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Abstract 
There is a clear under-representation of females in the directorates of Swedish companies. 

Therefor the purpose of this study is to investigate what type of resistance and opportunities 

regarding breaking the glass ceiling women in high positions of male dominated directorates 

experience throughout their career due to their gender. With our study we aim to answer the 

following questions: 

In which way do the women feel that they have met resistance and opportunities throughout 

their careers due to their gender? 

What is the women’s experience of working in male dominated directorates?   

This is a qualitative study with a collection of empirical data based on semi-structured 

interviews. The selection of women is delimited to eight women who have experience of male 

dominated directorates. The women work in different parts of Sweden in both national and 

global companies. The result of the study shows that the majority of the women has met some 

kind of resistance in their career advancement but choose not to focus on that resistance. In 

the analysis of the study it is shown that the women adapt their behavior according to their 

fellow male colleagues to strengthen their position. Our conclusion is that adaptation is 

considered to be beneficial for women in such environments. It is also shown that all women 

participating in the study agree that their own drive and ambition has been the premium 

reason for them being able to push past the resistance they have faced and reach the positions 

they have. However the study also shows that resistance, which works as a glass ceiling, 

continues to be an obstacle for women who have reached high positions. The glass ceiling is 

not something that passes when women reach high positions. The glass ceiling is always there 

in some way and affects women in their working life.    
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Sammanfattning 

Kvinnor är underrepresenterade i ledningsgrupper i Sverige. Därför är syftet med denna studie 

att undersöka hur kvinnor på höga chefsposter i mansdominerade ledningsgrupper upplever 

motstånd och möjligheter gällande att ta sig igenom glastaket. Vi ämnar besvara 

frågeställningarna: 

På vilket sätt anser kvinnorna att de mött motstånd och möjligheter i sin karriär på grund av 

sitt kön? 

Hur upplever kvinnorna arbetet i mansdominerade ledningsgrupper? 

Denna studie är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer ligger till grund för 

empiriinsamlingen. Urvalet är avgränsat till åtta kvinnor som alla har erfarenhet av 

mansdominerade ledningsgrupper. Kvinnorna arbetar på olika orter i Sverige och inom både 

nationella och globala företag. Studiens resultat visar att majoriteten av kvinnorna har mött 

motstånd i sina karriäravancemang men har valt att inte fokusera på de motstånden. I analysen 

framkommer att kvinnorna anpassar sitt agerande efter männen i ledningsgrupperna för att 

stärka sin position. Vår slutsats är att anpassning anses vara fördelaktigt för kvinnor i sådana 

miljöer. Vidare framkommer det att samtliga kvinnor är överens om att deras driv att vilja 

utvecklas i karriären har varit den främsta anledningen till att de tagit sig förbi de motstånd 

som funnits och nått positioner i ledningsgrupper. Dock visar även studien att de motstånd, 

vilka agerar glastak för kvinnor i karriären, fortsatt utgör hinder för kvinnor som nått 

befattningar på hög organisatorisk nivå. Glastaket är inte något kvinnor helt kan ta sig förbi 

utan finns i någon mening alltid där och påverkar dem i deras arbetsliv.  

 

Nyckelord: Genus, kvinnor, ledningsgrupper, glastak, homosocialitet, driv. 
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1 Inledning 

I studiens första del ges en introduktion till området vilket presenteras i avsnittet Bakgrund. 

Därefter presenteras avsnitten Syfte och frågeställningar, Begreppsbeskrivning samt 

Avgränsning för forskningsområdet. Slutligen redogör vi för studiens Disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Majoriteten av representanterna i ledningsgrupper inom det svenska näringslivet är män 

(Statistiska centralbyrån 2013, SOU 2003:16), trots att Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder (Boschini 2004:13). Inom den privata sektorn var år 2013 endast 30 procent 

av chefspositionerna tillsatta av kvinnor. År 2014 representerade kvinnorna endast 26 procent 

av styrelseledarmötena inom börsbolag (Svenska centralbyrån 2014). Trots att 

könsfördelningen på höga poster inte är jämt fördelad visar undersökningar att kvinnor över 

lag har högre utbildning än män inom samtliga samhällsområden (Göransson 2007:12f). 

 

Forskning om organisation och kön har myntat begreppet glastak för att illustrera de ofta 

osynliga hinder som kan försvåra för kvinnor att nå de högsta positionerna i arbetslivet 

(Göransson 2007:30). Om kvinnor möter dessa osynliga hinder benämns det som att de “slår i 

glastaket”. Att vissa kvinnor slår i taket beror inte på brist på kompetens eller utbildning utan 

på deras könstillhörighet (Muhonen 1999:15). Manlig homosocialitet innebär att män med 

makt tyr sig till andra män med makt och är ett fenomen som kan konkretisera begreppet 

glastak (Göransson 2007:31). Mäns homosociala agerande försvårar för kvinnor, och andra 

anställda, som inte passar in i den manliga karriärs- och chefsmallen, att nå och vara en del i 

maktens rum (Göransson 2007:32). 

 

Ett annat konkret exempel på glastak är den traditionella synen att kvinnor och män anses ha 

olika erfarenheter, värderingar, känslor och att de därför anses ha olika uppgifter i livet 

(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011:35). Dessa föreställningar och i viss mån realiteter 

kan göra att kvinnor tvekar att söka sig till högre tjänster och mansdominerade branscher 

(Boschini 2004:14). 

 

Yukl (2012:467) förklarar att begreppet ledningsgrupp syftar till en grupp individer som tar 

de exekutiva besluten i en organisation. Genom att samla kompetenta ledare i en 

beslutsfattande grupp ökar förutsättningarna för hög kvalité i viktiga beslut då det finns bred 

kunskap att tillgå (Yukl 2012:467). I och med att kvinnor är underrepresenterade dominerar 

män utrymmet i ledningsgrupper och styr därmed beslutsfattandet. Detta resulterar i att de har 

makt över villkoren inom den privata sektorn av arbetsmarknaden (SOU 2003:16). Allt fler 

kvinnor når positioner i ledningsgrupper och medvetenheten kring att kvinnor och män kan ha 

olika förutsättningar att göra karriär har ökat (Göransson 2006:31f). Inom organisationer 

bedrivs jämställdhetsarbete i större utsträckning än tidigare och fler kvinnor som befinner sig 

på ledande befattningar vågar uttala sig om svårigheten att vara kvinna på höga positioner 

inom mansdominerande verksamheter (SOU 2003:16). 

 

Mot denna bakgrund vill vi undersöka om och på vilket sätt kvinnor på ledande befattningar 

anser att deras könstillhörighet bidragit till att de haft andra förutsättningar i karriären än män. 

Vi anser att studien kan bidra med förståelse för kvinnors upplevda situation kring motstånd 

och möjligheter i karriären. Då det finns begränsad forskning om hur kvinnor kan utmana 

glastaket intresserar vi oss för vad kvinnorna i denna studie upplever att de har gjort för att nå 

positioner inom ledningsgrupper. 
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Bauman och May (2001:16) menar att sociologiska studier utmärks genom att de studerar 

konsekvenserna av varje individs agerande. Individernas agerande ses som en del i ett större 

sammanhang och påverkas av andra som ingår i sammanhanget. Sociologer studerar 

exempelvis utvidgning och inskränkning av en individs frihet (Bauman & May 2001:16).  I 

denna studie undersöks kvinnors möjligheter och motstånd i mansdominerade 

yrkessammanhang och därför anses studien vara sociologiskt relevant. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få förståelse för kvinnors subjektiva uppfattningar om motstånd 

och möjligheter i karriärutvecklingen. Vidare ämnar studien undersöka kvinnornas 

upplevelser av att arbeta i mansdominerade miljöer och vilka strategier de använt för att bli 

framgångsrika i sådana miljöer.   

 

· På vilket sätt anser kvinnorna att de mött motstånd och möjligheter i sin karriär på 

grund av deras könstillhörighet? 

· Hur upplever kvinnorna arbetet i mansdominerade ledningsgrupper? 

 

1.3 Begreppsbeskrivning 
I denna studie kommer det användas två förkortningar. Den ena förkortningen är VD. 

Innebörden av förkortningen är i denna studie verkställande direktör, alltså högsta 

beslutsfattare i ett aktiebolag. Den andra förkortningen som förekommer är HR. HR står för 

Human Resources och är ett sakområde inom ett företag som arbetar med personal. I denna 

studie kommer till exempel förkortningen HR-chef att förekomma. Med HR-chef menas chef 

över personalavdelningen. I studien är begreppet glastak centralt. Glastaket är ett hinder som 

försvårar för kvinnor att nå ledande positioner i arbetslivet (Göransson 2006:30). Vi förstår 

glastaket som ett begrepp vilket inrymmer alla de motstånd som kan försvåra kvinnors 

karriäravancemang.  

  

1.4 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till kvinnor som arbetar i eller har arbetat i mansdominerade 

ledningsgrupper inom privat sektor. Vi har valt att avgränsa studien till kvinnor för att fånga 

de subjektiva upplevelserna och erfarenheterna av att tillhöra en minoritet i ett arbetsrelaterat 

sammanhang på hög nivå. Eftersom vi vill undersöka kvinnor i mansdominerade miljöer har 

studien koncentrerats till privat sektor då könsfördelningen på chefspositioner inom sådan 

verksamhet skiljer sig från offentlig verksamhet. I Kommun och Landsting var år 2013 cirka 

70 procent av chefspositionerna tillsatta av kvinnor (Statistiska Centralbyrån 2013). Därav 

blir det svårt att undersöka mansdominans på chefspositioner inom offentlig sektor. Studien 

ämnar inte vara en jämförande studie mellan kvinnor och män, därför har vi inte inkluderat 

män. 
 

1.5 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel där det i kapitel ett ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet. 

Utöver bakgrundsbeskrivningen presenteras syfte och frågeställningar, begreppsbeskrivning, 

avgränsning och disposition. I kapitel två redovisas tidigare forskning inom ämnet. Kapitel tre 

innehåller de analytiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund för analysarbetet av 

intervjumaterialet. I kapitel fyra presenteras uppsatsens metod, det vill säga hur studien 

genomförts och i kapitel fem presenteras resultat och analys. I kapitel sex presenteras 

slutsatsen i denna studie med diskussion och reflektion av studiens resultat samt förslag till 

vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs relevant tidigare forskning kring studiens problemområde. Kapitlet 

inleds med Forskningsbakgrund och är därefter uppdelat i följande avsnitt; Motstånd för 

kvinnor i karriären, Motstånd för kvinnor på ledande positioner, Strategier för kvinnor inom 

mansdominerade arbetsmiljöer samt Sammanfattning och egna reflektioner.  

 

2.1 Forskningsbakgrund 

De vetenskapliga artiklar som presenteras i kapitlet är ett resultat av sökningar i Sociological 

Abstract. Sökorden som använts är: gender, glass ceiling, management, homosociality, 

boards, leadership, leader, hierarchy. I kapitlet presenteras även studier publicerade i böcker. 

Vi hade vissa svårigheter gällande att hitta relevant tidigare forskning. Den tidigare 

forskningen kring kvinnor i mansdominerade ledningsgrupper är begränsad, så även kvinnors 

möjligheter i sådana miljöer. Därför vidgades perspektivet något för att ge en mer allmän 

redogörelse för hinder kvinnor kan möta i form av glastak. Eftersom denna studie undersöker 

kvinnors upplevda situation på den svenska arbetsmarknaden sökte vi främst efter svensk 

forskning. Dock togs ändå Kanters (1976) studie med, vilken inte är svensk, då många av de 

svenska undersökningarna refererar till hennes forskning. Vi har uppmärksammat att 

majoriteten av de studier som hittades under sökningarna efter tidigare forskning är utförda av 

kvinnor. Samtliga artiklar och publikationer som presenteras i detta kapitel är skrivna av 

kvinnor. Efter genomgång av tidigare forskning har tre teman identifierats. Dessa teman 

presenteras nedan.  

 

2.2 Motstånd för kvinnor i karriären 
Kanter (1976) har i sin studie undersökt strukturer som begränsar kvinnors möjligheter att 

göra karriär. Studien genomfördes på två företag där Kanter (1976) observerade och 

intervjuade kvinnor i de båda organisationerna. Studien visar att organisatoriska strukturer blir 

speciellt synliga inom kvinnodominerade arbetsområden. Det finns färre hierarkiska 

utvecklingsmöjligheter inom kvinnodominerade yrken vilket gör att personer inom sådana 

områden lättare tenderar att fastna i sina positioner (Kanter 1976:415). Kanter (1976:415) 

menar att eftersom kvinnodominerade områden inte erbjuder några större 

utvecklingsmöjligheter resulterar det i uppfattningar om att kvinnor överlag inte vill göra 

karriär och utvecklas i sin arbetsroll. Hon menar vidare att det är ett strukturellt framtvingat 

beteende för samtliga med litet utvecklingsutrymme i sitt arbete. Strukturerna leder till att 

kvinnor generellt har mindre makt och blir således mindre attraktiva för rekrytering till höga 

positioner (Kanter 1976:419). 

 

Holgersson (2013) har i en kvalitativ fallstudie undersökt reproduktionen av homosocialitet i 

rekryteringsprocesser. Studien är avgränsad till företag i Sverige som nyligen rekryterat en ny 

VD. Resultatet visar att rekryteringsprocesserna inte var så strukturerade som många av 

styrelsemedlemmarna, vilka till största delen var män, hävdade (Holgersson 2013:458). Det 

saknades ofta en ordentlig kravprofil så när styrelsen funnit, en enligt dem, lämplig kandidat 

formades kravprofilen efter den tilltänkta kandidaten (Holgersson 2013:458). Holgersson 

(2013:461) menar att omdefiniering av kompetens bidrar till reproduktionen av manlig 

homosocialitet och också reproduktionen av traditionell ledningskultur. Studien visar även att 

de män som ingick i styrelserna och som hanterade rekryteringarna sökte efter lämpliga 

kandidater i den egna verksamhetens närområde (Holgersson 2013:458). Detta för att 

styrelserna föredrog kandidater vilka de redan kände till eftersom det då ansågs lättare att 

bedöma kandidaternas styrkor och svagheter. Holgerssons (2013) studie visar även att 

chanserna för att bli rekryterad ökade om kandidaten hade tidigare erfarenheter som kunde 

mätas i siffror. Typiska kvinnliga områden så som HR och kommunikation, ansågs inte vara 
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mätbara och representanter från sådana områden var därför inte lika intressanta. Den 

uppfattningen bidrog till fortsatt reproduktion av manlig homosocialitet (Holgersson 

2013:459). 

 

2.3 Motstånd för kvinnor på ledande positioner 
I avsnittet Motstånd för kvinnor i karriären presenterades Kanters (1976) forskning om 

organisatoriska strukturers negativa effekt på kvinnors möjligheter till avancemang i 

karriären. Kanter (1976:422) menar i samma studie att de organisatoriska effekterna agerar 

motstånd även för de kvinnor som når ledande positioner, motstånd i form av att kvinnor har 

mindre tillgång till makt. Kanter (1976:422f) visar att både kvinnor och män föredrar en 

manlig beslutsfattare, vilket grundas i att män ofta har mer makt och större 

påverkansmöjlighet på beslut som tas högt upp i organisationer. Detta resulterar i att männens 

underordnade upplever dem som mer kapabla än kvinnliga beslutsfattare (Kanter 1976:422f). 

En åtgärd för att öka kvinnors påverkansmöjligheter i maktutrymmen menar Kanter 

(1976:427) är att istället för att anpassa tjänster och tillvägagångssätt efter individer bör 

åtgärder vidtas för att förändra de organisatoriska strukturer som möjliggör 

könsdiskriminering. 

 

Åhmansson och Öhman (2008) har genomfört en tvärsnittsstudie på 36 svenska universitet 

som visar att svenska universitet vid tidpunkten för studien ofta hade mansdominerade 

styrelser och mansdominerade hierarkier. Studien är en jämförande studie mellan de kvinnor 

och män som arbetade inom dessa styrelser. Resultatet visar att ordförandeposterna på de 

svenska universiteten främst var tillsatta av män medan det på vice ordförandeposterna var 

mer jämt fördelat mellan könen (Åhmansson & Öhman 2008:499). Studien visar vidare att 

kvinnor och män nådde ledamotspositioner vid samma ålder men att det sedan tog längre tid 

för kvinnor att avancera till de högsta beslutsfattande styrelsepositionerna (Åhmansson & 

Öhman 2008:501). Kvinnliga vice ordföranden var i genomsnitt fem år äldre än de män som 

hade samma positioner, en skillnad mellan könen som Åhmansson och Öhman (2008:501) 

benämner som det akademiska glastaket.    

 

2.4 Strategier för kvinnor inom mansdominerade arbetsmiljöer 
Wahl (2001) har genomfört en kvantitativ studie där hon undersökte högutbildade kvinnor i 

mansdominerade branscher. Empirin samlades in genom enkäter vilka skickades till ett antal 

högutbildade kvinnor, där hälften av kvinnorna var civilingenjörer och hälften civilekonomer. 

I analysen kunde hon urskilja ett antal strategier kvinnorna använde för att underlätta det 

dagliga arbetet på mansdominerade arbetsplatser i syfte att förhindra att deras självkänsla 

påverkades negativt av könsdiskriminering. Strategierna hon kunde urskilja benämndes som 

könsneutral strategi, det relativa synsättets strategi, omvärldsstrategi och positiv strategi 

(Wahl 2001:254f). 

 

Den könsneutrala strategin innebär, enligt Wahl (2001:255) att kvinnor bortser från 

särbehandling på grund av kön och väljer att inte aktivt fokusera på de skilda villkor som 

finns mellan kvinnor och män. Detta gör kvinnorna för att bevara självkänslan och orka med 

det vardagliga arbetet. Den andra strategin; det relativa synsättets strategi, innebär att 

könsdiskriminering är kopplat till könsfördelningen på ett företag eller i en arbetsgrupp. 

Synsättet kan endast användas av kvinnor som tidigare ingått i mansdominerade 

ledningsgrupper och som nu ingår i grupper med högre andel kvinnor. Grupper som dock 

fortfarande är mansdominerade. Kvinnorna kan då rättfärdiga männens överrepresentation 

genom att jämföra med hur det varit tidigare då kvinnorna var ännu färre. Omvärldsstrategin 

å sin sida innebär, enligt Wahl (2001:255f), att kvinnors upplevelser av negativ särbehandling 
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relateras till omvärlden och andra personer. Strategin innebär även att kvinnor förklarar den 

negativa särbehandlingen som en faktor som ligger utanför de människor som särbehandlar. 

Den fjärde och sista strategin; den positiva strategin, innebär enligt Wahl (2001:257) att 

kvinnor ser personliga fördelar med att vara i minoritetssituation bland män. De använder sig 

av de fördelarna och kan se vissa positiva konsekvenser av särbehandlingen (Wahl 2001:257). 

Ett exempel är att kvinnor genom minoritetskap lättare kan bli igenkända (Wahl 2001:205). 

 

Omvärldsstrategi och positiv strategi är de vanligaste strategierna. Kvinnor kan distansera de 

individer som särbehandlar dem från själva särbehandlingen och kan därmed nyttja de 

positiva aspekterna av att vara särbehandlad (Wahl 2001:257). Strategierna hjälper 

högutbildade kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher att inte låta självkänslan bli 

påverkad av att de är i minoritet (Wahl 2001:256f). 

 

2.5 Sammanfattning och egna reflektioner 
Resultat från tidigare forskning visar att kvinnodominerade områden har färre hierarkiska 

utvecklingsmöjligheter och visar vidare att kvinnor använder vissa strategier för att underlätta 

det dagliga arbetet i mansdominerade miljöer. Den tidigare forskningen förklarar också hur 

manlig homosocialitet i rekryteringsprocesser tenderar att reproducera manliga ledare vilket 

minskar kvinnors chanser att nå höga poster. Samt att det tar längre tid för kvinnor att nå de 

högsta befattningarna inom ledande grupper. 

 

Holgerssons (2013) studie undersöker rekrytering av verkställande direktörer. Vi är medvetna 

om att den artikeln inte ligger helt i linje med vår studie eftersom vi inte studerar 

verkställande direktörer i den mening som hon gjort. Vi anser dock att Holgerssons (2013) 

artikel ändå är relevant underlag för denna studie eftersom den behandlar rekrytering till 

högre befattningar. Artikeln ger en probleminsikt gällande rekrytering på hög organisatorisk 

nivå. 

 

Åhmanssons och Öhmans (2008) studie är en jämförande studie mellan kvinnor och män. Det 

går att argumentera för att en jämförande studie inte är relevant som underlag för vår studie då 

syftet är att endast undersöka kvinnors upplevelse. Vi menar dock att Åhmansson och 

Öhmans (2008) studie visar en problematik gällande att det tar längre tid för kvinnor än män 

att nå de allra högsta positioner inom ledande grupper och därför anses artikeln vara relevant 

för denna studie. 

I kapitlet tidigare forskning presenterades motstånd kvinnor kan möta på väg till och i ledande 

positioner samt hur kvinnor som arbetar i mansdominerade grupper kan använda strategier för 

att hantera minoritetskapet. Denna studie ämnar fånga hela bilden av kvinnornas karriärer, de 

motstånd och möjligheter de mött samt hur de upplever arbetet i ledningsgrupper när de nått 

dit. Denna helhetsbild är något vi anser saknas i tidigare forskning inom ämnet och ser det 

därför som en motivering till att genomföra studien. 
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3 Analytiska utgångspunkter 
I följande kapitel behandlas de begrepp och resonemang kring kvinnors karriärer som vi 

finner intressanta och viktiga för studien. Dessa kommer senare användas för att analysera 

intervjumaterialet. Kapitlet är indelat i sex avsnitt där vi redogör för den teoretiska innebörden 

av respektive begrepp och resonemang. De analytiska utgångspunkterna som behandlas är; 

Glastak, Homosocialitet, Metoder för att få fler kvinnor på ledande positioner, Användandet 

av nätverk, Drivkraft till karriärutveckling samt Ledningsgrupper och kvinnorna som når dit. 

Kapitlet avslutas med Motivering till valda analytiska utgångspunkter.   
 

3.1 Glastak 
Begreppet glastak utarbetades och myntades under 1970-talet och innebär att en kvinna i 

arbetslivet har svårare än en man att nå ledande positioner högst upp i hierarkier (Göransson 

2006:30). Herngren, Swedenmark och Wennström (1998) menar att när kvinnor når en viss 

nivå i hierarkin släpper glastaket endast igenom ett fåtal kvinnor. Övriga kan slå i taket och ha 

svårt att komma vidare i karriären (Herngren m.fl. 1998:52). Anledningen till att kvinnor slår 

i taket och kan ha svårare att nå höga positioner beror på kvinnors villkor och inte på 

bristande kompetens eller personliga egenskaper (Muhonen 1999:15). Glastaket påverkar de 

kvinnliga villkoren på arbetsmarknaden och kan visa sig i olika former (Göransson 2007:30). 

En typ av glastak kan vara uppfattningen att kvinnor inte vill eller kan avancera till ledande 

positioner (Sjöstrand & Holmberg 1992:47). En annan typ av glastak kan vara att det finns 

uppfattningar om att kvinnor har brister som gör att de inte är lämpliga som ledare (Sjöstrand 

& Holmberg 1992:52).  
 

Mäns livssituation och intressen har under historien format organisationskulturer och 

ledarpositioner vilket också kan illustrera en form av glastak (Göransson 2007:26). Detta har 

gjort att kvinnor varit tvungna att anpassa sig till de strukturer som råder i maktpositioner 

(Göransson 2007:26f). Sjöstrand & Holmberg (1992:47) menar att det är ett faktum att män 

vanligen utför en viss typ av arbete och kvinnor en annan. Den uppdelningen på 

arbetsmarknaden gör normen om manlig överordning möjlig. Kommunikation och personal är 

underordnade arbetsområden som anses vara typiskt kvinnliga och också mindre viktiga 

(Sjöstrand & Holmberg 1992:54). Trots att dessa områden anses vara mindre viktiga ses ändå 

kvinnan som en resurs som förväntas tillföra det som saknas, det som männen inte 

representerar. Kvinnorna förväntas hantera människor och känslor och är således ett 

komplement till verksamheten men bara inom dessa på förhand valda områden (Sjöstrand & 

Holmberg 1992:54). 

    

3.2 Homosocialitet 
Begreppet homosocialitet beskriver hur kvinnor och män attraheras, stimuleras och dras till 

någon som tillhör det egna könet (Lipman-Blumen 1976 i Regnö 2013:74). Manlig 

homosocialitet är ett begrepp som syftar till mäns relationsskapande och kan ses som en 

illustration av vad glastaket kan innebära mer konkret (Göransson 2007:31). Män i 

maktposition, vilka attraheras av att skapa relationer med andra män i maktposition, bidrar till 

exkludering av kvinnor och vissa män i arbetslivet. När män, som från start innehar makten, 

söker sig till likasinnade i homogena relationer, reproducerar de sig själva i maktutrymmet 

(Göransson 2007:31f). Homosociala relationer används för att bygga nätverk vilka utnyttjas 

vid rekryteringsprocesser. I och med att kvinnor nekas tillhörighet till de manliga 

homosociala nätverken, trots att de kan inneha höga positioner, går de miste om både 

förmåner och tillgång till maktutrymme (McGuire 2000:505f). 
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En förklaring till den manliga homosocialitetens starka kraft och svårgenomtränglighet är det 

faktum att chefsarbete ofta är ensamt, osäkert, kommunikativt krävande och kräver total 

hängivelse (Kanter i Wahl m.fl. 2011:155f). För att minska den osäkerhet chefspositionen 

medför kan en chef använda vissa hjälpmedel för att välja bland de personer hen kan 

kommunicera med och relatera till. Dessa kan vara social bakgrund, utbildning, yrkesnivå, 

hängivenhet till yrket och kön. Genom att kategorisera och välja samarbetspartners kan chefer 

genom sitt nätverkande minska osäkerheten. Att bli ifrågasatt är av mindre risk i en homogen 

grupp än i en heterogen grupp vilket gör att den homogena gruppen blir mer eftertraktad i den 

osäkra chefspositionen. Eftersom männen är normen i chefspositioner blir kvinnan en 

minoritet, hon faller utanför den homogena kategorin i en chefs sållningsprocess och blir 

därför mer sällan inkluderad (Kanter i Wahl m.fl. 2011:155f). Den manliga homosocialiteten 

riskerar att diskriminera kvinnor i arbetslivet och risken för diskriminering blir större ju högre 

upp i de organisatoriska hierarkierna kvinnorna befinner sig (Göransson 2007:30). 
 

3.3 Metoder för att få fler kvinnor på ledande positioner 
För att få in fler kvinnor i ledningsgrupper finns det metoder både företag och individer kan 

använda (Boschini 2004:124). För att balansera könsfördelningar i ledningsgrupper kan 

företag strategiskt planera för att ha flera kvinnor på den nivå varifrån valen till 

ledningsgrupper sker. Detta för att en kvinna har svårare att etablera sig i sin position om hon 

är ensam bland män på en nivå (Boschini 2004:124). En ensam kvinna synliggörs då hon 

sticker ut från mängden, hon blir lätt en representant för den kvinnliga befolkningen och det 

kan medföra stress (Boschini 2004:128). Ju fler kvinnor det finns på samma nivå, desto 

mindre blir risken att de upplever att deras beteende blir en modell för hur alla kvinnor beter 

sig. Fler kvinnor på samma nivå kan leda till att fler kvinnor vill söka högre tjänster och deras 

svårigheter att etablera sig minskar (Boschini 2004:129). En annan metod är att ge kvinnliga 

chefer resultatansvar, då kan deras kompetens konkretiseras vilket underlättar när de försöker 

avancera till högre tjänster. Det kan göras genom att uppmuntra till och erbjuda kvinnor 

arbeten inom exempelvis produktionen. Viktigt är också att bjuda in kvinnor i de formella 

nätverken som ofta domineras av män. Där skapas många relationer och utbyte av 

kompetenser sker (Boschini 2004:128f). 
 

Det finns även metoder kvinnor kan använda sig av för att nå ledningsgruppspositioner 

(Boschini 2004:131). Ett exempel på metod är att vara noggrann i val av arbetsgivare. 

Kvinnor bör se över hur företaget arbetar med jämställdhetsplaner, om det finns kvinnor i 

ledningsgruppen, hur många kvinnor som finns på befattningsnivån för den tjänst hon sökt 

och vilka nätverk som finns att tillgå (Boschini 2004:131). När hon hittat en arbetsgivare som 

passar bör hon söka sig till tjänster där resultatet av hennes ledarskap kan mätas. Väl på plats 

på företaget är det viktigt att hon är medveten om de könsnormer som råder. Inte för att följa 

dem utan för att enklare kunna bemöta sin omgivning (Boschini 2004:131). 

 

3.4 Användandet av nätverk 

Nätverk kan förstås som en demokratisk organisationsform där det finns möjlighet att utforma 

medlemskap och ledarskap som tillgodoser olika behov för de som ingår i nätverken (Melin 

1993:9). Begreppet nätverk avser inte längre bara den praktiska aspekten av att organisera sig 

med andra utan har idag även betydelsen av kontaktnät (Drake & Solberg 1996:174). 

Mångfald gör nätverk kraftfulla och starka då det i nätverken samlas individer som har olika 

förmågor (Melin 1993:9). 

 

Kvinnor och män använder och har nytta av sina nätverk på olika sätt, de har även olika mål 

med nätverkandet (Drake & Solberg 1996:182f). Drake och Solberg (1996) menar vidare att 
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skillnaden på män och kvinnors sätt att nätverka är att män tänker linjärt medan kvinnor 

tänker cirkulärt. Män orienterar sig för att ta sig från en punkt till en annan, för att sedan ta sig 

vidare till ännu en punkt. Kvinnor däremot ser till helheten och värnar om att så många 

människor som möjligt ska få sina mål uppfyllda. Det är ofta välutbildade och målinriktade 

kvinnor som tillsammans bildar samt organiserar sig i nätverk (Drake & Solberg 1996:175). 

Kvinnor bildar och organiserar sig i nätverk för att stödja varandra, skapa en betydelsefull 

bekantskapskrets och för att hjälpa varandra inom verksamheter där det finns ett glastak som 

hindrar dem från att avancera i arbetslivet. Kvinnor kan många gånger anse att det är fräckt att 

utnyttja nätverk medan män får erkännande från nätverket när de utnyttjar det (Drake & 

Solberg 1996:183). Drake och Solberg (1996:181) menar även att kvinnor som vill göra 

karriär i arbetslivet bör utnyttja sina nätverk mer egocentriskt och på ett medvetet sätt. Det 

skulle gynna kvinnorna att använda nätverk mer varierat. De kan fortfarande använda nätverk 

på ett cirkulärt sätt även om de handlar mer egocentriskt och likt männen. Att värna om det 

cirkulära men samtidigt anamma det egocentriska sättet att nätverka kan gynna den enskilda 

kvinnan i arbetslivet (Drake & Solberg 1996:183). 
 

3.5 Drivkraft till karriärutveckling 
Drivkraft kan förstås som människors vilja och motivation att utföra olika handlingar (Pink 

2010:18). Tidigare i historien kände vetenskapen i huvudsak till två drivkrafter för beteenden, 

den inre och den yttre drivkraften. Den inre drivkraften syftar på hunger, törst och sexuell lust 

medan den yttre drivkraften syftar på belöningar och straff (Pink 2010:12f). Under 1940-talet 

tillkom en tredje drivkraft till motivationsteorin om drivkrafters påverkan (Pink 2010:13). 

Den tredje drivkraften innebär att genomförandet av uppgifter skänker inre tillfredsställelse 

och därför behövs varken hot eller yttre belöningar. Belöningen är glädjen i uppgiften och 

problemlösningen i sig uppfattas som givande. Ett problem på dagens arbetsmarknad är enligt 

Pink (2010:18) att många branscher inte förstår dessa nyare upptäckter om vad som kan 

motivera människor. Trots att det finns många bevis för att kortsiktiga belöningar ofta skadar 

verksamheten är det ändå många organisationer som fortfarande arbetar efter gamla 

prestationsbaserade system där lön anses vara den främsta motivationen (Pink 2010:18). 

Stora delar av arbetsmarknaden består inte längre av monotona och rutinmässiga arbeten. Det 

har istället övergått till att vara mer komplexa och självstyrande arbeten vilket intresserar de 

människor som arbetar i sådana tjänster (Pink 2010:35). Dagens kunskapsarbete riktar sig mot 

problemlösning, effektivitet och strävan efter utveckling. Inre motivation är en drivkraft till 

att vilja skapa något på högre organisatorisk nivå, ett driv vilket inte enbart stimuleras av 

ekonomisk belöning (Pink 2010:50). Detta ställer därmed nya krav på organisationer att ta 

vara på medarbetarnas inre drivkrafter och ge dem utvecklingsmöjligheter som stimulerar 

dem. 
 

3.6 Ledningsgrupper och kvinnorna som når dit 
I organisationer samlas representanter från olika områden inom verksamheten i en grupp för 

att tillsammans leda organisationen (Yukl 2012:468). Det är inte troligt att en ensam ledare 

besitter den specialkompetens som behövs för att hantera och styra samtliga sakområden i en 

organisation (Yukl 2012:468). Denna grupp, även kallad ledningsgrupp, skapar 

förutsättningar för strategiska beslutsfattanden och kompenserar svagheter på individnivå 

(Yukl 2012:467). En ledningsgrupp baserad på mångfald, så som kön, etnicitet och ålder, ger 

utrymme för ett mer nyanserat och kreativ arbete än en homogen grupp (Yukl 2012:433). 

Sättet ledningsgrupper arbetar på skiljer sig kraftigt mellan organisationer. En så kallad 

traditionell metod innebär att det finns en VD, en verksamhetschef och ett antal underordnade 

chefer som leder olika underenheter (Yukl 2012:467). En annan struktur som blir allt 

vanligare innebär att cheferna inom ledningsgruppen tar ett gemensamt ansvar tillsammans 
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med VD:n och fördelar makten inom gruppen för att leda organisationen och stötta VD:n i 

utformningen av strategier (Yukl 2012:467). Människor som tillsammans leder verksamheter 

bör dela värderingar och agera enhetligt med varandra (Göransson 2007:30). Om en styrande 

grupp är homogen ökar möjligheterna att den blir framgångsrik (Göransson 2007:30) 
 

Kvinnor är underrepresenterade i ledningsgrupper i Sverige (SOU 2003:16). Det finns en risk 

att de kvinnor som når maktpositioner och har möjlighet att förändra strukturer som hindrar 

andra kvinnor från avancemang själva bidrar till reproduktionen av den manliga maktnormen. 

Detta för att bevara sin egen maktposition (Herngren m.fl. 1998:52). Det kan vara en 

konsekvens av att de kvinnor som lyckas nå de hierarkiska topparna riskerar att bli av med sin 

individualitet i sammanhanget (Göransson 2007:31). Kvinnor i minoritet i arbetsgrupper kan 

bli representanter för kvinnor i allmänhet (Göransson 2007:30). Kvinnan i minoritet kan bli en 

symbol för alla kvinnor medan en mans säregna drag endast är hans och inte hela den manliga 

befolkningens (Göransson 2007:30f). I och med att kvinnan fråntas sin rätt att bedömas som 

individ och som professionell får hon också andra förutsättningar på en arbetsplats, bland 

annat minskar hennes handlingsutrymme i en ledningsgrupp. Det minskade 

handlingsutrymmet beror på att när kvinnan blir en symbol för det kvinnliga könet påverkar 

det hur hennes kompetens och beteende bedöms (Göransson 2007:31). Göransson (2007:30) 

menar att ett sätt för kvinnor att öka tillgången till maktutrymmen i ledningsgrupper är att 

anpassa sig efter de manliga normerna. Ju högre upp i organisationer kvinnor når, desto högre 

krav ställs det på anpassning (Göransson 2007:30f). 

 

3.7 Motivering till valda analytiska utgångspunkter 
De analytiska utgångspunkterna är valda för att skapa ett ramverk som ska hjälpa oss att 

analysera det intervjumaterial som samlats in och på så sätt besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Då de valda utgångspunkterna belyser eventuella hinder kvinnor kan möta i 

sina karriäravancemang samt de möjligheter kvinnor kan nyttja för att ta sig förbi dessa hinder 

anses de kunna bidra till att besvara syfte och frågeställningar. Begreppsdefinitionen av 

ledningsgrupper har inkluderats i den analytiska utgångspunkten för att skapa förståelse för 

vad en ledningsgrupp är och hur situationen för kvinnor i minoritet kan se ut i en sådan grupp. 

Begreppet drivkraft lades till i den analytiska utgångspunkten efter kodning av empirin då det 

blev tydligt att drivkraft var en faktor samtliga kvinnor lyft i intervjuerna. Drivkraften har 

varit avgörande för kvinnorna för att nå befattningar inom ledningsgrupper.   
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4 Metod 

Följande kapitel redogör för den kvalitativa forskningsprocessen som ligger till grund för 

studien. Kapitlet avslutas med en reflektion av den använda metoden. De avsnitt som 

behandlas nedan är Kvalitativ metod, Urval av intervjupersoner, Genomförande, Etiskt 

förhållningssätt, Kvalitetsbegrepp och Metodreflektion. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt en kvalitativ metod med fokus på intervjuer för att fånga kvinnors subjektiva 

uppfattningar om hinder och möjligheter i karriärutvecklingen samt hur de uppfattar sitt 

arbete i mansdominerade ledningsgrupper. En tyngdpunkt inom kvalitativ forskning är att 

skapa förståelse för hur människor uppfattar den sociala verklighet de befinner sig i (Bryman 

2011:341). Ett kvalitativt tillvägagångssätt är därför ett logiskt val för studien då syftet är att 

få förståelse för kvinnornas karriärutveckling och upplevelse av att arbeta i mansdominerade 

ledningsgrupper. 

 

Denna studie förhåller sig abduktivt mellan teori och empiri. En abduktiv ansats innebär att 

forskaren kan växla mellan att låta teori och empiri styra tolkningen av materialet. Alvehus 

(2013:109) menar att de flesta studier använder någon form av abduktion. I denna studie hade 

vissa analytiska utgångspunkter rörande motstånd för kvinnor i karriären valts redan innan 

empiriinsamlingen medan utgångspunkterna gällande möjligheter för kvinnor lades till efter 

att empirin kodats. Detta är i enlighet med Alvehus (2013:109) definition av abduktiv ansats 

då vi använt viss teori som utgångspunkt för studien samtidigt som vi kompletterade det 

analytiska ramverket allt eftersom vi fann nya aspekter i empirin.   

 

4.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet för denna studie är nio kvinnor med eftergymnasial utbildning. De arbetar på höga 

positioner och ingår i eller har ingått i mansdominerade ledningsgrupper. Dock har vi valt att 

utesluta en av kvinnorna ur resultatet då hon är den enda som arbetar inom offentlig sektor. 

För att skapa bredd i materialet har kvinnor från olika branscher, med olika arbetsområden 

och från såväl globala som nationella företag valts. Efter att vi fastställt studiens syfte började 

sökandet efter lämpliga intervjupersoner. Som urvalstekniker används bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. Det är en kombination som är vanlig inom kvalitativa studier (Bryman 

2011:392). Bekvämlighetsurval innebär att söka sig till och använda sig av intervjupersoner 

som finns tillgängliga. Snöbollsmetoden innebär i sin tur att få kontakt med relevanta 

intervjupersoner genom andra respondenter (Bryman 2011:194f). Vi kontaktade till en början 

sju kvinnor som har erfarenhet av mansdominerade ledningsgrupper via e-mail (Bilaga 1) där 

studien, dess syfte och intervjupersonernas roll i studien beskrevs för att som första steg 

undersöka om det fanns ett eventuellt intresse att medverka. Sex av de kvinnor som 

kontaktades tackade ja till att medverka. Via dem blev vi sedan introducerade till tre kvinnor 

som även dem var positivt inställda till att delta i studien. 

 

Kvinnorna i studien är i liknande åldrar och vi är medvetna om att det kan smalna av studien 

och påverka resultatet. Kanske hade vi fått mer differentierade svar om vi intervjuat kvinnor i 

mer varierade åldrar. Intervjupersonernas liknande åldrar var inte ett medvetet val från vår 

sida. Det kan vara en konsekvens av urvalsmetoderna, eller att det krävs viss erfarenhet innan 

en person kan ingå i en ledningsgrupp, vilket har ett naturligt samband till ålder. 
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4.3 Genomförande av studien    
Studiens intervjuguide (se Bilaga 2) utformades efter tre teman; ledningsgrupper, karriär och 

relationen mellan familjeansvar och arbete. Dessa tre teman utformades efter studiens första 

frågeställningar vilka sedan ändrades. Temana valdes för att få en bred förståelse för den 

situation kvinnor på ledande befattningar kan befinna sig i gällande eventuella motstånd i 

karriären och familjelivets påverkan på karriärmöjligheter. Vi har senare valt att inte 

inkludera frågorna kring relationen mellan familjeansvar och arbete i resultatet då vi ansåg att 

studien blev för bred. Då studien blev för bred koncentrerades frågeställningarna mot 

ledningsgrupper och karriär. I och med att temat familjelivets påverkan låg sist i 

intervjuguiden påverkade inte de frågorna övriga teman som under intervjuerna behandlats 

tidigare och därmed heller inte resultatet. 

 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden utformades därefter för 

att passa sådan intervjuteknik. En semistrukturerad intervju är uppbyggd kring en 

intervjuguide med förhållandevis specifika teman (Bryman 2011:415). Frågorna behöver inte 

ställas i den exakta ordning som de står i intervjuguiden utan forskaren har en viss frihet att 

anpassa ordningsföljden på frågorna efter hur samtalet utspelar sig. En semistrukturerad 

intervju är en flexibel process som även ger möjlighet att ställa följdfrågor om 

intervjupersonerna ger svar som forskaren gärna ser ett utvecklande resonemang kring 

(Bryman 2011:415). Vi anser dock att det finns en nackdel med semistrukturerad 

intervjuteknik. Risken finns att intervjupersonerna ger tillrättalagda svar vilket innebär att de 

besvarar frågorna utefter vad de tror att forskaren vill höra. Vi har försökt formulera frågorna 

i intervjuguiden på sådant sätt att intervjupersonerna inte ska kunna anpassa svaren efter vad 

de tror vi söker.   

 

Det var viktigt att intervjupersonerna kände sig avslappnade och trygga i sitt medverkande. 

Därför gavs de möjligheten att själva välja tid och plats för intervjuerna. Dock föreslog vi 

mötesplatser och tider som alternativ för att inte överlåta allt ansvar på dem. Genom att låta 

dem vara med och välja miljö var förhoppningen att mötena skulle vara av mer informell 

karaktär där intervjupersonerna kände sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter. 

Samtliga intervjuer spelades in vilket gav oss möjlighet att fokusera på interaktionen och 

intervjupersonen under mötet. I kontakten inför intervjuerna informerades kvinnorna att mötet 

skulle komma att spelas in. Kvinnorna påmindes även om att intervjun skulle spelas in precis 

innan intervjun startade. I samband med att vi frågade om deras tillåtelse att spela in 

förklarades anledningen till inspelningen. Genom att spela in intervjuerna kunde de sedan 

transkriberas vilket underlättade för att ge en så objektiv bild av materialet som möjligt. 

 

Efter intervjutillfällena transkriberades inspelningarna och materialet kodades i ett första 

skede utifrån studiens frågeställningar. Vid en andra genomgång av det kodade 

intervjumaterialet fann vi några av de teman som presenteras i kapitel 5 Resultat och analys. 

Dessa teman kategoriserades efter de motstånd kvinnorna mött i karriären, de möjligheter som 

hjälpt dem ta sig förbi de motstånden samt hur de upplever sitt minoritetsskap i 

ledningsgrupperna. Vid den andra genomgången av materialet kodades även de aspekter som 

inte ingick i frågeställningarna men som kvinnorna lyft under intervjuerna och som är centrala 

för studien. Inför analysen fanns mycket material och många citat inom varje tema. Vi har 

valt de citat som tydligast anknyter till studiens frågeställningar. Samtliga citat och teman har 

sedan kopplats till det analytiska ramverket. De teman vi fann kring motstånd matchade det 

analytiska ramverket bra. Däremot utvecklades i efterhand det analytiska stödet gällande de 

möjligheter och strategier kvinnorna berättade om. Genom att skapa teman ur empirin lät vi 

materialet vägleda oss till det slutliga resultatet vilket varit underlag för analysen. 
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4.3.1 Reflektion kring genomförandet av studien 

Intervjuguiden formades av vår förkunskap inom ämnet kvinnors motstånd i arbetslivet. 

Förutom intervjuguiden kan även vår tolkning av empirin ha präglats av vår förkunskap. I 

intervjuguiden är frågorna koncentrerade mot de motstånd kvinnorna eventuellt mött och 

fokuserar inte så mycket på de möjligheter de anser sig haft. Intervjuguiden var riktad mot de 

eventuella hinder kvinnorna mött under sina karriärer samt om de fortsatt möter motstånd i 

ledningsgruppsarbetet.    

 

Medvetenheten om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om någon annan kodat och 

analyserat materialet finns. Dock menar vi att genom att ha låtit empirin styra har vi minskat 

risken för att vår förkunskap påverkat resultatet. Vår förkunskap bestod till största del av 

kunskap om hinder kvinnor kan möta i karriäravancemang och ledningsgruppsarbete. 

Resultatet visar däremot de möjligheter kvinnorna använt sig av för att nå positioner i 

ledningsgrupper, därmed anser vi att vår förkunskap inte bör ha påverkat resultatet i någon 

betydande utsträckning. 

 

Trots att intervjuguiden och vår förkunskap präglades av motstånd lyfter kvinnorna de 

möjligheter de haft mer än de motstånd de mött. Detta gör att vi anser att både vår förkunskap 

och de riktade frågorna bidragit till en mer nyanserad bild av kvinnornas yrkesliv, då 

kvinnorna berättade om både det som varit svårt och det som underlättat för dem. 

 

4.4 Etiskt förhållningssätt 
Det är viktigt att som forskare ha förståelse för etik och dess betydelse inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011:130). Vidare är det också viktigt att som 

forskare vara medveten om att icke etiskt grundande beslut kan generera kritik mot studien 

(Bryman, 2011:130). Frågor som rör anonymitet, integritet och konfidentialitet är viktiga att 

ta hänsyn till under hela forskningsprocessen (Bryman 2011:131). Denna studie förhåller sig 

till de fyra etiska grunderna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). För att tillämpa informationskravet och 

samtyckeskravet underrättades berörda personer gällande studiens syfte och vi tydliggjorde att 

deltagandet var högst frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. 

Kvinnorna informerades också att de kunde välja att inte svara på någon fråga om de inte 

kände sig bekväma med frågan. Med hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

hanteras uppgifter om intervjupersonerna och det insamlade materialet med varsamhet och 

används endast i forskningssyfte. Inspelningarna av intervjuerna raderades efter att de 

transkriberats. För att säkra intervjupersonernas anonymitet har de i studiens resultat tilldelats 

fiktiva namn. Av samma anledning har även företagens namn och städerna de arbetar i 

uteslutits. 

 

4.5 Kvalitetsbegrepp 
Det finns kriterier inom forskning som avser att kvalitetssäkra undersökningar, bland annat 

för att visa hur data samlats in och bearbetats. Denna studies kvalitetssäkring är baserad på 

Fejes och Thornbergs (2009:219) begrepp om trovärdighet. Trovärdighet syftar till att förklara 

hur noggranna och systematiska forskarna varit vid insamling av data, något som har stor 

påverkan på det slutliga resultatet (Fejes & Thornberg 2009:219). Samtliga kvinnor i denna 

studie fick vara med att påverka tid och plats för intervjuerna och intervjuerna baserades på 

samma intervjuguide. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer vilket gör att 

intervjuerna formades av kvinnornas redogörelser. Detta innebär att de frågor som fick störst 

fokus varierade mellan intervjupersonerna. En semistrukturerad intervju kräver att forskaren 

är flexibel men samtidigt håller intervjun inom dess förutbestämda ramar (Bryman 2011:415). 
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Det går att argumentera för att studier med semistrukturerade intervjuer är osäkra då det är 

svårt att skapa identiska kontexter för samtliga deltagare. Dock menar vi att denna studie 

håller god kvalitet gällande trovärdighet då alla kvinnor har fått samma förutsättningar. 

 

Vidare är relevans ett begrepp som föreslås för kvalitativ forskning. Relevans kan förstås som 

ett kriterium vilket avgör hur pass betydelsefull forskningsfrågan är och om den kan bidra till 

ökad förståelse för området (Hammersly i Bryman 2011:359). Eftersom forskning visar att 

allt fler kvinnor når ledande befattningar är denna studie betydelsefull för området då den ger 

en insikt i kvinnors karriärmöjligheter. Vidare tillför studien kunskap om upplevelsen av att 

som kvinna ta sig igenom glastaket och arbeta i mansdominerade ledningsgrupper. 

 

4.6 Generaliserbarhet 
Då studien baseras på kvalitativ metod går inte resultatet att generalisera till andra kvinnor i 

liknande positioner. Målet med studien är dock inte att generalisera resultaten utan syftar 

istället till att öka förståelsen för eventuella motstånd och möjligheter kvinnor kan möta i sina 

karriärer och arbeten i mansdominerande ledningsgrupper. En kvalitativ studie syftar inte till 

att generalisera resultatet till stora populationer utan syftar till att djupare undersöka ett antal 

individers subjektiva uppfattningar och genom dem generalisera till teorier (Bryman 

2011:369f). Kvalitativa studier intresserar sig bland annat för individers beteenden för att se 

om intervjupersonerna har en gemensam nämnare, antingen inom gruppen eller med andra 

grupper (Bryman 2011:369f). 

 

4.7 Metodreflektion 
Kvalitativ metod anses vara ett passande val för denna studie då den syftar till att få förståelse 

för kvinnornas upplevelse av vägen till och arbetet i ledningsgrupper. Semistrukturerade 

intervjuer är en bra metod för att få intervjupersoner, att inom ämnet, lyfta de aspekter de 

själva tycker är viktiga. 

 

Som nämndes i forskningsbakgrunden är samtliga vetenskapliga verk som ligger till grund för 

denna studie utfärdade av kvinnor. Att endast ta med studier med kvinnliga författare är inget 

medvetet val från vår sida utan en konsekvens av utbudet. Det kan anses logiskt att främst 

kvinnliga forskare väljer att studera kvinnlig problematik. Dock skulle det kunna medföra en 

risk att forskarna blir emotionellt engagerade i studierna och lägger känslomässiga 

värderingar i materialet. Då forskningen som presenteras i detta kapitel är vetenskapliga 

publikationer väljer vi att förlita oss på att forskarna gjort sitt främsta för att vara objektiva 

gentemot materialet och spegla en rättvis bild av innehållet. 

 

Ett problem som kantat studien var att den från start hade ett för brett studieområde. 

Intervjuguiden är uppbyggd kring tre teman; ledningsgrupp, karriär och familjelivets 

påverkan på karriären. Eftersom det sista temat uteslutits ur studien minskade även det 

empiriska materialet. Dock menar vi att den empiri som samlats in kring karriär och ledarskap 

räcker för att analysera med hjälp av de analytiska utgångspunkterna. 

 

Varken kvantitativ metod eller observation som metod hade fångat kvinnornas subjektiva 

upplevelser gällande glastak och mansdominerade ledningsgrupper. Kvantitativ metod hade 

kunnat undersöka ett större antal kvinnors uppfattningar gällande fenomen som glastak och 

mansdominans. Sådan metod hade dock inte varit användbar för att få en fördjupad bild av 

kvinnornas subjektiva uppfattningar gällande dessa fenomen. Observationer hade kunnat 

fånga kvinnors beteende i mansdominerade ledningsgrupper men hade inte, likt kvantitativ 

metod, kunnat skapa förståelse för kvinnornas subjektiva uppfattningar. I och med att vi ställt 
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frågor rörande kvinnornas karriärer hade observation som metod inte varit lämplig då det är 

svårt och tidskrävande att observera en hel karriär. Därmed anses, trots viss kritik som 

presenteras i avsnitt 4.3.1 Reflektion kring genomförandet, att kvalitativ metod är den bästa 

metoden för denna studie. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin. I det första avsnittet, 

Presentation av respondenter, ges en kort beskrivning av samtliga intervjupersoner. Vidare 

analyseras empirin med hjälp av tidigare forskning och de analytiska utgångspunkterna. 

Empirin kategoriseras och delas upp i olika huvudrubriker och underrubriker för att tydligt 

strukturera kapitlet. Huvudrubrikerna för analysen är Glastak, Strategier för att utvecklas i 

karriären och Kvinnornas utrymme i ledningsgrupper. 

 

5.1 Presentation av respondenter 

Pia, 53 år, är HR-chef på ett internationellt bolag. Hon har en universitetsexamen inom 

personal- och arbetslivsfrågor. Pia har tidigare arbetat som bland annat HR-specialist, HR-

chef och produktionschef. 

Isabelle, 51 år, driver ett eget företag där hon coachar i ledarskap. Hon har eftergymnasial 

utbildning i ekonomi samt en marknadsekonomutbildning från yrkeshögskola. Isabelle har 

tidigare arbetat som både chef och VD inom olika företag. 

 

Eva, 48 år, arbetar som projektledare. Eva är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat 

som revisorassistent, auktoriserad revisor och ekonomichef. 

 

Monica, 54 år, arbetar som rådgivare åt klienter som blivit uppsagda eller varslade från sina 

arbeten. Hon är utbildad civilekonom. Monica har tidigare arbetat med ekonomi, 

marknadsföring, export och projektledning. 

 

Heidi, 49 år, arbetar som kommunikationschef på ett internationellt företag. Hon är utbildad 

civilekonom och har en diplomutbildning som personalstrateg. Heidi har tidigare arbetat som 

butikschef och med kommunikation på olika organisatoriska nivåer. 

 

Veronica, 40 år, arbetar som inköpschef. Hon har en civilekonomexamen. Tidigare har hon 

arbetat som ekonom på olika organisatoriska nivåer samt som VD på ett företag. 

 

Annika, 42 år, arbetar som ekonomichef. Hon utbildade sig till ekonom på komvux. Hon har 

tidigare arbetat som redovisningsekonom. 

 

Lena, 40 år, arbetar även hon som ekonomichef. Hon har en magisterexamen i ekonomi. Lena 

har under hela sin karriär arbetat med ekonomi. 
 

5.2 Glastakets olika aspekter 

Vissa av kvinnorna i denna studie menar att de inte mött motstånd i form av ett glastak medan 

andra förklarar att de upplevt glastaket som ett hinder i deras karriäravancemang. För de 

kvinnor som upplevt glastaket har hindren inneburit olika typer av problematik. I följande 

avsnitt presenteras två olika aspekter av glastak vi sett i vårt intervjumaterial, Organisatorisk 

struktur som glastak och Manlig homosocialitet som glastak. 

5.2.1 Organisatorisk struktur som glastak 

Heidi berättar om en situation i sin karriär där hon upplevde att hon slog i glastaket. Hon 

arbetade tidigare på en kvinnodominerad arbetsplats där hon upplevde att hon inte hade 

möjlighet att utvecklas. När hon sedan bytte till en mansdominerad arbetsplats fanns fler 

tjänster att tillgå och större utvecklingsmöjligheter:   
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Jag upplevde själv att jag hade nått det där [glas] taket när jag kanske var i 30-

årsåldern. Då tyckte jag att det var extra svårt. För då var det som att hur jag än 

försökte ta mig åt något håll, så hade jag väldigt svårt att ta mig vidare. Men sen 

hittade jag ett spår och det var faktiskt att gå från en avdelning med väldigt mycket 

kvinnor på till en avdelning med nästan bara män. Och där var det väldigt grabbigt 

måste jag säga. Men på något vis så bröts det då. (Heidi, Kommunikationschef) 

 

Glastaket innebar för Heidi att det endast fanns ett fåtal ledarpositioner reserverade för 

kvinnor och att den kvoten redan var fylld på den avdelning hon arbetade på. När hon bytte 

avdelning, till en avdelning där majoriteten var män, var dynamiken en annan och Heidi fick 

utrymme att utvecklas i sin karriär. Det går att förstå glastaket Heidi mötte med hjälp av 

Kanters (1976:415f) resonemang om att det på kvinnodominerade arbetsplatser finns 

strukturer som hindrar kvinnor från att avancera till högre positioner. På den avdelning där 

Heidi arbetade fanns få chefspositioner vilket begränsade den hierarkiska utvecklingen för de 

medarbetare som ännu inte hade ledande befattningar. 

 

5.2.2 Manlig homosocialitet som glastak 

En typ av glastak flera av kvinnorna menar att de upplevt under sina karriärer är att män är 

bättre på att värna om varandra i arbetslivet än vad kvinnor är. Eva kan urskilja motstånd 

gentemot kvinnor i mäns agerande med varandra. Hon förklarar att mäns sätt att stötta 

varandra och värna om varandra i arbetet försvårar för kvinnor att få likvärdigt utrymme. Hon 

resonerar kring svårigheterna med att rent praktiskt lyfta kvinnor till nya positioner när 

männen är så starka och duktiga på att se efter varandra. Det är ett problem som hon menar är 

svårlöst och kräver mycket arbete. Även Isabelle har i sitt arbete upplevt motstånd i form av 

mäns relationer med varandra. En händelse hon berättar om inträffade när hon arbetade som 

VD på ett bolag, ett bolag hon sedan blev uppsagd ifrån: 

 
Jag jobbade som VD för ett bolag som styrdes av män vilka hade blivit invalda via 

sina politiska nätverk. De männen hade inte tillräcklig kompetens för själva uppgiften 

eller för företaget jag verkade för, men hade ändå en oerhört stor makt. De tyckte inte 

om att jag var frispråkig och talade sanning och använde tuff omsorg. Så jag fick 

sparken. Och det är väldigt ovanligt att det händer. Jag är helt säker på att det var för 

att jag var kvinna, det var enkelt att ge mig sparken för jag var kvinna. (Isabelle, 

Managementkonsult) 

 

Isabelle kom in med nya idéer i organisationen. Hon utmanade de manliga 

styrelsemedlemmarna och det sätt de styrt företaget på. Styrelsen uppskattade inte Isabelles 

sätt att driva verksamheten. De hade en annan uppfattning om hur verksamheten skulle drivas 

och motarbetade henne i det arbete hon menar att hon anställdes för att göra. Isabelle 

upplevde styrelsen som en homogen grupp som hellre sade upp henne än erkände sina och 

varandras misstag när hon ifrågasatte dem. Både Eva och Isabelle resonerar kring hur starka 

manliga relationer kan utgöra ett glastak för kvinnor. Kvinnornas resonemang stämmer 

överens med Göranssons (2007:31f) definition av manlig homosocialitet, vilket innebär att 

män föredrar att skapa relationer med andra män då de tenderar att ha mer att ge varandra i 

utbyte. Enligt Göransson (2007:31f) minskar kvinnors handlingsutrymme när de kommer i 

kontakt med manlig homosocialitet. Eva har sett hur mäns homosociala agerande påverkar 

kvinnor i arbetslivet medan den manliga homosocialiteten för Isabelle har inneburit ett hinder 

i karriären då hon upplevde att den låg till grund för hennes uppsägning. 
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Pia som arbetat mycket med rekrytering förklarar hur hon upplever rekryteringsprocesser till 

höga positioner: 

 
Det är bara att gå till rekrytering, man väljer gärna någon som är lik en själv. Då vet 

man hur det funkar, och det är ju bra. (Pia, HR-chef) 

 

Men blir det inte motsägelsefullt när det främst är kvinnor som arbetar inom HR? 

(Intervjuare) 

 

Fast det är ju alltid rekryterande chef som väljer. Så det man bidrar med är ju snarare 

kunskapen kring själva rekryteringen, personbedömning och diskussionen runt i kring. 

Men i slutändan är det ju så att det är chefen som väljer och ju fler manliga chefer det 

finns desto fler män kommer förmodligen in. (Pia, HR-chef) 

 

Pia menar att i rekryteringsprocesser vill de som beslutar om vilken kandidat som ska få 

tjänsten gärna välja någon lik dem själva. Hon menar att HR-avdelningens uppgift är att 

stödja rekryteringsprocesser och inte besluta om vem som tillsätts. Pias redogörelse kan 

förstås genom manlig homosocialitet vid rekrytering på höga positioner. Pia förklarar att det 

är troligt att män fortsatt kommer rekryteras till de ledande befattningarna eftersom det främst 

är män på beslutsfattande chefspositioner. Detta kan förstås genom Kanters (i Wahl m.fl. 

2011:155f) resonemang gällande reproduktion av homosocialitet i rekryteringsprocesser. 

Chefsarbetet kan vara turbulent på grund av att verksamheten ofta är i föränderlig miljö vilket 

kan resultera i homosocial rekrytering. Osäkerheten gör att chefer tenderar att rekrytera någon 

lik dem själva för att ha en stadig punkt i tillvaron. 

 

5.3 Strategier för att utvecklas i karriären 
Kvinnorna som intervjuats nämner olika strategier de använt sig utav för att göra karriär. I 

följande avsnitt behandlas dessa strategier under rubrikerna; Medvetenhet som strategi, 

Nätverk som strategi och Tro på sig själv som strategi. 

 

5.3.1 Medvetenhet som strategi 

Kvinnorna i studien förklarar att det är viktigt att välja bra chefer. Veronica berättar att hon 

har haft chefer som varit måna om att hon ska trivas och tycka att arbetet är stimulerande: 

 
De har lyft fram mig. Ska vi ha en dragning för högsta ledningsgruppen så har de 

sagt: men Veronica följ med, och gett mig möjligheten att berätta om mitt område. 

Jag tror att tidigare chefer har varit många dörröppnare, det tillsammans med att jag 

gjort mitt namn till ett som folk kommer ihåg liksom. (Veronica, Inköpschef) 

 

Veronicas chefer har låtit henne följa med på möten i ledningsgrupper som hon egentligen 

inte tillhörde. Ledningsgrupper som verkat på högre organisatoriska nivåer än vad Veronica 

arbetat på. Cheferna har trott på Veronica vilket har bidragit till hennes utveckling genom att 

de främjat henne och gett henne utrymme att växa. Även Heidi lyfter vikten av att ha en bra 

chef. Heidi har vågat välja chef och det tror hon är viktigt för att lyckas i karriären. Det är 

viktigt att inte fastna hos en chef som inte ger sina medarbetare möjlighet att växa. Det är 

viktigt att våga ta sig vidare och söka nytt arbete även om det kan kännas osäkert att lämna sin 

arbetsgivare för nya utmaningar. Boschini (2004:131) menar att det är viktigt att kvinnor är 

medvetna om att de kan påverka sina karriärer genom att välja en bra arbetsgivare. Vissa av 

kvinnorna i denna studie förklarar att de är medvetna om att deras val av chefer har hjälpt 

dem utvecklas i sina karriärer. Pia menar att det ibland kan vara bra att välja fel tjänst med rätt 

chef istället för rätt tjänst med fel chef. Hon menar att man med en bra chef kan nå sina mål. 
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Lena blev vid en anställningsintervju medveten om hur förutfattade meningar om kön kan 

påverka kvinnors arbetsliv. Lena upplevde att hon blev bemött på ett ifrågasättande sätt för att 

hon är kvinna: 

 
Jag hade precis varit mammaledig och skulle börja jobba igen och han gav någon 

kommentar om att: du vet att det här är ett jobb på hundra procent va? Ungefär som att 

han förutsatte att jag skulle börja jobba deltid. Jag ångrar mig så mycket att jag inte 

efter den intervjun frågade honom om han hade ställt den frågan till en man också. 

(Lena, Ekonomichef) 

 

Lena fick inte den tjänsten. Hon upplevde att anledningen var att chefen på företaget hade 

förutfattade meningar om henne som nybliven mamma. Som att det skulle innebära att hon 

inte tänkte satsa på sitt arbete på samma sätt som en man eller en kvinna utan barn hade gjort. 

Lena menar att det stör henne än idag att hon inte frågade honom varför han ställde den 

frågan till henne. Lena tror att hon hade kunnat lära sig mycket av den mannen rent 

yrkesmässigt men är inte säker på om hon egentligen hade velat arbeta för honom. Hon 

förklarar att det inte kändes attraktivt att arbeta för en person som har förutfattade meningar 

om kön. Till skillnad från Lena som upplevde förutfattade meningar i en rekryteringsprocess 

har Veronica mött förutfattade meningar i ledningsgruppsarbetet. Veronica arbetar idag i två 

mansdominerade ledningsgrupper där hon upplever att hon får olika bemötanden. Veronica 

upplever att hon i den ena ledningsgruppen, som hon förklarar det, kan bli utsatt för “lilla-

flickan-syndromet”. Hon menar att hon kan bli sedd och få komplimanger som inte männen 

får. Som om det inte var självklart att hon hade kompetensen för att klara av det arbete hon i 

ledningsgruppen förväntades utföra. Hon upplever också att det lätt blir kvinnorna i gruppen 

som tilldelas vissa roller. Ska det skickas ut en enkät, anordnas en kick-off eller hällas upp 

mer kaffe är det kvinnorna som får de uppgifterna:    

 
Om någon frågar om jag inte kan hämta en kopp kaffe till den eller förbereda en 

termos så avleder jag det med en gång. Då säger jag: ja men Per det kan väl du ta? 

Bara för att markera. Jag tror att det är bra att vara observant på det och veta att det 

finns där och försöka få bort det. (Veronica, Inköpschef) 

 

Veronica tycker att det är viktigt att vara uppmärksam på när hon blir ombedd att göra något 

som ligger utanför hennes arbetsuppgifter eller kompetensområde på grund av hennes kön. 

Hon upplever att männen i den ena ledningsgruppen tenderar att använda sig av 

komplimangtekniker gentemot kvinnorna för att få dem att utföra uppgifter som ligger utanför 

själva arbetet. Genom att säga hur duktiga kvinnorna är på att koka kaffe försöker männen 

motivera kvinnorna till att göra det. Hon menar att det är lätt som kvinna att bara göra dessa 

saker, exempelvis koka kaffe. I och med att Veronica endast blir ombedd att göra sådana 

saker i den ena ledningsgruppen anser hon att det är bra att ha den andra att jämföra med. På 

så vis blir det lättare för henne att se vad hon tycker är acceptabelt och vad hon inte tycker är 

acceptabelt. Till skillnad från Veronica upplevde inte Pia att hon blev annorlunda behandlad i 

den mansdominerade ledningsgruppen. Pia berättar om en situation där en kollega 

uppmärksammade henne på något hon inte tänkt på innan: 

 
Jag tror att vid något tillfälle pratade jag med en kollega som sa: du ser inte dig själv 

runt det här bordet men vi ser att du avviker. Inte på något negativt sätt utan det är 

bara att konstatera att du är kvinna och då är du den som är udda i sammanhanget. 

(Pia, HR-chef) 
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Männen i ledningsgruppen såg en majoritet av män och en ensam kvinna. Pia däremot såg en 

grupp av män. Kollegan menade att det inte nödvändigtvis var negativt att hon stack ut, men 

hon uppmärksammades för något annat än det område hon representerade. Pia sågs inte 

endast som Pia, representant för HR-avdelningen, hon sågs även som kvinna. Att Pia avvek 

från de andra i ledningsgruppen var inget hon reflekterat över innan. Hon blev genom 

kollegan medveten om att gruppen upplevde henne som annorlunda. Insikten hjälpte henne att 

göra medvetna val gällande hur hon skulle presentera sig själv för att framstå på ett visst sätt. 

Det gav henne också förståelse för varför hon blev bemött på ett visst vis, något hon menar 

hjälpte henne då hon kunde anpassa sitt beteende efter männens sätt att vara och därigenom 

minska skillnaden mellan henne och männen. 

 

Kvinnorna menar att det varit viktigt för dem att vara medvetna om de könsstereotyper de 

ofrivilligt representerar för att arbeta mot dem och få bort dem. Kvinnornas upplevelser kring 

könsstereotyper och hur medvetenheten hjälpt dem hantera stereotyperna är i enighet med 

Boschinis (2004:131) resonemang gällande att medvetenhet hjälper kvinnor att förstå varför 

människor omkring dem beter sig på ett visst sätt. Boschini (2004:131) förklarar vidare att 

medvetenhet hjälper kvinnor att hantera situationer där de utsätts för stereotypa bemötanden 

vilket också kan hjälpa dem i deras karriärer. 

 

5.3.2 Nätverk som strategi 

För Isabelle, som idag driver ett managementföretag där hon hyr ut sin ledarskapskompetens 

har nätverk varit avgörande för möjligheter att få nya uppdrag. Isabelle menar att hon genom 

sitt nätverk blivit bekräftad och därmed har vågat tro på sig själv. Det har varit avgörande för 

hennes position idag: 

 
Egentligen är det väldigt enkelt. Det handlar om att umgås med folk och vara jäkligt 

snäll. (Isabelle, Managementkonsult) 

 

Isabelle anser att nätverkande handlar om att vara snäll och bygga relationer med människor. 

Hon förklarar att det är viktigt att bry sig om de personer som ingår i nätverket på ett vänligt 

sätt och att bygga bra relationer med människorna. Isabelles uppfattning är i enlighet med 

Drake och Solbergs (1996:183) resonemang om hur kvinnor anser att medlemmar i ett 

nätverk bör uppträda. De menar att det för kvinnor som ingår i nätverk är viktigt att både vara 

och uppfattas som vänliga gentemot övriga medlemmar. För kvinnor är det viktigt att 

nätverken genererar betydelsefulla bekantskaper, vilket görs genom att vara vänlig mot 

varandra.    

 

Monica anser att nätverk är viktiga oavsett vart man arbetar. Det är viktigt att ha både 

yrkesmässiga och privata nätverk. Hon berättar att hon fick det jobb hon har idag genom sitt 

nätverk. Hon råder kvinnor som vill göra karriär att nätverka och att ha kontakter med både 

kvinnor och män: 

 
Nätverka, och inte bara i kvinnliga nätverk för de kommer man inte ha så mycket 

nytta av när det kommer till karriärer. Nätverka i blandade nätverk. (Monica, 

Rådgivare) 

 

Monica är engagerad i ett nätverk med bara kvinnor och säger att sådana nätverk är väldigt 

bra. Dock menar hon att det är viktigt att ingå i nätverk där det även finns män då det ger 

andra möjligheter. Melin (1993:9) stödjer Monicas uppfattning om att blandade nätverk blir 

mer kraftfulla om båda könen finns representerade. Att nätverka med både män och kvinnor 

menar hon är avgörande för att som kvinna lyckas i sin karriär. 
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Pia har i större delen av sitt yrkesliv arbetat i mansdominerade branscher men menar att det 

främst varit kvinnor som hjälpt henne att växa i hennes yrkesroll. Det samma gäller även för 

Heidi. Det är främst kvinnor som haft betydelse för hennes framgångar även om det funnits 

några män som även de hjälpt henne framåt. Isabelle däremot upplever att det främst varit 

män som hjälpt henne under karriären. Bland de kvinnor som intervjuats är hon ensam om 

den upplevelsen. När Isabelle fick frågan om det främst varit män eller kvinnor som hjälpt 

henne att nå dit hon är idag svarade hon: 

 
Jättebra fråga! Det är faktiskt män. Det tror jag mest utgörs av att jag inte anses vara 

ett hot för män. Och därför har de kunnat hjälpa mig på traven. (Isabelle, 

Managementkonsult) 

 

Isabelle tror att hennes könstillhörighet gjort att män främjat hennes utveckling eftersom de 

inte uppfattat henne som någon konkurrent. Därmed har det heller inte skadat dem att hjälpa 

henne framåt. Isabell tror däremot att männen inte hade hjälpt henne om de sett henne som ett 

hot. Enligt McGuire (2000:505f) kan manliga homosociala relationer skapa nätverk vilka 

utesluter kvinnor. Intervjumaterialet talar emot detta resonemang då Isabelle förklarar att det 

främst varit männen i hennes kontaktnät som främjat hennes utveckling. I denna studie var det 

även ytterligare två kvinnor som förklarade att de fått bra hjälp av män. De kvinnorna menar 

att det fått lika bra hjälp av båda könen. Det blir här tydligt att kvinnornas nätverk både 

grundas i heterosociala men även homosociala relationer. 

 

5.3.3 Drivkraft som strategi 

Ett återkommande tema i alla intervjuer är ordet driv. På frågan om vad som varit avgörande 

för kvinnornas karriär förklarade samtliga att deras egen drivkraft varit viktigast. Kvinnorna 

har både visat och bevisat att de haft viljan och modet att kliva fram och ta ansvar. De menar 

att det inte räcker att säga att viljan finns, viljan måste även visas i handling. Att vara driven 

och målmedveten är de egenskaper kvinnorna lyfter och menar är avgörande för att vara 

framgångsrik. För två av kvinnorna handlade drivet om att inte stå still i arbetet utan hela 

tiden komma vidare och utvecklas genom att prova nya saker. Hos dem har det alltid funnits 

en nyfikenhet och en ambition att utvecklas. En kvinna förklarar att hon tröttnar om hon är 

kvar i samma position för länge och därför drivs hon att hela tiden komma vidare. Den andra 

kvinnan förklarar att hon inte haft någon speciell plan för vart hon velat komma utan det 

viktiga har varit att komma framåt. Strävan efter utveckling har drivit och pushat henne att ta 

de jobbchanser som dykt upp. Hon förklarar följande: 

 
Att de här rollerna har varit utvecklande roller. Att den ena rollen bygger på den 

andra. Så för mig handlar det inte om nivåer, det handlar om att man breddar sig. 

Kanske inte jobbar med precis samma sak hela karriären. Det kan också vara en typ 

av karriär men för mig är nog karriär att jag gör något annat. Inte på nivå utan nu 

breddar jag mig åt det hållet och nu breddar jag mig däråt. Det är inte nivåinriktat, 

utan att den här kunskapsbollen blir större och större. (Pia, HR-chef) 

 

Det har för Pia varit viktigt med utvecklingsmöjligheter och att dessa nya möjligheter försett 

henne med mer kunskap. Utökad kunskap och kompetens har drivit henne genom hennes 

karriär vilket har varit avgörande för hennes framgång. Den hierarkiska utvecklingen har 

aldrig varit det viktigaste i hennes karriär utan hon har strävat efter att inta nya roller för att 

utöka sin kompetens. Även Veronica delar uppfattningen om att den hierarkiska utvecklingen 

inte är den absolut viktigaste: 
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Jag ser det som olika nivåer, att man känner sig klar med en nivå och nu vill jag 

vidare och utveckla mig. Jag vill ha mer påverkan och mer betydelse. För mig 

handlar det om att jag vill hamna i en position där jag bestämmer vad jag ska göra. 

Jag har själv valt att det är hit jag vill. Och så ser jag till att komma dit, men det 

behöver inte vara någonting hierarkiskt. Det handlar mer om egenkontroll. Jag 

hamnar inte där av en slump jag blir inte tillsagd att ta det jobbet utan jag väljer det 

själv. Det är jag som sitter och styr vart jag vill vara. (Veronica, Inköpschef) 

 

Veronica förklarar att det är utvecklingen och framförallt det självstyrande arbetet som driver 

henne. Hon vill inte vara en bricka i spelet utan vill vara med och styra spelet. Hon tror att 

hennes framgång dels beror på hennes förmåga att se helheten men också på hennes strävan 

efter att nå helheten. Pias och Veronicas resonemang stämmer med Pinks (2010:13) förklaring 

av det tredje tillägget till motiveringsteorin. Så som teorin förklarar finner kvinnorna glädje 

och tillfredställelse i att utvecklas i arbetet och det upplevs givande att arbeta i självstyrande 

positioner. Det viktigaste för Veronica och Pia har inte varit att komma uppåt utan att komma 

framåt. De drivs av att själva få styra sina karriärer och utvecklas åt det håll som de själva vill. 

Isabelle har under sin karriär drivits av att befinna sig på rätt plats. För henne har det varit 

viktigt att fortsätta utvecklas och vara tillfredsställd i arbetet: 

 
Så det har nog varit mer egen utveckling än att till exempel tjäna pengar och ha en 

hög status. Det har aldrig drivit mig så. (Isabelle, Managementkonsult) 

 

För Isabelle har varken den hierarkiska ställningen eller lönen varit den främsta drivkraften 

under karriären. Det har varit viktigare att känna sig behövd och känna att hon bidragit med 

någon form av nytta. Arbetet ska vara meningsfullt, det är viktigare än materiell ersättning 

och organisatoriska titlar. Isabelles driv kan förstås med hjälp av motiveringsteorin som 

förklarar att kunskapsarbetare inte stimuleras av ersättning i form av lön utan motiveras av 

drivkrafter som kommer inifrån (Pink 2010:50). Ingen av kvinnorna i denna studie nämnde 

ekonomisk ersättning som den primära drivkraften. Även om några nämnde att högre lön 

vanligen har ett naturligt samband med avancemang i karriären är den ekonomiska 

ersättningen inte det främsta drivet och heller inte den främsta markören för karriär. Drivet 

och karriären handlar om att bredda sina kunskaper och inta nya nivåer, även om dessa nivåer 

inte endast går uppåt. Det är rörelsen i arbetet, att komma vidare, som motiverar och driver 

dem. 

   

5.4 Kvinnornas utrymme i ledningsgrupper 
De kvinnor vi intervjuat har oavsett om de upplevt hinder eller ej tagit sig genom glastaket i 

och med att de nått arbete i ledningsgrupper. Väl i ledningsgrupperna finns det fortfarande 

hinder kvinnorna måste arbeta sig genom och de upplever att det finns olika strategier som 

hjälper dem med det. Strategierna som kvinnorna har beskrivit i intervjumaterialet presenteras 

här nedan under två rubriker; Sakområden underlättar för kvinnor i ledningsgrupper och 

Anpassning i ledningsgrupper. 

 

5.4.1 Sakområden underlättar för kvinnor i ledningsgrupper 

De flesta kvinnor i denna studie har arbetat eller arbetar i traditionella ledningsgrupper som är 

funktionellt uppbyggda där de svarar för och rapporterar för ett sakområde, en viss 

underenhet. De flesta kvinnorna arbetar i ledningsgrupper där de är ensamma om att 

representera sitt område och är därför den i gruppen som har högst kompetens inom området. 

De menar att genom att representera ett område, exempelvis ekonomi eller kommunikation, 

blir det naturligt att deras kompetens respekteras och att de får utrymme att framföra sina 

åsikter och kunskaper. Kvinnorna beskriver hur olika sakområden får mer eller mindre 
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utrymme i ledningsgruppens arbete beroende på vad det är för område. Samtliga kvinnor som 

blivit intervjuade upplever att deras kompetens är respekterad och att de får möjlighet att 

framföra sina åsikter. Eva som i nuläget inte arbetar i en ledningsgrupp svarade följande på 

frågan om hennes kompetens togs till vara när hon arbetade i en ledningsgrupp: 

 
Ja det tycker jag eftersom jag var enda ekonomen. Det är nog tacksamt att ha att göra 

med pengar. De insåg ju att pengar räknas. Speciellt när man kommer en bit upp och 

ska redovisa, så man har inte så mycket val. Så det tycker jag ändå, det gjorde det. 

(Eva, Projektledare) 

 

Eva menar att hennes funktion som ekonom kan ha hjälpt henne att få sitt utrymme och visa 

sin kompetens. Allt organisationer gör bottnar någonstans i ekonomi, det är pengar som styr i 

slutändan och därför blir ekonomen en viktig person i ledningsgruppen. Även Annika menar 

att få representera ett sakområde hjälper henne att få samma utrymme som männen i 

ledningsgruppen. Annika arbetar idag i en ledningsgrupp med sju män och trivs väldigt bra i 

den gruppen. Hon berättar följande om den grupp hon arbetar i idag: 

 
Vi har just nu stora problem i produktionen. Så just nu ligger stort fokus i 

ledningsgruppen på just produktion. Så vi pratar jättemycket om vad som händer och 

inte händer där. Men sen när vi kommer till de bitarna där jag ska redovisa, förklara 

eller visa annat vad det nu är, så får jag absolut lika mycket luft. (Annika, 

Ekonomichef) 

 

Hon menar att alla har ansvar för sina olika områden och att hennes område inte får lika stort 

utrymme beror inte på att hon är kvinna. Det beror på att de i ledningsgruppen just nu har 

stort fokus på produktionen för att situationen verksamheten är i kräver det. 

Ledningsgrupperna Eva och Annika beskriver kan förstås som traditionella ledningsgrupper 

vilka är uppbyggda kring representanter för sakområden. Litteraturen menar att det finns 

ledningsgruppsstrukturer som börjar bli mer vanliga än traditionell ledningsgruppsmetod 

(Yukl 2012:467). Dock menar kvinnorna att den traditionella typen av ledningsgruppsarbete 

har underlättat för dem i de mansdominerade ledningsgrupperna då de varit ensamma om att 

representera ett sakområde. 

 

Några av kvinnorna i denna studie resonerar kring sakområden och tycker sig se tydliga 

mönster gällande vilka områden kvinnor tenderar att söka sig till. Eva förklarar följande: 

 
Var har du tjejerna någonstans? Du har tjejerna på kommunikation, HR och ekonomi. 

Det är det klassiska. Ska man gå in på tekniksidan, ja då är de ju lätträknade. För 

ingenjörer är de lätträknade också. (Eva, Projektledare) 

 

Eva förklarar att kvinnor inom mansdominerade branscher vanligtvis arbetar inom vissa 

specifika områden, den uppfattningen delar hon med flera kvinnor i denna studie. De 

beskriver var i organisationer de upplever att kvinnor vanligtvis finns. Kvinnorna i denna 

studie delar Sjöstrand och Holmbergs (1992:54) uppfattning om att kvinnor och män arbetar 

inom olika områden. Kvinnorna för dock inget djupare resonemang om varför kvinnor 

tenderar att befinna sig inom vissa områden. De förklarar endast att det kan se tydliga mönster 

i hur kvinnor tenderar att välja arbetsområden. 
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5.4.2 Anpassat beteende i ledningsgrupper 
Flera av kvinnorna i studien menar att de anpassar sitt beteende efter männen i 

ledningsgrupperna. Anledningarna kvinnorna uppger för att de anpassar sitt beteende varierar. 

Några menar att de vill få respekt medan andra anpassar sig för att de vill ha lika stort 

utrymme som männen att kommunicera i ledningsgruppen. Genom att agera mer manligt 

visar kvinnorna sig mer lika männen de vill skapa relationer med. Flera kvinnor förklarade att 

de sänker sitt tonläge och talar med en tuffare ton när de har möte med ledningsgrupperna. 

Heidi upplever att ett anpassat beteende hjälper henne och förklarar: 

 
Man kanske också har andra intressen som mer kan anses som manliga eller unisexa 

och då kan man lyfta fram de intressena för att få fram en dialog. Men jag tror också 

att det är viktigt för mig hur jag klär mig, hur jag talar och hur jag för dialogen i 

ledningsgruppen. Jag tror att det är viktigt att anamma det manliga sättet för att själv 

kunna få fram mina synpunkter. (tar sig an en väldigt ljus och försiktig röst) om jag 

har den här rösten och försöker ursäkta mig hela tiden, då kommer jag inte nå fram 

lika tydligt. (Heidi, Kommunikationschef) 

 

Heidi menar att hon anpassar sitt sätt att tala efter grupperna hon interagerar med, det är 

hennes strategi för att bli lyssnad på. I ledningsgruppen anammar hon männens bekräftande 

sätt att tala till varandra. Hon förklarar att hon upplever att män många gånger bekräftar 

varandra genom att berätta när de tycker att någon annan sagt något bra och på så vis får de en 

typ av samstämmighet i besluten. Kvinnornas redogörelser för hur de anpassar sitt beteende 

efter männen stämmer överens med Göranssons (2007:30f) resonemang kring att kvinnor på 

höga positioner bör anpassa sig efter de manligt beteende. Några av kvinnorna i denna studie 

menar att de anpassar sitt beteende för att få samma utrymme i ledningsgrupperna som de 

män de efterliknar. Det är i enlighet med Göranssons (2007:30f) resonemang kring att kvinnor 

i minoritet kan få ökat handlingsutrymme genom att bete sig mer manligt. Flera av kvinnorna 

menar dock att de har varit omedvetna om sina anpassningar av beteende innan frågan 

ställdes. 

 

Pia upplevde att hennes relationsskapande med männen i ledningsgruppen försvårades när 

ytterligare en kvinna tillträdde ledningsgruppen. Denna kvinna anpassade inte sitt beteende 

till de manliga normerna, vilket Pia upplevde som problematiskt. Kvinnan som tillkom till 

ledningsgruppen jobbade med kommunikation och Pia med HR. Pia förklarar att hon kände 

rädsla över att den typen av kvinnlighet hennes kollega utstrålade skulle avspeglas i deras 

arbetsområden eftersom de båda är kvinnor. Pia upplevde att kvinnans beteende inte kändes 

seriöst. Hon upplevde att det fanns en risk för att de områden kvinnorna representerade inte 

skulle få rättvist utrymme om kvinnorna utmärkte sig genom sitt beteende. För Pia var det 

viktigt att både kvinnorna och områdena fick den respekt de förtjänade. Det gjorde att Pia 

blev väldigt tydlig i sin roll och agerade än mer manligt än tidigare. Detta för att skilja på sig 

själv och den kvinnliga kollegan som individer, men också för att skilja på deras 

arbetsområden från dem som individer. En anledning till att Pia reagerade så starkt på sin 

kvinnliga kollegas beteende grundas i hennes tidigare erfarenheter: 

 
När jag jobbade på (företag), väldigt tidigt i min karriär, skulle vi rekrytera en 

truckförare och det fanns en kvinnlig sökande. Det här var tidigt 90-tal, och vi hade 

väldigt få kvinnor i verksamheten. Och jag promotade väldigt hårt den här kvinnan. 

Och den här chefen på avdelningen sa att nej men det går inte vi har redan testat en 

kvinna. Men vänta nu, ska alla kvinnor uteslutas för att det en gång var en kvinna 

som inte fungerade. (Pia, HR-chef) 
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Hennes chef menade att eftersom de anställt en kvinna en gång som inte fungerade i sitt 

arbete var alla kvinnor i framtiden uteslutna från den tjänsten. Pia blev upprörd över att 

chefen indirekt bevisat att de inte var kvalificerade för tjänsten, trots att endast en kvinna fått 

chansen. Incidenten resulterade i att Pia då insåg att en kvinna på arbetsmarknaden aldrig får 

vara en individ.   

 

Det blir en börda för kvinnor att både representera andra kvinnor men även att bli 

stigmatiserade i en viss könsroll. Pia och hennes kvinnliga kollega blev båda av med sina 

identiteter och fick därmed inte representera sig själva. Pias upplevelser kan förstås genom 

Göranssons (2007:30) resonemang om att kvinnor i minoritet på höga positioner blir 

representanter för alla kvinnor. Pias starka reaktion kan också förstås genom det resonemang 

Göransson (2007:30f) för om att anpassat beteende ger större handlingsutrymme. 
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar. Det sker med utgångspunkt i det 

insamlade materialet och den analys som gjorts med hjälp av tidigare forskning och de 

analytiska utgångspunkterna. Vi diskuterar resultatet och ger förslag till vidare forskning 

inom ämnet. Avsnitt som behandlas är Slutsats, Diskussion och Förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
För att besvara syftet formulerades två frågeställningar: På vilket sätt anser kvinnorna att de 

mött motstånd och möjligheter i sin karriär på grund av sitt kön? och Hur upplever kvinnorna 

arbetet i mansdominerade ledningsgrupper? Nedan avser vi att besvara dessa 

frågeställningar. 

 

På vilket sätt anser kvinnorna att de mött motstånd och möjligheter i sin karriär på grund av 

sitt kön? 

Av de kvinnor som upplevt motstånd i karriären har manlig homosocialitet varit det främsta 

hindret. Manlig homosocialitet har bland annat blivit påtagligt i rekryteringsprocesser men 

också i det dagliga arbetet. Vid rekryteringar till tjänster som kvinnorna sökt men inte fått har 

beslutsfattaren varit en man som enligt kvinnorna letat en manlig medarbetare. Kvinnorna i 

denna studie har till viss del tagit sig igenom glastaket eftersom de nått arbete i 

ledningsgrupper. Dock blir det i empirin tydligt att problematiken gällande motstånd för vissa 

av kvinnorna i mansdominerade arbetsmiljöer fortsätter. I det dagliga arbetet är det främsta 

motståndet återigen manlig homosocialitet. Ingen av de kvinnor som nämner manlig 

homosocialitet som ett motstånd beskyller männen för deras agerande utan förklarar snarare 

att kvinnor är sämre på att organisera sig än män och uppmanar istället kvinnor att främja 

varandra för att minska mansdominansen. 

 

De möjligheter kvinnorna i denna studie lyfter för att lyckas göra karriär och få 

handlingsutrymme i mansdominerade ledningsgrupper är främst nätverk, möjligheten att 

kunna välja chef samt den egna drivkraften. Att aktivt nyttja sina nätverk förespråkas av de 

flesta kvinnorna. Vissa av kvinnorna lyfter vikten av att nätverka med både män och kvinnor 

samt att ha ett brett kontaktnät och värna om det. Vi kan dock inte uttala oss om kvinnliga, 

manliga eller blandade nätverk är bäst då svaren varierade. Vidare förklarar kvinnorna att det 

är viktigt att välja chefer som är måna om att främja sina medarbetares utveckling och ge dem 

möjlighet att växa. Studiens centrala fynd och det mest samstämmiga resultatet är drivkraft. 

Samtliga kvinnor menar att deras drivkraft varit avgörande för den position de har idag. 

 

Vår slutsats är att de olika aspekterna av glastaket inte enbart kan agera hinder för kvinnor 

som vill göra karriär och avancera hierarkiskt. Det kan även fortsätta utgöra hinder för de 

kvinnor som nått ledande befattningar på hög organisatorisk nivå. Studien visar att glastaket 

inte är något kvinnor helt kan ta sig förbi utan är ett fenomen som fortsatt kan påverka den 

dagliga tillvaron för vissa kvinnor i arbetslivet, då främst genom manlig homosocialitet. 

Vidare dras slutsatsen att nätverk spelar en betydande roll för de kvinnor som vill avancera i 

karriären och har för kvinnorna i denna studie varit till bra hjälp då de utmanat de olika hinder 

som glastaket inneburit. Studiens främsta fynd är kvinnornas drivkraft vilket de menar varit 

avgörande för att nå positioner inom ledningsgrupper. 

 

Hur upplever kvinnorna arbetet i mansdominerade ledningsgrupper? 

Kvinnornas sammantagna uppfattning är att deras kompetens är respekterad och ses som en 

värdefull tillgång. Kvinnorna anser att ledningsgrupper som är uppbyggda kring sakområden 

är bra för att synliggöra deras kompetenser på ett naturligt sätt. De kvinnor som ingår i denna 
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studie anser att samtliga medlemmar i ledningsgrupperna oavsett kön har samma 

förväntningar på sig gällande utförandet av sitt arbete. Däremot menar vissa av kvinnorna att 

det är utanför själva arbetet, i den mer sociala kontexten, som kvinnor förväntas bidra med 

andra uppgifter än de som tillhör arbetet. Ett exempel från studiens resultat är att det i en 

ledningsgrupp anses vara en kvinnlig uppgift att ordna kaffe till sammankomster. Kvinnorna 

försöker också förebygga att de behandlas annorlunda genom att vara medvetna om 

könsstereotyper och därmed utmana dem. Även om vissa av kvinnorna försöker utmana 

könsstereotyperna så förklarar de samtidigt att de många gånger väljer att anpassa sig efter 

männens beteende och agera på ett sätt som de anser är mer manligt för att underlätta för sig 

själva. 

 

Slutsatsen vi drar är att det i mansdominerade ledningsgrupper är fördelaktigt för kvinnor att 

representera ett sakområde då alla representanter blir utvärderade på samma sätt och att det 

för kvinnor kan underlätta att anpassa sig till ett mer manligt förhållningssätt.     

 

6.2 Diskussion 

Flera av kvinnorna i denna studie förklarar vikten av att ingå i nätverk där det finns män, då 

sådana nätverk anses ge andra möjligheter än nätverk med enbart kvinnor. Vi ser en likhet 

mellan vår studie och de resultat Kanter (1976) presenterar, att män har mer tillgång till makt 

och därför också större påverkansmöjlighet på beslut. Kvinnorna i denna studie förklarar att 

det anses attraktivt att ingå i nätverk med män eftersom sådana kontakter underlättar 

karriäravancemang då män genom sin makt kan hjälpa kvinnor framåt i karriären.    

  

Kvinnorna i denna studie har en samlad uppfattning om att kvinnor tenderar att arbeta inom 

områden som HR och kommunikation. Holgerssons (2013) studie visar att en av 

anledningarna till att män var överrepresenterade på ledande befattningar var att de män som 

beslutade om rekryteringarna till ledande befattningar ansåg att områden som HR och 

kommunikation inte var mätbara. Därför var representanter från sådana områden heller inte 

lika intressanta för höga befattningar. Vi undrar om resultatet av Holgerssons (2013) studie 

kan vara en delförklaring till varför kvinnor inte är representerade i lika stor utsträckning som 

män på ledande positioner i allmänhet. Om det är så att kvinnor främst arbetar inom vissa 

områden vilka beslutsfattande män inte anser är mätbara och därmed inte attraktiva för 

rekrytering till höga positioner, är det heller inte konstigt att könen inte är jämt representerade 

på ledande befattningar.  

 

Genom studiens analys ser vi att kvinnorna nyttjar vissa strategier för att underlätta arbetet i 

mansdominerade ledningsgrupper. Det finns stora likheter till de strategier som Wahl (2001) 

kunde urskilja i sin studie. De kvinnor som i denna studie upplevt motstånd väljer att i likhet 

med könsneutral strategi lyfta möjligheterna som finns snarare än de hinder som kan 

förekomma. Trots att kvinnorna upplever att män är bättre på att värna om varandra och att 

det till viss del stänger ute kvinnor så beskyller inte kvinnorna männen för deras relationer, 

vilket är i enlighet med omvärldsstrategin. Det finns också likheter till den positiva strategin 

då vissa av kvinnorna upplever positiva effekter av att vara minoritet i ledningsgrupper.  

 

I denna studie valde vi att inte använda generella teorier som analytiskt stöd. Istället 

valdes begrepp för att analysera materialet. Begreppet glastak används för att beskriva det 

övergripande motståndet kvinnor kan möta i karriären. Dock är begreppet glastak väldigt brett 

och fångar inte vad motståndet rent konkret innebär. Därför valde vi att konkretisera glastaket 

genom att bland annat beskriva manlig honomsocialitet, vilket är ett exempel på motstånd 

som glastaket kan innebära. I analysen blir det genom begreppet homosocialitet tydligt att 
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kvinnorna upplever att starka manliga relationer är ett hinder för kvinnor som vill avancera i 

karriären. Vidare valdes även att ge en historisk tillbakablick vilken förklarar hur 

arbetsmarknaden tidigare sett ut, detta för att förstå vad som förändrats och hur glastaket 

yttrar sig genom förändringen. Genom den historiska tillbackablicken skapas förståelsen att 

arbetsmarknaden formats efter män och att arbetsmarknaden till viss del blivit uppdelad sedan 

kvinnorna etablerat sig. En uppdelning som blir synlig då kvinnor tenderar att utföra vissa 

typer av arbeten. Den historiska tillbackablicken har hjälpt oss förstå hur förändringen 

resulterar i ett glastak för kvinnor. Kvinnorna i denna studie upplever att arbetsmarknaden är 

uppdelad och att kvinnor vanligen arbetar inom vissa områden. De menar att även i 

mansdominerade ledningsgrupper finns en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor 

tenderar att arbetar inom områden som HR och kommunikation. 

 

Gällande kvinnors möjligheter att ta sig igenom glastaket finns inget samlat begrepp för 

samtliga möjligheter, så som glastak illustrerar samtliga motstånd. Därför valdes olika 

begrepp som förklarar de möjligheter kvinnorna lyfter som avgörande för att lyckas i 

karriären. Begreppen nätverk och drivkraft har hjälpt oss förstå de möjligheter kvinnorna 

förespråkar och hur dessa möjligheter fungerar hjälpande för kvinnor som vill avancera i 

arbetslivet. Genom att använda begrepp som belyser olika motstånd och möjligheter fick vi på 

ett rättvist sätt möjligheten att lyfta de olika aspekter kvinnorna förklarar istället för att 

försöka anpassa materialet efter breda teorier som kanske inte fångat alla dimensioner av 

empirin.  

 

Syftet med denna studie är att få förståelse för kvinnornas upplevda motstånd och möjligheter 

i karriären, undersöka hur de upplever arbetet i mansdominerade ledningsgrupper samt 

försöka urskilja om kvinnorna använt vissa strategier för att bli framgångsrika i 

mansdominerade miljöer. Studien visar att manlig homosocialitet är det främsta motståndet 

medan nätverk ses som en av de främsta möjligheterna. Den mest framträdande strategin är 

att kvinnorna anpassar sig till vad det anser är mer manligt förhållningssätt men upplever inte 

anpassningen som något negativt, snarare tvärt om. Studien visar att kvinnorna, trots visst 

motstånd, upplever arbetet i mansdominerade ledningsgrupper som trivsamt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att studien är relevant och högst aktuell i och med de många debatter som idag förs 

gällande kvinnor, deras möjligheter på arbetsmarknaden samt deras ställning gentemot 

männen i samhället. Vi anser att vi fått förståelse för kvinnornas upplevelse gällande att ta sig 

igenom glastaket. Synen på fenomen som glastak, homosocialitet och kvinnors möjlighet att 

göra karriär hade kunnat nyanserats genom att inkludera kvinnor som inte nått positioner i 

ledningsgrupper. Då de kan ge ett annat perspektiv på hur glastaket påverkar kvinnors 

möjligheter på arbetsmarknaden. Att undersöka kvinnor som inte nått 

ledningsgruppspositioner blir därmed vårt förslag till vidare forskning då denna studie endast 

visar uppfattningar från de kvinnor som på olika sätt lyckats utmana glastaket och tagit sig till 

ledande befattningar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Mail till intervjuobjekt 

Hej! 

Jag och min kurskamrat …. läser sista terminen på personalvetarprogrammet vid Örebro 

Universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats i sociologi. Vår uppsats handlar om 

kvinnor i ledande positioner och vi intresserar oss för upplevelsen av att tillhöra en 

könsminoritet i ett yrkessammanhang. Jag fick ditt namn via…. och undrar om du kan tänka 

dig att medverka i vår studie? 

 

Innan du tackar ja eller nej vill vi förklara vad uppsatsen handlar om och vad din del i den 

skulle vara om du väljer att medverka. Vår uppsats handlar om kvinnors maktutrymme i 

mansdominerade ledningsgrupper vilket intresserar oss då vår vision är att i framtiden vara en 

del av en ledningsgrupp. Vi är intresserade av din upplevelse gällande ditt maktutrymme i 

ledningsgruppen, hur det påverkar ditt arbete och hur du tycker att det är över lag att vara 

kvinna i en mansdominerad ledningsgrupp. Vi intresserar oss också för hur din 

karriärsutveckling sett ut och vilka motstånd respektive möjligheter du upplever att du haft. 

Vi kommer att arrangera en semistrukturerad intervju där vi förberett ett antal frågor som är 

relevanta för vårt syfte vilka du får prata fritt kring. Vi räknar med att intervjun kommer ta ca 

1 timme. Vi är jättetacksamma om du kan tänka dig att medverka i denna studie och i så fall 

är det jag som kommer träffa dig och ställa våra frågor. Jag är flexibel och kan ses både 

kvällar och dagtid på den plats som passar dig bäst. Vår önskan är att göra samtliga intervjuer 

under vecka 45. 

 

Vi kommer inte att publicera namn på dig eller din arbetsplats men kommer att ställa frågor 

om ålder, tjänst, företagets storlek, familjesituation osv för att sedan använda informationen 

till den grad vi anser nödvändig för resultatet och vår analys av arbetet. När du läst och tänkt 

igenom detta får du gärna kontakta mig och meddela om du vill medverka eller inte. Och har 

du fler frågor innan du bestämmer dig så tveka inte att höra av dig! Hoppas vi ses. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa och Elin 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1. Ålder? 

 

2. Utbildningsnivå? 

 

3. Typ av tjänst och inom vilken bransch? 

 

4. År som yrkesaktiv? 

 

5. Familj?  
 

LEDNINGSGRUPPER  

6. Har du arbetat i en mansdominerad ledningsgruppsgrupp? Om i såfall: hur skulle du 

beskriva den? 

 

7. Upplever du att din kompetens tas till vara på i den ledningsgrupp du sitter i idag? 

 

8. Vad har du för tankar kring den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 

göra karriär?  
 

9. Är du bekant med begreppet kvotering? Har du någon upplevelse av könskvotering? Hur 

ställer du dig till att positivt särbehandla en kvinna på det viset? 

 

10. Upplever du att det är olika förväntningar på kvinnor och män i ledningsgrupper? 

- måste du anpassa dig efter vad du uppfattar som manligt kriterier för att bli lyssnad på?  

- upplever du att det är till din fördel?            

- Med manliga kriterier menar vi exempelvis: förhållningssätt, jargong, språkbruk, attityd. Det 

är alltså din subjektiva uppfattning om du ens upplever att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor inom ovanstående strukturer 

 

11. Anser du att du får samma utrymme i den ledningsgrupp du befinner dig i idag som 

männen?  

- hur har det sett ut i tidigare ledningsgrupper?  
 

KARRIÄR 

12. Vad innebär ordet Karriär för dig? 

 

13. Beskriv din yrkesmässiga utveckling 

 

14. Vilka av de kompetenser du har, upplever du har varit viktigast för att nå den position du 

har idag? 

 

15. Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 

positioner i arbetslivet?  
 

16. Har du ett socialt nätverk? Om i så fall har det haft betydelse för din väg till positionen i  

ledningsgruppen?  

- Har nätverket en fortsatt betydelse idag? 

 

17. De betydande personer i ditt närverk som hjälpt dig till den position du besitter idag, har 

de varit främst män eller kvinnor?  



 

 

 

FAMILJELIV 

18. Upplever du att det är olika förväntningar på kvinnor och män i familjelivet? 

 

19. Hur har föräldraskap påverkat din karriär? 

 

20. Hur har din karriär påverkat ditt föräldraskap?  
 

21. Varför är just du där du är idag?  
 

22. Har du något råd till unga kvinnor som vill ut i arbetslivet och göra karriär? 

 

 

 

 

 


