra (ibid.). Respektive kön tillskrivs olika sociala roller. 

Män förväntas ha en försörjande roll med högre status medan kvinnor förväntas ha en 

omhändertagande roll med lägre status. Dessa roller präglar hur vi rör oss i samhället, vad 

som förväntas beroende på kön samt vilken social kontext man befinner sig i (ibid.).  

	

Eagly och Johannesen-Schmidt gör en koppling mellan könsroller samt kvinnligt och manligt 

ledarskap (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s.783). De beskriver ledarskap utifrån två 

olika begrepp - agentic och communal. Eagly och Johannesen-Schmidt menar att agentic 

beskriver egenskaper som exempelvis bestämd, kontrollerande, självsäker, tävlingsinriktad, 
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ambitiös, dominant, aggressiv, påstridig, modig, vilket alla är egenskaper som generellt 

tillskrivs män. Begreppet communal förknippas med egenskaper som exempelvis 

omtänksamhet, hjälpsamhet, sympati, känslighet, försiktighet, värme, att stötta andra samt att 

inte dra åt sig uppmärksamhet. Alla dessa egenskaper är vad som generellt tillskrivs kvinnor 

(ibid.). Eftersom vår studie undersöker kvinnors upplevelser i förhållande till 

mansdominerade organisationer, blir det relevant att studera om sociala roller samt kvinnliga 

och manliga attribut har en påverkanseffekt på det studien ämnar undersöka. 	

	

2.5 Homosocialitet  
Sen en lång tid tillbaka har ledarskap definierats av maskulinitet, vilket gör att man 

underförstått ser ledaren som en man (Lindgren, 1999, s.92). Den som anses vara ledare ska 

besitta attribut som skicklighet, intellektuella förmågor, visioner och integritet, samt ha en 

känslomässig balans och förmågan att hålla huvudet högt och fortsatt leda gruppen framåt när 

allting runt omkring faller. Det ska finnas en självkontroll som innebär att ledare konstant 

kommer kunna stötta och lösa problem för de som är underordnade (ibid., s.93). Det har förts 

en diskussion i samhället om ledarskap samt kvinnligt ledarskap. Man separerar vad som 

generellt ses som ledarskap och kvinnligt ledarskap, där män förenas med det generella 

ledarskapet (ibid., s.92). Man introducerar begreppet homosexuell reproduktion och med det 

menar man att människor tenderar att välja samt söka sig till det egna könet. Rekryteringen av 

nya chefer kommer därav alltid att reproduceras av att män väljer de kön dem är mest bekväm 

att arbeta med - alltså sitt eget (ibid., s.93). Utifrån denna reproduktion har man myntat 

begreppet homosocialitet. 	

	

Kvinnor anses vara intresserade av familjen, hushåll och arbete, medan män enbart anses vara 

intresserade av arbetet. Denna aspekt bidrar till att män fortsätter välja män. Homosocialiteten 

bildar därav en ond cirkel (Lindgren, 1999, s.94-95). De som ingår i denna slutna cirkel 

baserar de utomståendes oförmåga att ta sig in i cirkeln som en bekräftelse att de inte är 

tillhörande. Denna cirkel skapas och återskapas då desto mer sluten cirkeln är desto svårare är 

de för utomstående att ta sig in. Detta leder till att kvinnorna “ger upp”, vilket i sin tur 

kommer bekräfta medlemskapet för de som redan ingår i cirkeln. Det hela resulterar i en 

självuppfyllande profetia av att män fortsätter välja män över kvinnor (ibid.). Detta fenomen 

blir relevant då kvinnorna befinner sig i en situation där männen utgör majoritet och därav gör 

det enklare att generera homosocialitet inom de undersökta organisationerna. 	
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2.6 Glastak 
Det finns flera kvinnor som besitter linjära chefsroller, vilket innebär en roll nära dess 

medarbetare. När kvinnor däremot försöker ta sig uppåt i hierarkin för att nå de högre 

chefspositionerna kommer de stöta på en osynlig barriär som hindrar dem från att ta sig uppåt. 

Denna barriär har kommit att kallas för glastaket (Drake & Solberg, 1996, s.21). Begreppet 

introducerades 1986 och användes som en metafor för att beskriva just den osynliga barriären 

som kvinnor möter inom ledande befattningar (Insch, McIntyre & Napier, 2008).  	

	

Hultin menar att vissa manliga kollegor anser att det är opassande för kvinnor att arbeta inom 

mansdominerade branscher (Hultin, 2003, s.38). Detta kan resultera i att kvinnor i 

mansdominerade organisationer kan känna sig malplacerade och därav begränsas deras 

lärande och utförande inom organisationen. Vilket leder till att chansen att bli befordrad 

minskar då kvinnor inte besitter den kompetens som krävs (ibid.). Trots att vi kan se en 

ökning av kvinnor på arbetsmarknaden är de fortfarande underrepresenterade vad det gäller 

positioner som innefattar makt, ansvar och beslutsfattande. Glastaket upprätthålls av både 

kvinnor och män. Kvinnliga och manliga ledarstilar grundar sig i könens socialisation, där 

samhället skapar skillnader mellan kvinnor och män som resulterar i olika ledarstilar. Inom 

organisationens struktur kommer de olika könen därav ha olika utgångspunkter för sitt 

handlande. Männen har fler och större möjligheter att ta sig högre upp i hierarkin medan det 

inte erbjuds samma möjligheter för kvinnorna (Drake & Solberg, 1996, s.21-22). Målet är att 

eliminera glastaket inom den organisatoriska strukturen, så båda könen ska kunna handla fritt 

utan att stöta på hinder vare sig det handlar om strukturella, organisatoriska eller individuella 

motstånd. 	

	

De få kvinnor som faktiskt bryter sig igenom glastaket känner att de måste anpassa sig till den 

manliga kulturen och det manliga ledarskapet för att passa in. Även fast det kan diskuteras 

som etiska aspekter att kvinnor ska behöva anpassa sitt beteende för att känna en tillhörighet 

är det exakt det som har behövts för att dem ska kunna bryta sig igenom glastaket (Insch, 

McIntyre & Napier, 2008). Glastaket blir en intressant aspekt då studien avser att undersöka 

eventuella hinder som kvinnorna kan stöta på inom mansdominerade organisationer där 

glastak kan tänkas vara ett hinder.  
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3. Metod 	

3.1 Val av metod för datainsamling  
Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ metod, där vi även utgått från en induktiv 

ansats som innebär att teorin utvecklas utifrån det empiriska forskningsresultat som studien 

genererar (Bryman, 2018, s.49). Metodvalet är lämpligt då vi vill undersöka kvinnor inom 

mansdominerade organisationer och dess subjektiva upplevelser kring vilka möjligheter eller 

hinder de upplever för att uppnå en ledande position. För att enklast kunna ta del av varje 

kvinnas subjektiva upplevelse har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att få 

ut mycket information om få enheter. Vi har färdigformulerade frågor att förhålla oss till men 

är flexibla när det gäller ordningsföljd samt att uppföljningsfrågor kan ställas. Respondenten 

får även chans att ta upp egna ämnen samt utveckla åsikter och resonemang (Larsen, 2018, 

s.139). Vi anser att denna intervjumetod är lämplig då vi vill ge respondenterna ett stort 

utrymme att förklara sina tankar men samtidigt inte sväva iväg för mycket.	

	

Det finns en del fördelar med kvalitativ intervju då forskaren får möta informanter ansikte 

mot ansikte (Larsen, 2018, s.36). Det finns även möjligheter att ställa följdfrågor och gå in 

djupare på ett visst ämne vilket inte hade varit möjligt i t.ex. enkäter. Vi får därav en bättre 

förståelse av det vi faktiskt studerar. Det är lättare att undvika missförstånd då både 

respondenterna och vi som forskare kan be om förtydliganden om man inte förstår, samtidigt 

som man kan tala mer fritt och öppet (ibid.).	

	

En nackdel med vår metod kan vara att vi omedvetet påverkar intervjuresultatet och att 

respondenterna svarar det som denne tror att vi vill höra eller för att t.ex. dölja okunskap 

(Larsen, 2018, s.37). Det blir också mer tidskrävande att behandla all data i efterhand då det 

inte finns några färdiga svarskategorier. Vi anser att fördelarna väger tyngre än nackdelarna 

med hänsyn till vårt syfte samt frågeställningar och känner därför en relevans i att genomföra 

en kvalitativ studie. 	

	

3.2 Urval 
Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss av ett målinriktat urval i kombination med 

snöbollsmetoden. Vi valde målinriktat urval då informanterna valdes på utvalda kriterier och 

grunder som måste vara uppfyllda och lämpade för att uppnå studiens syfte (Bryman, 2018, 

s.498). Snöbollsmetoden grundar sig i att forskaren tar en initial kontakt med grupper eller 
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personer som är relevanta för studien och dess syfte. De utvalda personerna som forskaren tar 

kontakt med rekommenderar i sin tur personer som denne tror kan vara av relevans för syftet 

(ibid., s.504). Vi kontaktade ansvariga personer som gav oss telefonnummer samt 

mejladresser till kvinnor inom organisationerna, som vi senare tog kontakt med. 

Urvalskriterierna för respondenterna var att det skulle vara kvinnor som arbetade inom 

mansdominerade organisationer, där respektive kvinna besitter en position som innebär att det 

finns möjligheter att klättra positionsmässigt. Urvalskriterierna för organisationerna var att det 

skulle finnas en mansdominans samt befinna sig inom en mansdominerad bransch. Till en 

början inkluderade vi även tre kvinnliga målare, men har i efterhand valt att exkludera dessa 

från studien då de inte lämpade sig till syftet. 	

	

I de organisationer vi valt att kontakta befinner sig två av kvinnorna inom verkstadsindustrin 

och tre av kvinnorna befinner sig inom skogsindustrin. Båda dessa branscher kan ses som 

mansdominerade. Kvinnorna inom verkstadsindustrin arbetar på en och samma avdelning 

som är kvinnodominerad, i en mansdominerad organisation. Kvinnorna inom skogsindustrin 

arbetar på tre olika avdelningar varav alla är mansdominerade. 	

	

Organisationen inom skogsindustrin är statligt ägd och har en koncernledning med 60% 

kvinnor och utöver det är det 32% kvinnliga chefer. Organisationen är uppdelad i två olika 

marknadsområden MO Nord och MO Syd. De tre kvinnor som vi intervjuat från denna 

organisation tillhör MO Syd. När vi ser till anställda inom MO Syd är fördelningen mellan 

kvinnor och män, 17% kvinnor och 83% män. Organisationen inom verkstadsindustrin är 

privatägd och har 24% kvinnliga chefer, utöver det är det 23% kvinnliga tjänstemän och 10% 

kvinnliga arbetare. Organisationen är geografiskt fördelad i Sverige och de kvinnor vi har 

intervjuat tillhör verksamheten belägen i Örebro. Statistiken från organisationerna fick vi ta 

del av genom mejl från respondenterna efter att intervjuerna genomförts, då denna 

information inte framkom under intervjuerna eller var tillgänglig för oss via respektive 

hemsida. 	

	

Den huvudsakliga motiveringen till att vi valde dessa två organisationer är för att dem är 

mansdominerade och befinner sig inom en mansdominerad bransch. En annan motivering är 

att organisationernas storleksomfång är relativt lika, vilket gör att de kan likställas till skillnad 

från om vi istället hade utgått från en liten och en stor organisation. Dock kan undersökningen 

av kvinnors upplevda möjligheter samt hinder förvrängas i och med att organisationerna är 
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stora, då större organisationer har större möjligheter och eventuellt mer press på sig att arbeta 

mer med jämställdhet. 	

	

En nackdel med både vårt urval och syfte är att vi enbart fokuserar på kvinnliga perspektiv 

och inte inkluderar männens för att vidare genomföra en jämförelse mellan de två 

perspektiven. På grund av den begränsade tillgången av tid och resurser har vi heller inte haft 

möjligheten att utveckla vår studie med dessa aspekter eller utökat våra respondenter i urvalet. 

Men då studiens syfte är att nå kvinnors subjektiva förståelse och upplevelse av möjligheter 

och hinder känner vi att studien är möjlig att genomföra. 	

	

Vi har i enlighet med de etiska principerna valt att göra intervjupersonerna anonyma. Men för 

att ändå ge en överblick över samtliga kvinnor gör vi en kort redogörelse för varje kvinna. 	

	

Kvinna 1 från verkstadsindustrin: Är 34 år och har barn. Utbildad på högskole- och 

universitetsnivå, till personalvetare. 	

	

Kvinna 2 från verkstadsindustrin: Är 39 år och har bonusbarn. Utbildad på högskole- och 

universitetsnivå. Har en kandidatexamen i arbetsrätt samt magisterexamen i 

arbetslivspedagogik inom personalvetarprogrammet. 	

	

Kvinna 3 från skogsindustrin: Är 56 år och har barn. Utbildad på högskole- och 

universitetsnivå, till informatör samt har läst en kurs i 40 veckors inom skogsarbete. 	

	

Kvinna 4 från skogsindustrin: Är 37 år och har barn. Utbildad på högskole- och 

universitetsnivå, till jägmästare.  	

	

Kvinna 5 från skogsindustrin: Är 27 år och har inte barn. Utbildad på högskole- och 

universitetsnivå, till lantmätare. 	

	

3.3 Intervjugenomförande och bearbetning av data  
Vi gav intervjupersonerna chansen att bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Detta för att 

öka chanserna att få deras deltagande i studien samt underlätta för dem. Två intervjuer 

genomfördes på arbetsplatsen och tre intervjuer genomfördes via skypesamtal. Valet av att ha 
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tre intervjuer genom skype grundar sig i geografiska svårigheter samt tidsmässiga 

begränsningar. Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer. En av oss förde intervjun genom att 

ställa frågorna samtidigt som den andra antecknade och kunde komplettera med följdfrågor 

vid behov. Vid slutet av intervjun kontrollerade vi med varandra om det var ytterligare 

kompletterande frågor som ville ställas. Intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter och 

spelades in på telefon under samtliga intervjuer. Vid skypeintervjuerna spelade vi även in via 

dator för att säkerställa ljudupptagning. Varje deltagare i studien intervjuades enskilt vid ett 

tillfälle.  	

	

Då vi valde en semistrukturerad intervju ställdes de redan formulerade frågorna med 

kompletterande följdfrågor i mer vardagligt språk. Intervjuguiden (Bilaga 7.1) utformades 

med fokus på hur kvinnor upplever möjligheter eller hinder att nå ledande positioner inom 

mansdominerade organisationer. Vi hade möjlighet att under intervjuernas gång ställa 

följdfrågor, vara tysta och invänta svar samt att kontrollera att man förstått intervjupersonen 

på rätt sätt. När samtliga intervjufrågor var ställda lämnade vi utrymme för intervjupersonen 

att själv tillägga något eller lämna kommentarer av vikt för syftet, men även feedback. Innan 

vi avslutade fanns önskemål från flera intervjupersoner att få ta del av studien då de ansåg att 

detta var ett viktigt ämne att undersöka.	

	

Vid bearbetning av intervjuer lyssnade vi noggrant igenom varje intervju och transkriberade 

därefter de flesta sekvenserna ordagrant i intervjuerna. Vi transkriberade inte skratt, samt 

störande element som exempelvis telefoner som ringde. Vi transkriberade inte heller de delar 

av intervjun som inte var relevanta för studiens syfte som exempelvis övergången av teman 

samt att vi tackar för deltagandet av studien. Den vanligaste formen av dataanalys är att 

kategorisera eller koda intervjuuttalandena (Kvale & Brinkmann, 2014, s.241). Efter att vi 

transkriberat samtliga intervjuer skrev vi en sammanfattning av varje transkribering. Med 

detta som utgångspunkt valde vi två olika teman; möjligheter samt hinder, som båda har 

relevans till studiens syfte samt frågeställningar. Av dessa teman och sammanfattningarna 

skrev vi sedan koder till varje tema innan vi valde ut meningsbärande citat som passade in 

under varje kod samt tema. Detta för att få en tydlig överblick över vad intervjupersonerna 

sagt som direkt kan kopplas till rätt tema och därav enklare kunna identifiera potentiella 

mönster och förklaringar. Följaktligen har vi använt oss utav ett induktivt förhållningssätt då 

vi induktivt har kodat och kategoriserat vår data för att kunna hitta mönster och förklaringar 

till dessa mönster (ibid., s.239).  
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3.4 Etiska principer  
Intervjuerna genomfördes i enlighet med de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet utformat 

utifrån de forskningsetiska principer som är aktuella inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid., s.6). Till en början blev 

respondenterna informerade om studien syfte samt att samtalet kommer att spelas in i enlighet 

med informationskravet (ibid., s.7). Vidare informerades respondenterna om att deltagandet är 

frivilligt och respondenten får när som helst avbryta medverkan, utan negativa följder, vilket 

innebär att vi handlat enligt samtyckeslagen (ibid., s.10).	

	

I enlighet med konfidentialitetskravet informerades respondenterna att all data kommer 

behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att alla uppgifter kommer antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt där de enskilda respondenterna inte kan identifieras av 

utomstående personer (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I samband med konfidentialitetskravet 

tas det även hänsyn till att alla personuppgifter kommer behandlas i enlighet med 

Dataskyddsförordningen (GDPR) (Datainspektionen, 2018). Avslutningsvis berättade vi för 

respondenten att vi tar hänsyn till nyttjandekravet genom att inte utelämna eller använda 

uppgifter om respondenten för andra syften än denna studien. Ingen obehörig eller 

utomstående kommer kunna ta del av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 	

	

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om studiens noggrannhet och pålitlighet (Larsen, 2018, s.131). Det 

innebär om en studie kan utmynna i samma resultat om studien genomförs av andra forskare 

eller vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Detta kan vara svårt i 

kvalitativa studier då intervjupersonen kan påverkas av situationen samt intervjuaren (Larsen, 

2018, s.131). Vi är medvetna om att intervjufrågorna ställdes på olika sätt och inte blev exakt 

samma vid varje intervjutillfälle, vilket bidrar till att reliabiliteten kan ha påverkats. För att 

försöka uppnå så hög reliabilitet som möjligt har vi beskrivit insamlingsmetoder och 

analysmetoder för att andra enklare ska kunna göra en bedömning om hur vi gått tillväga. 

Datainsamlingen har varit systematisk och stämmer överens med de specifika 

förutsättningarna. Dock får man i kvalitativa studier räkna med en lägre reliabilitet i 

jämförelse med kvantitativa studier, vilket man måste ta hänsyn till vid tolkning av data 

(Larsen, 2018, s.132). 	
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Validitet handlar om bekräftbarhet, trovärdighet och överföringsvärde (Larsen, 2018, s.129). 

Bekräftbarhet avser om vi undersöker det vi avser att undersöka. Vidare handlar 

trovärdigheten om huruvida våra tolkningar är giltiga för den verklighet som studerats. Man 

har även ett mål att kunna överföra sitt resultat på andra grupper än de som deltagit i vår 

studie (ibid.). Enligt Larsen kan semistrukturerade intervjuer ses som en flexibel process 

vilket kan bidra till högre validitet (ibid., s.130). För att säkerställa så hög validitet som 

möjligt har vi låtit intervjupersonerna tala fritt och ta upp saker de själva tycker är viktiga. Då 

vi genomförde semistrukturerade intervjuer och kunde ställa följdfrågor och göra 

korrigeringar om vi märkte att intervjun tog en annan inriktning kunde vi bekräfta att vi 

undersöker det vi avser att undersöka, och därmed säkerställa en viss validitet. Då vårt urval 

är smalt med enbart fem intervjupersoner från två organisationer blir det svårt att överföra 

vårt resultat till andra grupper än de som deltog i studien. För att kunna överföra hade ett 

större urval behövts som därmed kunde stärka slutsatsen och överföringen till andra grupper. 

Det är viktigt att validiteten genomsyrar alla faser av undersökningen (Larsen, 2018, s.130). 

Vi har under forskningsprocessen varit kritiska vid alla moment för att styrka validiteten.	

4. Analys och resultat	

I följande avsnitt presenteras och redogörs insamlade data från intervjuerna. Datan analyseras 

i förhållande till valda teorier och begrepp för studien. Analysen delas upp i två olika teman; 

möjligheter och hinder, vilket baserar sig på studiens frågeställningar. Inom de olika delarna 

görs en fördjupad diskussion utifrån olika utgångspunkter. 	

	

4.1 Möjligheter  

4.1.1 Positiv förändring  

När vi tittade närmre på hur kvinnorna i inom de mansdominerade organisationerna upplever 

könssegregeringen tyckte majoriteten av kvinnorna att samhället allt mer går mot en 

förändring där kvinnor får ta mer plats och utvecklas. Kvinna 5 uttryckte sig på följande sätt: 	

                      	
Historiskt så har skogen varit mansdominerat, det arvet ligger kvar. Men man kan också se att 

det som kommer in nytt är ganska jämnt mellan tjejer och killar på de flesta positionerna. Men 

mycket av dem här som har varit i företaget länge, det är ju äldre män. Men det känns som att 

den trenden är ju bruten, man strävar inte efter det i framtiden.	
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Upplevelsen kring en bruten trend inom skogsindustrin och att man strävar efter mer jämställd 

arbetsplats i framtiden kan vara tecken på att samhället går mot en positiv förändring gällande 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen kan 

vara en bidragande faktor till att kvinnorna upplever en mer positiv förändring. Dessa lagar 

skapar en press som gör att organisationer idag känner sig mer tvungna att arbeta mot 

jämställdhet på arbetsplatsen. Man kan även se en viss horisontell segregering inom 

skogsindustrin. Detta blir tydligt då kvinnan uttrycker att skogen historiskt sett har varit 

mansdominerad och att många av de som är i företaget är män, som länge har varit inom 

organisationen. 	

 	

I och med att dagens samhälle har utvecklats uttrycker kvinnorna i studien att det skett en 

positiv förändring även på ledande positioner. Det poängteras också att om man blickar 

tillbaka i tiden fanns det väldigt få kvinnliga chefer. Kvinna 3 beskrev detta tydligare: 	

 	
[…] det är ju mycket mer accepterat av kvinnor tar mer plats idag på ledande positioner och 

överhuvudtaget i arbetslivet jämfört med då i början på 80-talet när jag började jobba. Ja så 

jättestor skillnad är det ju.	
 	

Kvinnan poängterar i citatet ovan den stora skillnaden hon upplever bara under den tid som 

hon har varit en del av arbetslivet. Att kvinnor idag tar mer plats på ledande positioner bevisar 

att utvecklingen går framåt samt att de kvinnliga cheferna idag kan vara chefer över något 

som anses mer värdefullt inom organisationen i jämförelse med förr. Detta understryker även 

Watson då kvinnor alltmer deltar i högre utbildningar som resulterar i ett större utbud av 

kvalificerade kvinnor, vilket är ett steg i rätt riktigt för en mindre könssegregerad arbetsplats. 	

	

Kvinnorna visar en positiv upplevd förändring gällande könssegregeringen på 

arbetsmarknaden såväl som i ledande positioner. Vilket tyder på att kvinnornas upplevelser 

kan likställas med att arbetsmarknaden blir allt mer jämställd. Detta kan i sin tur kan påvisa 

eventuella möjligheter för kvinnorna att klättra hierarkiskt inom organisationerna trots den 

mansdominans som finns. 	
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4.1.2 Upplevda möjligheter 

Samtliga kvinnor som deltog i studien anser att det är möjligt att som kvinna ta sig till en 

ledande position inom den egna organisationen. Kvinna 1 som tillhör en kvinnodominerad 

avdelning uttryckte sig på följande sätt: 	

 	
Ja, eftersom avdelningen är ganska kvinnodominerat och vi nästan bara kvinnor även i dessa 

positioner […] jag tror ju inte att det är omöjligt att nå, inom avdelningen, chefspositioner som 

kvinna, absolut inte. Det har ju andra bevisat innan att det är möjligt.	
 	

Kvinnan upplever i citatet ovan att det finns möjligheter att nå ledande positioner, då hon fått 

det bevisat från andra kvinnor. Eftersom kvinnan befinner sig inom en kvinnodominerad 

avdelning så kan hennes upplevelse att ta sig till ledande positioner påverkas. Detta kan bero 

på att det finns fler kvinnor som har chans att klättra då avdelningen är kvinnodominerad. 

Även kvinna 5 från en mansdominerad avdelning upplever att det finns möjligheter för 

kvinnor att nå ledande positioner: 	

 	
Man får gå chefsutbildningar, det är inget bekymmer även om man är tjej och sen har vi ju till 

och med fått vår första kvinnliga VD […]	
 	

Båda kvinnorna har en upplevelse att det är möjligt att ta sig till ledande positioner. Trots att 

kvinnan 1 tillhör en kvinnodominerad avdelning och kvinnan 5 tillhör en mansdominerad 

avdelning, har de gemensamt att de ser möjligheter att nå ledande positioner inom 

mansdominerade organisationer. Även fast de båda kvinnorna kommer från avdelningar där 

könsfördelningen ser olika ut, verkar organisationsstrukturen inte skilja sig i någon större 

utsträckning, då kvinnorna upplever samma möjligheter. Detta då det framstår att kvinnorna, 

som alla arbetar inom mansdominerade organisationer, upplever en kultur där man inte 

uttryckligen skiljer på kvinnor och mäns möjligheter att nå ledande positioner. Utifrån detta 

avsnitt kan vi se att kvinnornas initiala reaktion var att det finns möjligheter att klättra inom 

organisationen. Men när vi kommer djupare i analysen kommer vissa svårigheter till uttryck 

vilka vi redogör mer för i nästa avsnitt. 	
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4.1.3 Kvinnor måste anstränga sig mer än män  

Trots att majoriteten av kvinnorna upplever en möjlighet att ta sig till ledande positioner inom 

mansdominerade organisationer kan vi se vissa svårigheter när vi analyserar på ett djupare 

plan. Organisationsstrukturen skapar olika utrymme för handlande beroende på vilket kön du 

har.  Enligt Drake och Solberg har männen fler och större möjligheter att ta sig till ledande 

positioner medan kvinnorna inte erbjuds samma möjligheter då de eventuellt hindras av ett så 

kallat glastak. Följande citat kommer från kvinna 4:	

 	
[…] man måste bevisa mer att jag har något att komma med innan andra lyssnar på mig. Sen 

när jag väl har bevisat det då är det inga bekymmer, då är jag accepterad, men jag tror att man 

har lite mer att prestera innan man blir accepterad på samma sätt.	
 	

Citatet ovan visar tydligt att kvinnor och män i vissa fall erbjuds samma möjligheter men inte 

samma förtroende. Som kvinna måste man bevisa det på ett annat sätt i jämförelse med män 

för att skaffa sig förtroende och visa sin plats. Vilket återigen speglar de manliga attributen 

som exempelvis självsäkerhet och dominant. Här syns en skillnad mellan män och kvinnor då 

en kvinna måste anstränga sig och bevisa sig på ett sätt som männen inte behöver göra för att 

bli accepterade. Att som kvinna behöva visa sin plats kommer också till uttryck i följande 

citat från kvinna 5: 	

 	
[…] när tjejer gör rätt så har dom jobbat tillräckligt bra och gör dom något fel så saknar dom 

begåvning, medan om killar när de gör något rätt så har de en fantastisk begåvning men gör de 

något fel så har de en dålig dag. […] man kanske generellt straffas lite hårdare om man gör fel 

som kvinna.	
 	

Citatet visar hur man skiljer på kvinnor och mäns misstag. När kvinnor gör fel riskerar dem 

höra att dem saknar begåvning medan männen kan komma undan med att ha en dålig dag. 

Vilket innebär att kvinnor straffas hårdare än män när dem gör fel. Även här poängteras 

vikten av att kvinnor måste anstränga sig mer än män. Glastaket skapar en könssegregering 

inom arbetsmarknaden som skapar svårigheter gällande flexibilitet och rörlighet på 

arbetsmarknaden horisontellt. Denna könssegregering kan vara en eventuell orsak till att 

prestationer värderas olika beroende på kön. 	
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Likaså i organisationskulturen kan man se mönster om att kvinnor måste anstränga sig mer än 

män för att ta plats. Organisationskultur handlar om handlingsmönster som exempelvis 

beteendenormer, jargong, ritualer, skämt och fastställer ett lämpligt sätt för medlemmarna i 

organisationen att bete sig och tänka med organisationen i beaktande. Kvinna 5 uttryckte 

följande: 	

 	
[…] men det är väl sådär lite ibland där man kan hamna i sammanhang där man ställer en 

fråga till någon och sen så svarar mannen som står bredvid, och sådär lite att ”det där kan du 

ändå inte”. […]	
 	

I citatet ovan kan vi uttryckligen se att kvinnan inte tar lika mycket plats som mannen. Vidare 

kan man diskutera huruvida detta är en beteendenorm inom organisationskulturen där mannen 

som anses besitta mer kompetens än kvinnan får besvara frågor, samt vart detta beteende och 

kultur kommer ifrån. Handlar det om en kultur som har grundats inom den specifika 

mansdominerade organisationen eller grundar sig kulturen i djupare samhälleliga strukturer. 

Då strukturen för en organisation delvis är ett resultat av chefers ansträngningar för att 

etablera en styrande hierarki, kan man se en strävan från mannens sida att skapa en sådan 

organisationsstruktur där männen sitter högre upp i hierarkin än kvinnorna. 	

 	

Avslutningsvis kan vi se att den spontana reaktionen av kvinnorna i studien är att de upplever 

möjligheter att nå ledande positioner inom mansdominerade organisationer. Men när man 

studerar frågan på ett djupare plan visar det sig att det finns vissa svårigheter. Kvinnorna 

möter svårigheter som glastak vilket försvårar möjligheten att klättra hierarkiskt. Kvinnorna 

måste även anstränga sig lite mer än männen för att bli accepterade och bevisa sin plats såväl 

generellt som i ledande positioner, vilket eventuellt kan bero på hur organisationsstrukturen är 

uppbyggd.	

	

4.2 Hinder  

4.2.1 Samhällsstrukturer  

Kvinnor som blev ställda frågan om de upplevt hinder i arbetslivet svarade att de inte stött på 

några specifika hinder. Däremot om man kollar mer djupgående i analysen växte det fram 

diskussioner och fenomen som upplevs utgöra hinder för kvinnorna att nå ledande positioner. 

Som tidigare nämnt i inledningen menar Linghag att det kommer bli svårt att eliminera 

könssegregeringen och dess nackdelar till nästa generation. Men samtidigt menar hon att det 



 21 

vi gör i dagsläget kommer påverka både nutida och framtida generationer. Beroende på hur vi 

handlar kan vi sätta spår för hur nästkommande generation ska utvecklas och fortsätta handla. 

Kvinna 3 menar att det kommer ta väldigt lång tid innan vi kan börja diskutera att vårt 

samhälle är jämställt, men att vi är på rätt väg. Hon uttrycker sig följande: 	

	
[...] kolla bara på Me too-rörelsen [...] det är ju attitydförändringar det handlar om och det gör 

man ju inte i brådrasket utan det kommer ta tid men jag tror att vi är påväg på rätt spår. [...] jag 

tror att det kommer inte ändra sig så länge vi har kvar 40-talisterna t.ex. i arbetslivet, inte 50-

talisterna eller ens 60-talisterna som jag tillhör heller, men med envishet och idogt arbete så 

tror jag att vi kommer komma långt. Men det kommer ta tid.	
	

Kvinnan poängterar i citatet ovan att jämställdhetsarbetet kommer ta väldigt lång tid samt att 

det handlar om attitydförändringar. Trots detta tror hon att vi kommer att komma långt i 

utvecklingen. Kvinna 1 menar att anledningen till att det finns könssegregering inom 

arbetslivet och speciellt inom mansdominerade organisationer går utanför arbetslivet. Hon 

uttrycker sig följande: 	

	
[...] Jag tror inte att det nödvändigtvis handlar om arbetslivet, jag tror att det handlar om mer 

långtgående strukturer i samhället. Som alla färgas och påverkas av.	
	

Båda dessa citat påvisar att det handlar om större samhällsstrukturer som i sin tur påverkar 

hur vi agerar på arbetsplatsen. I och med att organisationsstrukturen kan ses som en del av 

den sociala strukturen i samhället, blir det tydligt hur samhälleliga strukturer påverkar hur vi 

bygger en del av den organisatoriska strukturen. Utöver det blir det återigen tydligt hur 

Hirdmans genussystem har rotat sig så pass djupt i vårt samhälle att det kommer kräva ett 

samarbete av flera generationer för att kunna bryta detta mönster i framtiden. Kvinnor 

kommer stöta på hinder gällande ledande positioner så länge vårt samhälle präglas av dessa 

strukturer. 	

	

En annan intressant aspekt gällande olika strukturer vi har i samhället är att kvinnorna från 

verkstadsindustrin kommer från en mansdominerad organisation som är privatägd medan 

kvinnorna från skogsindustrin kommer från en mansdominerad organisation som är statligt 

ägd. Kvinna 5 väcker en intressant tanke: 	
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[...] sen är väl organisationen ett udda exempel med tanke på att vi ändå är statligt ägda och 

det märker man ju ganska tydligt om man tittar på koncernledningen och sånt eller aktivt 

arbete att byta ut män mot kvinnor för något sorts jämställdhet. 	
	

Hon påstår i citatet ovan att det ser hyfsat jämställt ut inom organisationens ledning och att 

detta kan bero på att organisationen är statligt ägt och har därför ett större krav på att sträva 

och uppvisa jämställdhet än vad privatägda organisationer behöver. Vidare kan man diskutera 

huruvida det har någon betydelse om organisationen är privat eller statligt ägd. Blir den 

statligt ägda organisationen påverkad att arbeta med jämställdhet inom vissa ramar just för att 

de är statligt ägda, i jämförelse med den privata organisationen som eventuellt inte behöver 

arbeta med denna fråga på samma sätt. Den statligt ägda organisationen kan konfronteras med 

mer avgörande sanktioner än den privatägda organisationen om de inte arbetar med 

jämställdhet. Detta då den statligt ägda organisationen och dess stora omfång har mer krav på 

sig från samhället att följa lagar om jämställdhetsarbete. De större organisationerna vill även 

visa sig medvetna om jämställdhetsarbete för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Om lagar 

som jämställdhetslagen och diskrimineringslagen inte följs leder det till lagbrott som 

sanktioneras i enlighet med hur stor organisationen är samt om dem är statligt- eller privatägd. 

Därav kan den statligt ägda organisationen känna mer press att arbeta med jämställdhet som 

syns utåt, vilket även blir tydligt i vårt resultat. 	

	

4.2.2 Manliga och kvinnliga attribut  

Ledarskap har enligt Lindgren sedan en lång tid tillbaka definierats av maskulinitet, vilket 

indirekt antyder till en manlig ledare. När man riktar uppmärksamheten på ledande positioner 

är det då märkbart att det existerar redan förutbestämda attribut för hur en ledare ska vara. 

Egenskaper som exempelvis självsäker, kontrollerande, tävlingsinriktad, dominant och modig 

är attribut som tillskrivs män. 	

 	
[…] jag tror att som man har man ofta blivit uppfostrad i att verka säker på sin sak, att svara 

”såhär är det”, att vara kanske mer tävlingslysten, mer liksom röd personlighet […]	
 	

Detta citeras av kvinna 2 där hon beskriver vissa utav de manliga attributen där en man är mer 

tävlingsinriktad och självsäker. Man kan även tyda en uppfattning om att dessa manliga 

attribut är något som grundas i socialisationen. Enligt den sociala rollteorin förväntar vi oss 

att människan ska bete sig enligt ett visst mönster beroende på vilket kön man har, detta 
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präglar även hur vi uppfostrar de olika könen. Därav kan hennes uppfattning av att män har 

uppfostrats till att vara mer målinriktade och säkra på sin sak grunda sig i den sociala 

rollteorin som finns i vårt samhälle. Dessa roller kan i sin tur påverka organisationsstrukturen 

då båda förhåller sig till sociala kontexter. De sociala rollerna framställer olika 

beteendemönster och förväntningar som vi har på kön medan organisationsstrukturen 

framställer hur vi ska förhålla oss inom den bestämda sociala kontexten, som exempelvis i en 

organisation. Hur vi rör oss inom organisationen som sociala individer kommer vidare att 

skapa en organisationskultur, som kommer till uttryck då kvinnan ovan beskriver vissa 

beteendenormer inom organisationen. Vidare fortsätter kvinna 2 beskriva hennes uppfattning 

gällande kvinnliga attribut:	

 	
[…] medans man som kvinna kanske generellt har blivit mer uppfostrad till att vara mer 

inlyssnande och tänka mer på ”hur uppfattades det där där borta” och ”hur kopplar jag nu ihop 

den reaktionen med den här reaktionen osv?	
 	

Dessa kvinnliga attribut stämmer överens med Eagly och Johannesen-Schmidt som redogör 

för kvinnliga attribut som exempelvis känslighet, hjälpsamhet, värme, sympati, omtänksamhet 

samt att stötta andra. Kvinnans beskrivning att vara inlyssnande och tänka mer på hur saker 

uppfattas kan då kopplas till dessa attribut. I och med att kvinnorna upprepade gånger 

upplever att det är kvinnor som ska stå för de “mjuka värdena” tyder det på vissa svårigheter 

för kvinnor att besitta ledande positioner då en ledares egenskaper likställs de manliga 

attributen. 	

 	

Att skapa en jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden har länge varit i fokus. 

Trots detta arbete har kvinnor svårare att ta sig uppåt i hierarkin. När de försöker nå 

chefspositioner stöter de på en osynlig barriär som utgör ett hinder att klättra. Denna barriär 

kan också benämnas som glastak. Tidigare diskuterades den positiva förändringen som kan 

upplevas i samhället där kvinnor återfinns allt mer på högre positioner. Kvinnorna som har 

lyckats uppnå de höga positionerna har brutit sig igenom glastaket men känner att de måste 

anpassa sig till de manliga attributen för hur ett ledarskap ska vara och för att passa in. Kvinna 

2 uttrycker detta: 	

	
[…] det blir väldigt mycket fokus på att kvinnor ska ha vissa befattningar, hur förväntas 

kvinnorna då bete sig för att ha dom befattningarna, är det fortfarande så att man måste 
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anamma ett manligt beteende för att få de befattningarna, hur långt har vi kommit då? Vad är 

det vi värdesätter? […]	
 	

Det kan diskuteras ur etiska perspektiv huruvida kvinnor ska behöva anpassa sitt beteende för 

att känna en tillhörighet och för att kunna besitta ledande positioner. Men Insch, McIntyre och 

Napier påstår att det är exakt det som har behövts för att kvinnorna ska kunna bryta sig 

igenom glastaket. Vi kan i citatet ovan se hur kvinnan 2 ifrågasätter den positiva förändringen 

gällande könssegregering om kvinnorna fortfarande måste anpassa sig till manliga attribut för 

att kunna ses och lyckas som en ledare. Som kvinnan också uttrycker, kan man ställa sig 

frågan vad det är vi värdesätter. Vi har kommit långt i utvecklingen av jämställdhet, dock 

måste de kvinnor som tar sig till ledande positioner anpassa sitt beteende till de manliga 

attributen för att passa in. Värdesätter vi det kvinnliga könet eller är det vad kvinnan faktiskt 

har att bidra med kompetensmässigt. Manliga och kvinnliga attribut kan därför ses som 

svårigheter för kvinnor att ta sig till ledande positioner inom mansdominerade organisationer. 	

	

4.2.3 Män väljer män  

Majoriteten av kvinnorna menar att individer tenderar att ty sig till de individer som påminner 

och liknar en själv då det känns tryggt. Framförallt i mansdominerade organisationer blir detta 

fenomen tydligt. Män tenderar att “välja” män, när det gäller allt från rekrytering till 

fördelning av arbetsuppgifter vilket är fenomenet som vi tidigare beskrivit som 

homosocialitet. Kvinna 1 beskriver sin uppfattning av fenomenet på följande vis: 	

	
Ja för att män lyfter män och kvinnor lyfter också män. Man letar efter någon som är lik en 

själv, och det tycker jag är jättetydligt i de rekryteringar där jag har varit inblandad. Att man 

vill ha någon som är som jag, och då vill männen ha någon man. Men problemet är ju bara att 

kvinnorna också tänker att de vill lyfta en man för att annars får man den här skiten i efterhand 

att du har bara gått på kvinnors ärenden och inte gått på kompetens ungefär [...]	
	

Det som är utmärkande i citatet ovan är att även kvinnorna i hennes uppfattning tenderar att 

“lyfta” män. Även fast kvinnor vill välja någon som påminner om en själv känner dem att det 

är mer tryggt att välja en man då det minskar risken att de blir baktalade. Detta grundar sig i 

Hirdmans tankar om att mannen ses som norm och det att det är mannen vi ska förhålla oss 

till både i samhället och på arbetsmarknaden. Kvinnan från verkstadsindustrin menar att om 

en kvinna väljer en kvinna har man enbart valt kvinnan på grund av dess kön och inte 
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kompetensen, medan detta inte ifrågasätts överhuvudtaget när män väljer män. När även 

kvinnor väljer män kommer denna onda cirkel att reproduceras i båda könens handlingar. Om 

kvinnor fortsätter välja män istället för kvinnor kommer det stärka den fördel som 

homosocialitet innebär för män. Kanter menar att detta fenomen ger ett försprång för männen 

att ta sig till ledande positioner. Kvinnan fortsätter att påvisa att kvinnor har svårare att gynna 

det egna könet än vad män har på följande vis: 	

	
[...] Sen det finns ju kanske inte så många kvinnor på ledande positioner som kan hjälpa andra 

kvinnor vidare heller, så det är svårt att jämföra. Jag har ingen sån annan hög ledare i min 

närhet som jag har stöttat som jag har sett hjälpt andra kvinnor vidare.	
 

Homosocialiteten utgör ett hinder för kvinnors möjlighet att klättra hierarkiskt speciellt inom 

mansdominerade organisationer. Detta kan eventuellt bero på att organisationsstrukturen 

skiljer sig åt beroende på om det är en kvinno- eller mansdominerade organisation. En 

organisation som präglas av manlig kultur kommer i sin tur prägla strukturen och vilka 

möjligheter organisationen erbjuder. 	

	

4.2.4 Familjeliv 

Ett av de hinder som var tydligast var hur kvinnorna uttryckte sig kring familjelivet och 

arbetslivet. De flesta kvinnorna berättade om deras familjeliv på ett sätt som antingen hindrar 

deras karriär eller i termer av vilka förutfattade meningar det finns gällande män och kvinnor i 

hemmet. I det genuskontrakt som Hirdman beskriver förväntas kvinnan stanna hemma och ta 

hand om familjen medan mannen ska försörja familjen genom att arbeta. I diskussionen kring 

familjeliv och hur det uppfattas i anknytning till karriär uttrycker sig kvinna 4 följande: 	

	
Jo men, de finns ju en generell bild i samhället att kvinnorna tar större ansvar hemma och med 

barnen och det är klart att det är ju ett hinder om man ska göra karriär, så är det ju. Det finns ju 

en förväntan generellt i samhället om man säger så [...] 	
	

Vidare uttrycker kvinna 1 liknande: 	

	
Nej absolut inte. Utan som kvinna om du ska nå högre positioner så måste du liksom offra 

föräldraskapet, lite så. Och då är man en dålig mamma. Och då är man ju inte bra heller. Det 

blir ju skit från vilket håll man än vänder sig.	
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Båda kvinnorna berättar i citaten ovan att som kvinna måste man välja mellan föräldraskap 

och karriär. En av dessa kvinnor berättade även att hon upplever att hon “pausat” sin karriär 

för att kunna vara den förälder hon vill vara. Hon vidareutvecklar svårigheten med att 

kombinera en ledande position med att ha småbarn. Kvinnan hamnar därav efter i sin 

karriärutveckling medan männen får större utrymme att utveckla och växa i sin karriär. 

Diskussionen fortsätter med att kvinnan känner att hon har en mer biologisk dragning som gör 

att hon vill stanna hemma med barnen samt att denna biologiska dragning eventuellt skiljer 

sig mellan könen. Denna dragning kan förklara varför normen och förväntningarna att 

kvinnor ska stanna hemma hela tiden återskapas och efterföljs som därmed gör det svårare att 

bryta mönstret. Föräldraskap samt det egenskaper som Eagly och Johannesen-Schmidt 

beskriver som kvinnliga har en tydlig koppling, så pass tydlig att de kan ses som synonymer. 

Detta förstärker tanken att kvinnan förväntas vara hemma och ta hand om barnen och 

upprätthålla ett gott föräldraskap. 	

	

De kvinnor som väljer att dela på föräldraledigheten och låter mannen vara hemma en längre 

period möts av sanktioner. Istället för att uppmuntra kvinnan att satsa på karriären menar man 

att kvinnan har försakat sin föräldraroll. Kvinna 1 påpekar detta:  

	
[...] det snackas lite om att hon har försakat sin föräldraroll, pappan fick vara hemma så länge 

och hon har inte varit en tillräckligt bra mamma och ah..	
	

Precis som kvinnan säger i ett av citaten ovan, sanktioneras kvinnan oavsett om man stannar 

hemma eller väljer att istället satsa på karriär samtidigt som man har familj. Oavsett hur 

kvinnor handlar hamnar de i en ond cirkel. Organisationsstrukturen kan ses som ett resultat av 

organisationens medlemmar som försöker hitta sina egna sätt att genomföra uppgifter på 

genom regelbundna handlingsmönster. Vilket i sin tur ger en viss förutsägbarhet för en 

organisation. Detta fallet tydliggör det faktum att kvinnan sanktioneras när hon valde att satsa 

på sin karriär då det är förutsägbart att man som kvinna ska vara hemma en längre tid när man 

fått barn. Normer och värderingar i det här fallet kan hänvisas tillbaka till Hirdmans samt 

Lindgrens teorier om att kvinnan förväntas ta hand om hemmet medan mannen ska arbeta för 

att försörja familjen. 	

	

Avslutningsvis kan vi se att även fast familjelivet inte ansågs utgöra hinder för kvinnorna när 

vi ställde frågan om de någon gång upplevt hinder i arbetslivet, kan vi utifrån helheten av 



 27 

samtalet se att många av kvinnorna upplever att familjelivet är ett tydligt hinder för just dessa 

kvinnor att nå ledande positioner inom mansdominerade organisationer.   	

	

5. Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie är att öka kunskap om kvinnors upplevda möjligheter samt hinder för 

att uppnå ledande positioner i mansdominerade organisationer. Syftet besvaras genom att utgå 

från frågeställningarna om kvinnorna i studien upplever möjligheter eller hinder i anknytning 

till syftet. 	

	

Samtliga kvinnor som deltog i studien upplevde en möjlighet att ta sig ledande positioner 

inom den mansdominerade organisationen. Dess initiala reaktion var att det inte fanns några 

större hinder för att klättra hierarkiskt. De upplevde även att jämställdhetsarbetet har fått en 

större plats i samhället som inkluderar kvinnor till större grad. Däremot uttrycks allt fler dolda 

svårigheter och hinder desto djupare resultatet analyseras. Dessa hinder grundar sig bland 

annat i samhällsstrukturer som är djupt rotade och svåra att ändra. Kvinnornas upplevelser 

präglas av manliga och kvinnliga attribut som tillskrivs könen och en förväntan att handla 

därefter, vilket i sin tur försvårar kvinnors möjlighet att göra karriär. Vissa nämnde även 

begreppet homosocialitet och glastak som ett hinder. Slutligen ansåg de flesta kvinnorna att 

familjelivet utgjorde ett hinder då de känner ett tvång att välja mellan familjeliv och karriär. 	

	

Flertalet tidigare studier visar att könssegregeringen har minskat på arbetsmarknaden i jämfört 

med förr. I dagens samhälle finns det även lagar som tvingar organisationer att arbeta med 

jämställdhet, som jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Dessa faktorer kan möjligtvis 

ha bidragit till att kvinnorna upplever att det idag finns större möjligheter att ta sig till ledande 

positioner. Dagens samhälle bidrar till en större medvetenhet om jämställdhet vilket genererar 

i att organisationer arbetar allt mer med jämställdhetsarbete. Kvinnornas initiala uppfattning 

om möjligheter och hinder kan därav bero på att medvetenheten är större idag. Problemet är 

dock att det är underliggande svårigheter och därav inte upplevs som påtagliga eller tydliga 

hinder. 	

	

Könssegregeringen på arbetsmarknaden påverkar kvinnorna i olika former, dels hur makt 

fördelas mellan könen samt att män besitter majoriteten av de höga positionerna. På grund av 

maktfördelningen kan det resultera i att det blir svårare för kvinnor att nå ledande positioner. 
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Manliga attribut anses vara normen i kontexten av ledande positioner och därför förväntas 

kvinnorna anamma dessa attribut för att passa in. Vad är det vi värdesätter när kvinnor alltid 

måste förhålla sig till de manliga attributen. Kvinnornas kompetens blir åsidosatt och istället 

skapar det ett problem av könskvotering. Kvinnan inkluderas på ledande positioner enbart för 

att få arbetsplatsen att uppfattas mer jämställd. 	

	

Kvinnorna upplever att det fortfarande finns förväntningar om att kvinnan ska stanna hemma 

och ta hand om hemmet och barnen, som i sin tur resulterar i att kvinnor alltid kommer ligga 

steget efter karriärmässigt i förhållande till män. Dessa förväntningar grundar sig i den 

organisatoriska strukturen som präglar kulturen inom organisationen. Oavsett vilket val som 

kvinnorna gör när de har en föräldraroll kommer det påverka deras möjligheter och rykten. I 

och med att kvinnorna befinner sig inom en mansdominerad organisation så blir 

homosocialiteten extra påtaglig då kvinnorna är minoritet. Fenomenet har kommit att påverka 

både strukturen och kulturen inom organisationen, som till större del leds av män. 	

	

Utifrån analysen av resultatet kan vi dra slutsatsen att kvinnorna upplever goda möjligheter att 

nå ledande positioner inom mansdominerade organisationer. Vidare växer det fram både 

omedvetna och till viss del medvetna svårigheter och hinder som kvinnorna konfronteras 

med. Med detta har kvinnors upplevelser att det finns möjligheter att nå ledande positioner 

inom mansdominerade organisationer besvarats samtidigt som dem möter dolda svårigheter 

och hinder i deras karriär. För att öppna upp möjligheterna för kvinnor inom mansdominerade 

organisationer behöver det ske ändringar både i samhälleliga strukturer såväl som 

organisatoriska strukturer, då det är strukturerna som skapar hinder för kvinnorna. Denna 

process kommer kräva tid och engagemang från flera generationer innan kvinnor och män ses 

som likvärdiga samt erbjuds samma möjligheter. 	

	

5.1 Förslag på framtida forskning 
I framtida forskning skulle det vara intressant att studera männens perspektiv och dess 

upplevelse att ta sig till ledande positioner för att sedan jämföra och se om upplevelserna är 

likvärdiga. Det skulle även vara av intresse att studera om jämställdhetsarbetet skiljer sig åt 

beroende på om organisationen är statligt eller privat ägd. Det är tänkbart att organisationen 

tolkar och förhåller sig olika till lagar inom ämnet beroende på vilken ägandetyp det är. Om 

det existerar en skillnad kan det vara en eventuell förklaring till varför könssegregeringen ser 
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annorlunda ut beroende på om organisationen är statligt eller privatägd. För att få en bredare 

och djupare förståelse av problemet behöver man utveckla redan genomförda studier med 

större urval och mer resurser. Trots dessa idéer till framtida forskning, hoppas vi att liknande 

studier inte går att genomföra i framtiden då arbetsplatserna är jämställda. 	
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7. Bilagor 	

7.1 Intervjuguide	
Bakgrundsfrågor	

1. Hur gammal är du?  

2. Har du en partner?  

3. Har du barn?  

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vad har du för yrke? 

 

Arbetslivet:	

1. Hur tycker du det fungerar att kombinera familjeliv/privatliv med yrkesliv?  

2. Hur skulle du beskriva din personlighet i arbetslivet?  

3. Skulle du beskriva dig på samma sätt utanför arbetslivet?  

4. Tycker du om ditt jobb? 

5. Vad har du för drivkrafter inom arbetslivet?  

6. Hur länge har du haft den positionen som du har idag?  

exempelvis. 	

7. Har du några planer på att utveckla eller ändra din nuvarande position? 

8. Har du varit på en annan position inom samma yrke?  

Om ja, när? Vad innebar den positionen?  

9. Hur upplever du ditt yrke i termer av könsfördelning?  

10. Upplever du att det finns mångfald inom yrket?  

Om ja – hur?  

Om nej – varför?	

11. Upplever du att det är jämställt inom yrket? 

12. Upplever du att det finns möjlighet att ta dig till en ledande position inom ditt yrke?  

Om ja – hur?  

Om nej – varför? 

13. Tycker du att möjligheten att ta sig till en ledande position har förändrats över tid, i 

och med samhällets utveckling? 
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Hinder i arbetet: 	

1. Upplever du att det finns olika krav eller förväntningar på kvinnor respektive män 

inom arbetslivet?  

Om ja – hur? 	

Om nej – varför? 	

2. Upplever du att det ligger mer press på dig för att du är kvinna? 

Om ja – hur?  

Om nej – varför? 	

3. Upplever du att du blir annorlunda behandlad inom arbetslivet för att du är kvinna?  

Om ja – hur?  

Om nej – varför?  

4. Hur uppfattar du ledande positioner i samband med kön?  

exempelvis 

- Vilket kön besitter till majoriteten ledande positioner. 

- Upplever du att båda könen har samma möjlighet att nå ledande positioner.  

5. Majoriteten som besitter ledande positioner idag är män, har du någon fundering om 

varför det är så?  

- Tycker du att mansdominansen på ledande positioner påverkar dig i din karriär?	

6. Har du under din karriär stött på några hinder? 

Om ja: Vad för hinder? Utveckla gärna med konkreta exempel. 

7. Upplever du att det finns yttre faktorer för kvinnor generellt som påverkar möjligheten 

att klättra karriärmässigt? Som exempelvis normer och förväntningar.   

Övriga frågor: 	

1. Har du något att tillägga själv utöver vad vi har tagit upp idag? 

2. Finns det något du tycker är viktigt att berätta i samband med temat?   
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7.2 Informationsbrev	
Informationskravet	

I enlighet med informationskravet vill vi informera dig om studiens syfte, som är att öka 

kunskap om kvinnors upplevelser av möjligheter samt hinder för att uppnå ledande positioner 

i mansdominerade yrken. Du får när som helst under intervjuns gång avbryta din medverkan 

om du vill, utan negativa följder. Skulle detta ske kommer allt material att raderas. 	

	

Samtyckeskravet 	

I enlighet med samtyckeskravet kommer vi be om ditt samtycke för att genomföra denna 

intervju. Vi kommer även att spela in samtalet för att kunna behandla data i efterhand i 

enlighet av vad som sägs under intervjun, har vi ditt samtycke för det? 	

	

Konfidentialitetskravet 	

Vi kommer i enlighet med konfidentialitetskravet behandla all data med största 

konfidentialitet. Alla uppgifter kommer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt där du 

som enskild respondent inte kan identifieras av utomstående personer. Både du som 

respondent och företaget kommer att vara anonyma under hela studien. När studien är 

genomförd kommer all insamlade data tas bort. Vi tar i samband med konfidentialitetskravet 

också hänsyn till Dataskyddsförordningens grundläggande principer då vi kommer behandla 

de nödvändiga personuppgifterna på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR. 	

	

Nyttjandekravet	

Vi tar även hänsyn till nyttjandekravet på så sätt att uppgifter om dig som respondent inte 

kommer att användas eller utelämnas för andra syften än denna studien. Ingen obehörig eller 

utomstående kommer kunna ta del av det insamlade materialet. 	

 

 


