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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor, i en mansdominerad 

sektor, möter i sitt karriärskapande. Studien vilar på intervjuer med tio kvinnliga chefer inom 

den privata sektorn där vi har fokuserat på deras upplevelser av hinder och möjligheter 

gällande deras väg till den nuvarande chefspositionen. För att synliggöra hinder och 

möjligheter kvinnorna möter används Yvonne Hirdmans genusteori. Hirdman utvecklar 

tanken om hur könsroller produceras i genusstrukturer i förhållande till den ojämställdhet 

som råder i samhället och tillsammans med Rosabeth Moss Kanters teori om 

möjlighetsstruktur och maktstruktur fås en bredare bild av kvinnornas möjlighet att utvecklas 

inom en organisation och hur dessa tillsätter resurser för att uppnå sina satta mål.   

  

Studiens resultat visar att kvinnor använder sig av olika strategier för att nå den manligt 

präglade chefspositionen. Det fundamentala hindret som kvinnorna möter i sitt 

karriärskapande är att förhålla sig till den manliga normen som ofta dominerar chefskapet. 

För att förhålla sig till denna norm påvisar kvinnorna en användning av olika strategier som 

lett dem till de manligt präglade positioner de har idag. Strategierna som synliggjorts för att 

avancera i karriären är att inneha ett starkt självförtroende och ett nyttjande av sociala 

resurser. Ett ytterligare resultat som går att härleda via dessa strategier är att synen på 

chefskap förändras över tid och kontext.  

 

Nyckelord: Kvinnliga chefer, hinder, möjligheter, karriär, genus, hermeneutik  
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1. Inledning och bakgrund 

Från 1970-talet och framåt har kvinnans deltagande på arbetsmarknaden ökat succesivt 

genom att åtgärder och reformer tillämpats med mål att öka inkluderingen av kvinnor. Det 

har i sin tur resulterat i att kvinnor i dagens samhälle utgör hälften av alla anställda i Sverige 

(Ekonomifakta, 2016). Kombinationen av privatlivet och arbetslivet har alltså aldrig fungerat 

så friktionsfritt som det gör idag, vilket även gäller för kvinnor på toppositioner. Trots det att 

utvecklingen mot ett mer jämställt näringsliv går långsamt så närmar sig andelen män och 

kvinnor på ledande positioner sig varandra. Dock finns det fortfarande stora skillnader mellan 

män och kvinnor inom arbetslivet. Kvinnor tenderar generellt sätt att utbilda sig i högre 

utsträckning än män, trots detta tjänar kvinnan i snitt mindre än mannen och ses mer sällan på 

ledande positioner (IFAU, 2018).  

 

En anledning som förts gällande kvinnors uteblivande på chefspositioner är att urvalet av 

kvinnor med rätt utbildning för en specifik post inte varit lika stor som representationen hos 

män. Något denna underrepresentation kan ses härledas från är den könssegregering som 

funnits gällande utbildningsvalen, där kvinnor tenderar att söka vissa utbildningar och män 

andra. Dock har dessa tendenser tonats ner med årens gång och nu är könsrepresentationen 

inom utbildningar mer jämställd, vilket resulterar i att fler kvinnor besitter de utbildningar 

som krävs. Trots att fler kvinnor erhåller de utbildningar som efterfrågas, sitter betydligt fler 

män med likvärdig utbildning på chefspositioner och kvinnorna fortsätter att utebli 

(Regeringskansliet, 2017). Kvinnornas underrepresentation leder till att organisationer och 

näringslivet går miste om kunskap och erfarenhet som kvinnor med hög kompetens besitter.  

 

Kvinnor och män efterfrågas för olika arbetsuppgifter vilket är en anledning till att det bara 

finns män respektive kvinnor inom vissa yrken. Denna distinktion mellan könen har 

uppkommit på grund av att arbetsmarknaden länge utmärkts av att kvinnor har en sekundär 

position på arbetsmarknaden (Alvesson & Due Billing 1999:69). I och med att fler kvinnor 

idag vill göra karriär är dessa förhållanden under ständig förändring och allt fler kvinnor 

söker sig till områden inom arbetsmarknaden som tidigare har dominerats av män. Denna 

förändring tyder också på att vad som anses manligt och kvinnligt är under ständig 

förhandling, där den sociala maktrelationen inte är statiskt bunden till en specifik 

föreställning. Vi vill studera den sociala maktrelationen i relation till begreppet genus, då kön 

skapas, omskapas och uppfattas olika beroende av olika kulturella kontexter och tider 

(Alvesson & Due Billing, 1999:19). Vilka möjligheter och hinder som de kvinnliga cheferna 

möter tror vi påverkas av hur kön och genus framställs i den mansdominerande kontext denne 

befinner sig i. 

 

Inom den privata sektorn finns det en ojämställdhet då styrelser och chefspositioner är 

mansdominerande. Mannens makt och kvinnans underrepresentation i näringslivet har länge 

varit ett föremål för forskning för att nå en jämnare könsfördelning. Enligt SCB (2017) är den 

obalanserade könsfördelningen bland chefer fortfarande utbredd i den privata sektorn. De 

kvinnliga cheferna finns främst inom de kvinnodominerande yrkena, vilka ofta återfinns inom 

den offentliga sektorn. Andelen kvinnliga chefer inom den privata sektorn har markant ökat 

under åren, men en distinkt skillnad mellan andelen anställda och representationen i styrelser 

och ledande poster är fortfarande påtaglig. Då kvinnliga chefer i stor utsträckning återfinns i 

kvinnodominerande yrken, vilka ofta hittas inom den offentliga sektorn har vi i denna studie 

valt att fokusera på kvinnliga chefer inom den mer manligt präglade privata sektorn. Vi vill 

undersöka om kvinnor inom denna sektor måste använda sig av andra strategier för att göra 

karriär, och om dem även möter mer påtagliga svårigheter i sin chefsposition. På så sätt kan 

denna studie öka medvetenheten gällande kvinnans ställning i samhället och även belysa 
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eventuella upplevda skillnader som görs mellan könen inom arbetslivet.  

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Med denna studie vill vi studera karriärmöjligheter hos kvinnor inom en manligt präglad 

yrkessektor. Studien syftar till att synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor, i en 

mansdominerad sektor, möter i sitt karriärskapande. Med karriärmöjligheter menar vi den 

möjlighet som finns att avancera i sin karriär och ta sig högre, både externt och internt i 

företagshierarkin. Med karriär åsyftar vi till hur en person utvecklar sig i sitt arbete och vad 

denna gör med sitt yrkesliv (SOU, 2003:16). Eftersom syftet med studien är relativt brett har 

vi valt att arbeta utefter följande frågeställning: 

 

• Hur upplever de kvinnliga cheferna sina karriärmöjligheter och hinder inom en 

mansdominerad bransch?  

 

1.2 Avgränsning 
Studien avser att endast studera kvinnliga chefers karriärvägar i den mansdominerande 

sektorn, då vi vill undersöka om dessa använder sig av andra strategier och möter andra 

hinder än vad kvinnor gör i en kvinnodominerad sektor. Dessutom avser vi att endast studera 

utvecklingen som skett under deras karriär och inte bakomliggande anledningar till varför de 

hamnat inom en specifik bransch eller yrke.  
 

1.3 Disposition  
Efter inledningen och uppsatsens syfte presenteras den tidigare forskning inom området som 

tematiserats, samt en teoretisk referensram vilket tillsammans ger läsaren kännedom om den 

förförståelse vi besitter inom området. Under rubriken "Teoretisk- och begreppslig 

referensram" redogör vi för Hirdmans genusteori samt Kanters teori om möjlighetsstruktur 

och maktstruktur vilket vi tar avstamp i för att uppnå syftet med studien. För att besvara 

syftet använder vi oss av en hermeneutisk metodansats, där vi under rubriken "metod" 

redogör för hermeneutikens grundantaganden och hur vi har använt oss av metoden under 

arbetets gång. I enlighet med den hermeneutiska spiralen redogör vi sedan för vårt resultat 

följt av en diskussion i relation till uppsatsens olika delar, samt ett förslag till fortsatt 

forskning.   
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2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik redogörs den tidigare forskning som är relevant för vår studie utifrån det 

syfte vi presenterat tidigare. Kvinnors karriärvägar är något som det bedrivits mycket 

forskning kring, både internationellt och i Sverige. Därför används såväl svenska som 

internationella studier för att få en så bred bild som möjligt av det forskningsområde vi avser 

att studera.  

 

I sökandet för relevanta artiklar användes databaserna ProQuest & DiVA. I dessa databaser 

användes följande sökord: Women AND Career, Career advancement AND women och 

Inequality AND working women. Samtliga artiklar vi valt att använda oss av är 

referensgranskade för att bibehålla en hög vetenskapliggrund och trovärdighet i studien. Dock 

vill vi belysa begräsningen av kvalitativa studier i vår tidigare forskning eftersom majoriteten 

av de referensgranskade studier som vi ansåg relevanta för vårt syfte var kvantitativa. De 

kvantitativa studier vi valt anser vi är fördelaktiga i vårt fall då dessa ger oss en bredare bild 

kring fenomenet vi avser att studera och vilka teman som är relevanta att belysa under 

intervjuerna då det bidrar till en större förståelse i vår studie för de hinder och möjligheter 

som kvinnor möter i sitt yrkesliv. Dock finns nackdelen att vi går miste om subjektiviteten 

kring fenomenet och att resultaten blir mer distanserade i form av variabler och siffror.  

 

Utav de valda artiklarna kunde tre teman utkristalliseras. Det första temat är föreställningar 

om kvinnligt och manligt chefskap. Med denna tematisering vill vi nå en djupare förståelse 

kring hur manligt och kvinnligt chefskap uttrycks och uppfattas, men även hur dessa skiljer 

sig åt. Nästa tema som vi har valt att belysa är sociala stödets inflytande, som har gett oss en 

bredare bild av kring andra individers betydelse för kvinnors möjligheter till 

karriärutveckling. Det sista temat vi valt att belysa i avsnittet är fenomen som hindra kvinnor 

från att avancera i karriären för att få en tydligare bild av de hinder som kvinnor ställs inför.  

 

2.1 Föreställningar om kvinnligt och manligt chefskap 
Carbajal (2018) har i sin studie Women and work: Ascending to leadership positions 

intervjuat två amerikanska verkställande direktörer, där han kommit fram till att effekten av 

den könsfördelning som finns inom organisationer idag minskar kvalitén på ledarskapet för 

kvinnor, då kvinnors värde uppfattas utifrån deras kön snarare än deras ledarskapskvaliteter. 

Generellt sätt ses kvinnor som känslomässiga och subjektiva medan män ses som rationella 

och objektiva. Därför måste kvinnor anta manliga ledarskapsstandarder då de som söker sig 

till ledande positioner förväntas agera som män. Trots att andelen kvinnor fortsätter att växa 

på arbetsmarknaden är de underrepresenterade på ledande positioner. O’Neil, Hopkins & 

Bilimoria i A Framework for Developing Women Leaders: Applications to Executive 

Coaching (2015) som belyser ”the double-bind effect” vilket sätter kvinnan i en betydande 

nackdel i jämförelse med mannen på arbetsmarknaden. Mannens organisatoriska roll (att vara 

ansvarsfull och leda andra) och könsroll (att vara ansvarsfull och att ha kontroll) passar bra 

överens. Det motsatta gäller kvinnan som ofta hamnar i konflikt mellan dessa två roller, att 

vara kompetent och självständig (organisatorisk ledarroll) och att vara trevlig och omtänksam 

(social könsroll). Vissa studier visar att kvinnor i ledande roller står inför fler hinder då 

många karriärvägar gynnar män. Med detta som grund har forskare påvisat att kvinnor 

generellt sätt möter fler utmaningar, ställs inför mer granskning och måste förhålla sig till 

högre prestationsstandarder i sitt ledarskap än män. 

 

Cook and Glass (2014) belyser i sin artikel Women and Top Leadership Positions: Towards 

an Institutional Analysis att män generellt sätt uppfattas som mer kompetenta ledare än 

kvinnor men hävdar dock att dessa könsmässiga uppfattningar om vad som är bra ledarskap 
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är beroende av olika kontextuella faktorer. Hur stabil organisationen är kan forma 

uppfattningar om den kvinnliga ledaren av denna organisation. I experiment fann de att 

kvinnor uppfattas som bättre chefer i dåligt fungerande företag eftersom de betraktas att ta 

skulden för misslyckanden. Män däremot ses som mer ideala chefer för framgångsrika 

företag. Resultatet av Cook and Glass (2014:93) studie visar att olika stereotyper och 

fördomar formar uppfattningar om vad ett bra ledarskap är och hur en man respektive kvinna 

förväntas handla. Carbajal (2018:22-23) nämner i sin studie att kvinnor på ledande positioner 

ofta påvisar att de känner en press att leva upp till förväntningar från manliga chefer på grund 

av vad kvinnorna förväntas göra, vilket automatiskt underkastar kvinnor och deras 

karriärmöjligheter.  

 

I Alvesson och Due Billings (1989) studie Four ways of looking at women and leadership 

behandlas fyra perspektiv i relation till varför det finns så få kvinnliga chefer. Det första 

perspektivet som behandlas väljer att se till kvinnor som en diskriminerad grupp som inte 

besitter samma möjligheter som män, både gällande allmänna karriärsammanhang och 

möjligheterna till att avancera till ledande positioner. Studien påvisar att kvinnor som erhåller 

samma utbildning, ålder och erfarenhet som män fortfarande saknas i toppositioner och 

värderas lägre än deras manliga motsvarigheter. Denna underrepresentation är även något 

som går att urskilja i studien Workplace skill investments – an early career glass ceiling? Job 

complexity and wages among young professionals in Sweden av Boye & Grönlund (2018) där 

kvinnor trots motsvarande utbildningar sorteras in i olika typer av uppdrag med olika krav på 

utbildning. Denna avsaknad av likabehandling kan ses uppstå i stereotypauppfattningar och 

diskriminering, vilket påverkar karriärutveckling och prestationsutvärderingar. 

 

 Det andra perspektivet som Alvesson och Due Billing (1989:69) benämner är det 

metrokratiska perspektivet som fokuserar på att bortse från klass, kön och etnisk tillhörighet 

och endast fokusera på personlig meriteter och kavitationer som främjar organisationens 

kompetens. Ett ytterligare perspektiv som lyfts är att kvinnor innehar alternativa värderingar 

gentemot män. Här ses alltså en tydlig distinktion mellan ”manliga” och ”kvinnliga” 

värderingar, attityder och intressen vilket gör att kvinnor och män anses ha olika inställning 

till chefskap och karriärutveckling. Ett särskiljande av egenskaper är något som även kan ses 

i Boye & Grönlund (2018:21) studie, då kvinnor inte förväntas vara lika karriärorienterade 

som män. De kvinnor som väl ingår i mansdominerade organisationer kommer därför att 

hamna i konflikt med de rådande ”manliga” värderingarna som anses lämpliga för chefskap 

och de ”kvinnliga” denne själv besitter.  

 

En ytterligare studie som belyser denna könsdelning i förväntade föreställningar om vad som 

anses som "kvinnligt" och ”manligt” chefskap är Ivarssons (2001) doktorsavhandling 

Kvinnors karriärväg mot chefskap. Studien grundar sig på Alvesson och Due Billings (1989) 

fyra perspektiv om kvinnor och ledarskap som presenterats här ovan. Ivarssons studie påvisar 

att det finns en generell uppfattning och en motsättning gällande hur kvinnor anses vara och 

vad som anses passande egenskaper i en chefsroll. Den generella uppfattning kan därför 

tänkas leda till att kvinnor i större avseende än män väljer bort att göra chefskarriär och att 

kvinnor även diskrimineras i rekryteringsprocesser där de står mot manliga chefsaspiranter. 

Resultatet i denna studie påvisar även att en tydlig indikator till chefsavancemang sågs i en 

maskulin personlighetsprofil. Denna maskulinaprofil stämde även överens med vilka 

egenskaper som ansågs fördelaktiga gällande chefskap på organisationen. Även om studien 

påvisade tendenser till en förändring i befordringssystemet gällande mer ”kvinnligt” 

orienterade värdesystem, gynnades fortfarande de chefsaspiranter som besatt den mer 

traditionellt maskulina personlighetsprofilen. Det leder till att kvinnliga chefer måste anta 



 5 

denna personlighetsprofil och dess värdesystem för att ha större chans att avancera i sin 

karriär. Detta är något som Alvesson och Due Billings (1989:73) artikel delvis 

problematiserar genom sitt tredje perspektiv, där kvinnor inte ska konkurrera med män på 

lika villkor, utan kvinnor bör istället bidra med något annat än de typiska manliga 

egenskaperna och färdigheterna som dominerar. Inom detta perspektiv anses kvinnor besitta 

andra egenskaper och värderingar än män, vilket gör att de kan förändra ledarskapsstilar inom 

organisationer och gå mot ett mer samarbetsinriktad och mindre hierarkiskt chefskap.  

 

Ivarsson (2001:34) påpekar att personligheten i största allmänhet inte är det som påverkar 

kvinnors möjlighet till chefskap, utan det är snarare genuskonstruktionen vid rekrytering som 

hämmar dessa möjligheter. Denna konstruktion påverkar både hur män och kvinnor uppfattar 

och ser sig själva, men även hur organisationen bemöter och uppfattar dessa. Den rådande 

mansdominerande miljön skapar en osäkerhet för kvinnors karriärmiljö, där de måste tillta 

copingstrategier för att hantera konflikten mellan deras egenskaper och de som anses 

eftersträvansvärda i organisationens chefskap.  

 

2.2 Sociala stödets inflytande 

Tidigare forskning har belyst vikten av sociala nätverk på arbetsplatsen vilket har resulterat i 

en ökad sannolikhet att klättra högre i karriären. I Carbajals (2018) studie har författaren 

arbetat för att testa ett av Kanters (1977) mest betydande resultat, att brist på sociala nätverk 

bidrar till ojämlikhet för kvinnor på arbetsplatsen. Kanter menar att det är viktigt med 

mentorer som befinner sig på en högre nivå vilket kan hjälpa och vägleda kvinnor till att nå 

högre befattningar i sin karriär. Avsaknaden av mentorer kan leda till att kvinnor med mål att 

klättra högre i sin karriär slår i det så kallade glastaket. Men att hitta mentorer villiga att 

vägleda kvinnor på en lägre position i hierarkin har påvisats svårt då toppositioner ofta är 

mansdominerade. Studien grundar sig på Kanters förutsägelse att om antalet kvinnor ökade 

på arbetsplatsen skulle dynamiken mellan män och kvinnor förändras, och kvinnor i lägre 

ställningar inom organisationer skulle få andra kvinnor att se upp till, vilka skulle kunna 

agera som förebilder eller mentorer. Carbajal (2018:22) kom fram till i sin studie att 

kvinnliga mentorer var av största vikt för att nå högre befattningar. Även att kvinnor generellt 

sätt inte agerar som mentorer på arbetsplatsen.  

 

Winby och Gillholm (2014) belyser i sin studie Vägen mot toppen – en kvalitativ studie om 

kvinnligt karriärbortfall att det finns tendenser att män ofta stödjer män och kvinnor ofta 

stödjer kvinnor när det kommer till karriärutveckling. Studien resulterar i att en av 

anledningarna till att kvinnor inte når högre befattningar är bristen på stöttning från högre 

ledning. För att få bukt med det problemet föreslår det att arbeta med coaching från 

organisationen redan från början av anställningar för att sedan följa upp och på så sätt 

utvecklas. I stället för att se fenomenet som ett glastak väljer de att se det från perspektivet 

där ett tjockt lager av män hindrar kvinnan från att ta sig högre i karriären. 

Resultatet i studien påvisar att avsaknaden av förebilder leder till bristande självförtroende 

hos kvinnorna vilket i sin tur resulterar i ett avstannande i karriären. Kvinnliga förebilder kan 

enligt Winby och Gillholm (2014:28) stärka andra kvinnors självförtroende då de ser 

möjligheten att klättra högre. Om det skulle finnas lika många kvinnor som män på högre 

nivåer i hierarkin skulle det vara lättare att finna andra individer att identifiera sig med. 

Stöttning i form av coaching återfinns även i O’Neil, Hopkins & Bilimorias (2015:271) studie 

som påvisar vikten av det sociala stödet har, vilket kan bidra till bättre självförtroende och 

insikt i ens betydande roll för organisationen. Coaching kan även hjälpa kvinnliga ledare att 

forma en klarare bild gällande sina kärnvärderingar i sitt ledarskap och en klarhet gällande 
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sina karriärval.  

 

Vikten av ett socialt stöd påvisas även i studien Do Female Top Managers Help Women to 

Advance? A Panel Study Using EEO-1 Records av Kurtulus och Tomaskovic-Devey (2012), 

där författarna studerat kvinnliga chefers inverkan på en ökad jämställd könsfördelning 

längre ned i hierarkin på företaget. Studien förhåller sig till två föreställningar, där kvinnliga 

chefer på toppositioner fungerar som mentorer eller förebilder för kvinnor lägre ner i 

hierarkin inom organisationen. Mentorskapet visade sig vara av stor vikt för kvinnor lägre 

ned, då det hjälpte dem att bygga upp ett humankapital, dvs. kunskap, färdigheter och 

förmågor som anses nödvändigt för att avancera inom företaget och nå högre befattningar. 

Studien påvisade även att kvinnorna på de högt uppsatta positionerna ökade rekryteringen av 

kvalificerade kvinnor till ledande positioner, men även ökade rekryteringen av kvinnor till 

icke-ledande positioner på lägre nivåer (Kurtulus & Tomaskovic-Devey, 2012:192). De 

konstaterade att inte endast mentorskapet främjade kvinnor att avancera inom företaget, utan 

även nyttjandet av socialt nätverk och agerandet som förebild främjade en mer jämställd 

könsfördelning. Dock påvisade även studien att denna inverkan var en övergående tendens, 

där kvinnliga toppchefer hade en stor påverkan till en början, vilket sedan avtog efter tid. 

(Kurtulus & Tomaskovic-Devey, 2012:185) En anledning till att inflytandet avtog skulle 

kunna ses i att kvinnor tenderar att förflytta sig mellan olika företag och ledande positioner. 

 

Betydelsen av ett humankapital för att avancera i sin karriär är även något som LaPierre och 

Zimmerman (2012) nämner i sin studie Career advancement and gender equity in healthcare 

management. Mentorskap anses därför ha en central roll gällande möjligheten till 

avancemang i karriären, men studien påvisar att avancemanget endast uppstod i samband 

med manliga mentorer. De som erhöll en mentor hade större sannolikhet att blir befordrade, 

men att ha en kvinnlig mentor visade ingen signifikant skillnad mot de som inte hade någon 

mentor alls. Detta gör att mentorskapsprogram inom organisationer som tilldelar män 

manliga mentorer och kvinnor kvinnliga missgynnar kvinnors karriärutveckling i förhållande 

till deras manliga motsvarigheter. Grundat i de resultat studien påvisat ifrågasätter författarna 

vikten av åtgärder som mentorskap för att främja jämställdhet inom organisationen.  

 

I LaPierre och Zimmermans (2012:112) studie påvisades det även att kvinnor inom vården 

var mindre benägna att sträva mot höga befattningar än män, vilket skulle kunna tyda på 

strukturella hinder och diskriminering av kön. Dessutom skulle det kunna ses i att kvinnor 

inte upplever samma kulturella feedback gällande sin karriärutveckling på arbetsplatsen. 

Uppmärksammas inte prestationer på ett lämpligt sätt, kan ambitioner om karriärutvecklingen 

undermineras och ändras i enlighet med detta. I och med att studien påvisat att 33 procent av 

de tillfrågade kvinnorna upplevt könsdiskriminering i sitt arbete är det möjligt att det bidrar 

till en uppfattad brist på prestationserkännande, vilket undertrycker eventuella 

karriärförhoppningar. Avsaknaden av feedback gällande prestationer och 

ledarskapsbeteenden är något som även återfinns i O’Neil, Hopkins & Bilimorias (2015:254) 

studie. Författarna menar på att kvinnor i generell mening erhåller mindre feedback från sina 

överordnade chefer än män i samma positioner. Denna avsaknad av återkoppling gällande 

ledarskapsbeteende och prestationer skulle i likhet med tidigare nämnd studie hämma 

kvinnors ambitioner till att sträva efter högre befattningar och avancera i karriären.  

 

2.3 Fenomen som hindrar kvinnor från att avancera i karriären 

Kvinnor förblir underrepresenterade i ledande positioner inom organisationer, en verklighet 

som speglar en rad olika hinder som tillsammans skapar det så kallad glastaket. Glastaket 

fungerar som en konkret stoppskylt som hindrar kvinnor från att nå toppositioner i sin karriär. 
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Cook and Glass (2014:100) finner bevis på att mångfald på arbetsplatsen är väsentligt då det 

påverkar kvinnans rörlighet och befattning inom organisationen. Denna mångfald skapar 

möjligheter, ju fler kvinnor på högre maktpositioner desto gynnsammare förutsättningar för 

andra kvinnor lägre i hierarkin. Resultatet tyder enligt Cook and Glass (2014:100) på att en 

mångfald på toppositioner inom organisationer kommer att spela en betydande roll för 

kvinnor att övervinna dessa hinder som glastaket utgör.  

 

Glastaket är även något som studeras i Bihagen och Ohls (2006) studie The glass ceiling – 

where is it? Women’s and men’s career prospects in the private vs. the public sector in 

Sweden 1979–2000 där fokus är att belysa sambandet mellan hierarkiska nivåer och 

skillnader mellan karriärmöjligheter för kvinnor och män. Studien påvisar i likhet med 

tidigare forskning att det finns ett glastak som hindrar kvinnor att avancera i karriären. Dock 

så tyder resultatet på att glastaket uppenbarar sig på lägre nivåer i hierarkin och avtar i takt 

med en högre klättring (Bihagen & Ohls, 2006:38). Det motsäger den tidigare forskningen på 

området och styrker inte hypotesen om ett glastak som hindrar kvinnor att nå ledande 

positioner. Resultatet i denna studie belyser även att kvinnor inte har sämre 

karriärmöjligheter i den privata sektorn gentemot den offentliga. Däremot så är de generella 

karriärmöjligheterna för både kvinnor och män lägre inom den offentliga sektorn, där kvinnor 

är överrepresenterade i ”dead-end” yrken som inte har några karriärmöjligheter alls. 

Resultatet går inte i linje med LaPierre och Zimmermans (2012:115) studie, då deras studie 

inom vården påvisar att kvinnor möter ett större motstånd att avancera i karriär än deras 

manliga kollegor, vilket tyder på att dessa hinder existerar i relation till kvinnors 

karriäravancemang.  

 

En förklaring till att kvinnorna är få på toppositioner av organisationer är att män och kvinnor 

ses som olika, något som idag är en accepterad norm. Teorin The Leaky Pipeline förklarar det 

fenomen där kvinnor efter avslutade studier läcker ut ur karriärstegen. Denna teori är 

motsatsen till the pipeline som istället tyder på att ju fler kvinnor i början av röret, desto fler 

återfinns i slutet av röret. Denna teori fokuserar på hur kvinnor ska ta sig in och inte hur de 

ska hålla sig kvar och utvecklas inom en organisation. Winby och Gillholm (2014:27) 

kommer fram till i sin studie att bristen på uppbackning och stöttning är något som påverkar 

kvinnor negativt i sitt karriäravancemang, vilket teorin The Leaky Pipline tar upp som en 

läcka. Denna brist av självförtroende är något som återfinns i större utsträckning hos kvinnor 

än hos män. Bristen på erfarenhet är även en orsak till att kvinnor faller bort redan i 

rekryteringsprocessen till högre positioner. Resultatet i Wineby och Gillholm (2014:33) 

påvisar att kvinnor behöver mer efterenhet än män för att ta sig högre upp inom 

organisationer. För att få erfarenheten som krävs behöver kvinnor mer ansvarsuppdrag vilket 

generellt i större utsträckning ges till män. Om organisationer arbetar mot dessa läckor som 

finns inom The Leaky Pipeline kommer det leda till en mer jämställd könsfördelning på 

ledande positioner.  

 

2.4 Sammanfattning och reflektioner kring tidigare forskning 

Tydliga tendenser som kan urskiljas i den tidigare forskningen är att chefspositionen anses 

vara manligt präglad. Det gör att "manliga" egenskaper och värderingar stämmer mer överens 

med det som anses passande för en chefsroll. Denna föreställning leder till att kvinnor 

hamnar i konflikt mellan vad som förväntas av dem via de "kvinnliga" egenskaper de besitter 

och vad den organisatoriska rollen som en chef kräver. Därför tvingas kvinnor att anta 

manliga egenskaper vilket är mer lämpade i den optimala chefsbilden. Ur denna manligt 

präglade chefsposition går vikten av socialt stöd och nätverk att urskilja. Genomgående i 

samtliga studier belyses det att kvinnor är i behov av någon form av socialt nätverk för att 
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öka möjligheterna till karriärutveckling. Hur sociala nätverk har sett ut har skiljt sig mellan 

studierna, i form av mentorskap, förebilder, coaching samt återkoppling av prestationer. Det 

som däremot går att se som en gemensam nämnare är att kvinnor behöver och använder sig 

av uppbackning för att avancera i karriären. En ökad kvinnlig mångfald i ledande positioner 

är viktigt för att främja att fler kvinnor ska klättra i företagshierarkin, vilket är betydande för 

kvinnors framtida möjligheter till karriärutveckling.  

 

Genomgående i den tidigare forskningen är hur kvinnlig mångfald på högre maktpositioner 

skapar karriärmöjligheter för kvinnor att nå högre positioner inom organisationer. Ju fler 

kvinnor på högre maktpositioner desto fördelaktigare blir det för kvinnorna på de lägre 

maktpositionerna. Det kommer att upphäva effekten av de hinder som kvinnor med mål att 

klättra i karriären ställs inför. Via denna tidigare forskning anser vi att vår studie kan bidra till 

ett synliggörande av de upplevda hinder och möjligheter kvinnor ställs inför. Den tidigare 

forskningen har främst berört frågan ur ett makroperspektiv, vilket gör vår studie på en 

individnivå intressant. Vi väljer även att studera ämnet ur ett genusperspektiv, då genus görs i 

relation till kultur och kontext, vilket kan förändras över tid. Detta gör vår studie relevant då 

vi vill nå och synliggöra kvinnliga chefers upplevelser kring de hinder och möjligheter de 

själva upplevt under sitt karriäravancemang.   
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Nedan redogör vi för de teorier och de begrepp vi valt att använda oss av i denna studie. Det 

teoretiska perspektiv som används är Yvonne Hirdmans genusteori där Hirdman utvecklar 

tanken om könsroller och hur dessa producerar genusstrukturer i samhället i förhållande till 

den ojämställdhet som råder. Tendenser vi har sett i den tidigare forskningen är att det finns 

en tydligt distinktion mellan vad som anses som "kvinnligt" och "manligt" chefskap och hur 

detta präglar chefspositionen. Denna distinktion skapar därför olika hinder och möjligheter att 

göra karriär baserat på det kön individen besitter. I och med detta blir det därför av stor vikt i 

vår studie att belysa genus och de genussystem som råder på arbetsmarknaden i stort, men 

även hur det präglar individuella organisationer. Då syftet med studien är att synliggöra 

hinder och möjligheter som kvinnor, i en mansdominerad sektor, möter i sitt karriärskapande 

väljer vi även att ta upp Rosabeth Moss Kanters teori om möjlighetsstrukturer och 

maktstruktur, samt hennes begreppet homosocial reproduktion vilket beskriver orsaken till att 

män orienterar och identifierar sig med andra män vilket kan ge upphov till potentiella hinder 

i kvinnors karriäravancemang.  

  

3.1 Hirdmans Genusteori  
Hirdman (1988:51) väljer att definiera genus som den kunskap vi har gällande hur ”manligt” 

och ”kvinnligt” görs, där detta är under ständig förhandling, vilket formas av men även 

formar de sociala praktiker och föreställningar vi har gällande dessa. Genus är något som inte 

endast handlar om kroppar, utan genomsyrar alla tankar om just "manligt" och "kvinnligt" där 

det blir symboliska tankeskapelser (Hirdman, 2001:16). På så sätt distanserar sig genus från 

det tidigare begreppet könsroll, då fokus har utvecklats till att framhålla relationen mellan 

könen, vilket inte endast behandlar individer och dess identiteter utan ses även i institutioner 

och strukturella förhållanden. Begreppet könsroll tenderar även att tilldela män och kvinnor 

roller baserat på deras biologiska kön, där dessa roller ibland kan verka som något som 

individer enkelt kan avsäga sig och välja om de ska spelas eller inte (Hirdman, 2001:13).  
 

Hur genus görs och hur relationen ser ut mellan könen väljer Hirdman att uttrycka genom att 

dela in kvinnan i tre stereotypa formler. Dessa tre formler är något som kvinnan rör sig 

mellan över tid, men som ständigt ses i relation till mannen, dvs. A. Den första formeln 

benämns som grundformeln och betecknas A – icke A, där kvinnan blir icke närvarande och 

blir en skugga till mannen då hon ses som icke-man (Hirdman, 2001:27-28). Då kvinnan inte 

är A så finns hon inte, då denna formel syftar till att människan är mannen. När det talats om 

människan och dennes egenskaper har det alltid åsyftat till mannen och hur denna är 

uppbyggd och vad denne klarar av. Den nästkommande formeln benämns som jämförelsens 

formel, A – a där kvinnan enligt bibeln skapades av mannen och ses som den lilla mannen 

(Hirdman, 2001:28). Kvinnan ses som något ofullständigt som går att härleda från A men inte 

är fullständigt då det fattas något. Därför jämförs hon ständigt med mannen och det är i denna 

jämförelse som hon formas. Genom att kvinnan inte anses besitta samma egenskaper så som 

att, vara stark eller rationell bibehåller mannen sin överordnade position, då denna distinktion 

tydliggörs.  
 

Den sista formeln benämns som den normativa formeln och betecknas A – B. Kvinnan ses 

här som helt artskild från mannen och blir då helt ojämförbar med honom (Hirdman, 

2001:36). Kvinnan B ses därför besitta andra egenskaper än A som ses som motpoler till 

varandra. Kvinnan anses därför ha egenskaper så som, svag, känslosam och givmild, vilket 

sätts i motpol till de egenskaper som förknippas med män, så som känslokall, stark och 

rationell. Enligt Hirdman (2001:44) skildras kvinnan i början av 2000-talet som en slags aB 

eller Ba. Denna sammanslagning menas med att det fortfarande anses fatta något hos 
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kvinnan, men att hon samtidigt besitter det typiska B, dvs. andra egenskaper och en motpol 

till det A står för. Hon har därför erkänts existera och tillhöra samma släkte, men besitter 

egenskaper som skiljer sig från det manliga.  
 

3.1.2 Genussystem och genuskontrakt 

Förhandlingen mellan "kvinnligt" och "manligt" tyder på att genus kan ses ha systematiserade 

drag, vilket gör att Hirdman väljer att presentera begreppet genussystem. Genussystem ses 

som ett obeständigt system av processer, föreställningar och förväntningar som tillsammans 

skapar ett mönster och en ordningsstruktur av kön (Hirdman, 1988:51). Genussystemet 

baseras på två grundläggande principer, dikotomi och den hierarkiska logiken. Dikotomi 

menas med ett särskiljande av könen, där dessa inte bör blandas. Särskiljandet gör att kvinnor 

och män tilldelas olika egenskaper och sysslor, vilket gör att vissa aktiviteter och uppgifter 

anses mer lämpade för det ena könet gentemot det andra. Särhållandet av könen är något som 

framgår i den könsuppdelade arbetsmarknaden, där män och kvinnor återfinns i olika 

yrkesområden men även gällande vilka utbildningar kvinnor och män väljer. Den hierarkiska 

logiken bygger på att mannen anses som norm, där denne utgör det allmängiltiga och kvinnan 

ses som avvikande. Enligt Hirdman (1988:52) bidrar särskiljandet till att denna norm 

legitimeras och genereras, då det "manliga” anses överordnat det ”kvinnliga” vilket gör det 

både meningsskapande och maktskapande. Mannens tankar, åsikter och handlingar värderas 

på så sätt högre än kvinnans vilket hierarkiskt sätter dessa i en högre statusposition, som ses 

genomsyra alla nivåer i samhället.  

 

Hur genussystemet reproduceras, där våra genusföreställningar iscensätts, gestaltar Hirdman 

via tre olika processer: kulturell överlagring, social integration och socialisering. Kulturell 

överlagring är de tankefigurer, de föreställningar som finns gällande "manligt" och kvinnligt" 

som blir en form av idealtypsrelation mellan dessa. Individer ärver tankar kring kön från 

tidigare generationer, då det finns idéer om hur män och kvinnor bör/inte bör vara i olika 

situationer. Exempel på detta skulle kunna ses i att det finns nedärvda förväntningar på att 

kvinnor åsidosätter sin karriär för att fokusera på familj. Nästa process är social integration 

som enligt Hirdman ses som en iscensättande del, där arbetsfördelningen mellan könen 

tydliggörs. Denna typ av reproduktion ses därför i att kvinnor och män anses tillhöra olika 

institutioner och hierarkiska nivåer i samhället, där kvinnor och män förväntas arbeta och 

göra olika saker. Den social integrationen reproduceras på så sätt via att vissa yrken och 

aktiviteter från benämningen kvinnogöra, medans annat anses som mansgöra. Den sista 

processen är socialisering, där vi på individnivå lär oss vad som anses manlig respektive 

kvinnligt. Vi lär oss redan när vi är små vad en pojke och en flicka skall tänkas göra och hur 

denna ska tänkas vara, att pojkar ska vara tuffa och inte gråta och att flickor ska vara tysta 

och återhållsamma. (Hirdman, 1988:53)  

 

Hur vi väljer att förhålla oss till särskiljandet av egenskaper och uppgifter bidrar till att vad 

som anses ”manligt” och ”kvinnligt” reproduceras och struktureras i det som Hirdman väljer 

att benämna som ett genuskontrakt. Kontraktet kan ses som en osynlig överenskommelse 

mellan könen och återspeglar gemensamma förväntningar kring hur könen skall uppträda i 

relation till varandra i olika situationer (Hirdman, 1988:54). Kontraktet sätter därför ett 

ramverk för hur män och kvinnor ska bete sig, handla, se ut och tänka i olika situationer och 

vad som på så sätt anses accepterat. Enligt författaren är genus socialt och kulturellt 

konstruerat, vilket gör att detta kontrakt är i ständig rörelse och i ständig förhandling 

(Hirdman 1988:52). Förändringar i omgivningen bidrar till att kontraktet inte kan legitimeras 

och omförhandlingar behöver då ske. Kontraktet skapar på så sätt en balans, men ger även 

utrymme till förhandlingar i en maktrelation, där båda parter därmed utmanar kontraktets 
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gränser i egen förmån (Hirdman, 1988:55). Dessa maktstrategier nyttjas av könen på olika 

sätt, vilket fortsätter att reproducera särskiljandet av könen. På så sätt blir båda könen 

delaktiga i hur kontraktet skapas och omskapas. Kontraktet kan därför ses som ett redskap till 

att förstå kvinnors möjligheter, men även till att studera förhållandet mellan könen för att 

synliggöra hur det manliga premieras.  

 

3.2 Kanters teori om möjlighetsstruktur och maktstruktur 
Tidigare forskning gällande kön och organisationer handlar i stor utsträckning om de 

överordnade strukturer som påverkar kvinnor och män inom organisationer. Rosabeth Moss 

Kanter är en forskare i sociologi som behandlat detta ämne där hon 1977 gjorde en studie om 

män och kvinnor i en amerikans koncern. I sin studie kom hon fram till individernas olika 

positioner inom organisationen inte är beroende av olika kön, utan de roller och situationer 

dessa befinner sig i. Inom hennes teori om organisationer ingår möjlighetsstruktur och 

maktstruktur, som påverkar individen inom organisationen. Trots att Kanters studie gjordes 

1977 är den fortfarande aktuell, då denna är väl beprövats och används än i dag som en 

fundamental bakgrund till studier inom organisationsteori.  

 

Möjligheten att utvecklas och avancera i karriären inom en organisation kallar Kanter för 

möjlighetsstruktur. Dessa möjlighetsstrukturer påverkar medarbetares platser och rörelse i 

företagshierarkin. Kanter (2008:265) definierar möjlighetsstrukturer på en arbetsplats som 

något som formar medarbetarnas förväntningar och framtidsutsikter att klättra högre i 

företagshierarkin. Kanter och andra forskare inom området organisationsstruktur undersöker 

hur minoriteter och majoriteter uppfattar sina möjligheter olika utifrån det faktum att 

strukturen ser ut som den gör. Dessa möjlighetsstrukturer förklarar Kanter (2008:265) som 

möjligheterna att få en chans till utmaningar, utveckling av kompetens samt möjlighet till 

förmåner och belöningar. Kanter (2008:199) belyser även vikten av sociala nätverk, så som 

mentorer och kollegor, som en viktig del för karriärutveckling där hon menar att mentorer ska 

hjälpa underordnade att på ett effektivt sätt förflytta sig i systemet och uppåt i hierarkin. Även 

att det är en fördel att vara en favorit hos en högre uppsatt individ för att lättare kunna 

särskiljas från mängden vilket öppnar upp möjligheter till karriäravancemang.  

  

Även maktstrukturen är en del av Kanters teori om organisationsstrukturer som motverkar att 

kvinnor inte har samma möjligheter som män inom en organisation (Kanter, 2008:264). De 

olika positioner som individer besitter inom en organisation påverkar möjligheter att 

avancera. Besitter en person en befattning som gör att det finns goda möjligheter till 

karriäravancemang kommer denna att utveckla ett förhållningssätt som stärker möjligheten 

för individen att ta sig vidare. Den som däremot befinner sig på en position inom 

organisationen med små möjligheter kommer att ge upp i sökandet av karriärmöjligheter. I 

Kanter teori urskiljer hon två olika typer av människor, de med stora möjligheter till 

avancemang och de med små. De personer med stora möjligheter karakteriseras enligt Kanter 

som tävlingsinriktade med stort självförtroende. De stävar efter att klättra i karriären och 

deltar aktivt på möten inom verksamheten (Kanter, 2008:265-266). Personer med stora 

möjligheter att klättra i karriären förknippar Kanter med män, då de tenderar att uppträda på 

ett sätt som genererar möjligheter medans kvinnor tvärt om förknippas med små möjligheter 

(Wahl et al, 2001:79). Personer med små möjligheter saknar ambition att klättra i hierarkin 

och har inget inflytande i organisationen. Kanter menar att på grund av det här finns det 

maktskillnader mellan könen vilket kommer ha stor inverkan på individers självbild. De 

personer som själva anser sig ha stora möjligheter kommer att vinna fördelar att klättra i 

karriären, medans de med små möjligheter hämmas (Wahl et al, 2001:77-78).   
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Maktstrukturen omfattar förmågan en människa har att tillsätta och mobilisera resurser för att 

få saker gjorda och på så sätt uppnå sina mål. Förmågan kommer att bero på vilken position 

personen har i organisationen och vilket socialt nätverk denne har tillgång till. Individer med 

liten makt tenderar att upplevas som mer kontrollerande och autoritära för att uppnå sina mål. 

Den med stark makt tenderar i motsats att visa ett större förtroende då de inte känner sig 

hotade av andra (Kanter, 1993:164). Kvinnor tenderar att finnas på en lägre nivå i 

maktstrukturen vilket gör att de måste anta en mer auktoritär ställning och kan på så sätt 

uppfattas som mindre lämpad för chefspositionen. Om en kvinna besitter makt kommer hon 

att undanröja de förställningar som finns kring henne på grund av hennes kön, och istället 

upplevas som en person med makt. Maktstrukturen ses som ett hinder för kvinnan att 

avancera i karriären, då det finns åsikter om att män lämpar sig bättre på ledande positioner 

än vad kvinnor gör. (Eriksson- Zetterquist, et al., (2005:297-298)  

 

3.2.1 Homosocial reproduktion/ homosocialitet  
Som påvisats i tidigare forskning är den svenska arbetsmarknaden tydligt segregerad, där 

denna segregering återfinns på samtliga företagsnivåer och hittas både horisontellt och 

vertikalt. En förklaring till denna segregering väljer Kanter att benämna som homosocial 

reproduktion, ett begrepp som hon har utvecklat från Jean Lipman-Blumens begrepp 

homosocialitet. Manlig homosocialitet menas med att män identifierar sig med, söker sig till 

och prioriterar relationer till andra män (Lindgren, 1996:4). Homosocialiteten är något som 

skulle kunna liknas med en allians, där kvinnor utesluts och männen inom alliansen erhåller 

bekräftelse, social status och makt genom andra män i samma grupp. Dessa grupper 

reproducerar och skapar därigenom manliga normer, som sätter en prägel kring hur män bör 

vara. Enligt Lindgren (1996:5) grundar sig denna allians och uteslutning på den överordnade 

positionen männen besitter, vilket gör att de väljer att söka bekräftelse från sin egen grupp för 

att finna legitimitet som överordnat kön. Det är nämligen i relation till andra män som 

mannen har en möjlighet att öka sin status. Homosocialiteten ses även som ett normsystem 

som företräder att män som grupp handlar i enhetlighet framför kvinnor, där enskilda män 

kan ha olika relationer till kvinnor vilket inte skall framträda i gruppsammanhang. Detta gör 

att mäns jämställda relationer inte reproduceras i yrkessammanhang och män skapar 

överordnade förteckningar där kvinnor ofta utesluts och nedvärderas kollektivt. Slutligen 

skulle det även kunna leda till självuppfyllande profetior då män anses överordnade kvinnor, 

vilket kan skapa konsekvenser för kvinnorna. (Lindgren, 1996:6-7) 

 

Kanter beskriver homosocial reproduktion vilket i likhet med homosocialitet innebär att män 

som dominerar maktpositioner tenderar att identifiera sig med andra män (Kanter, 2008:65). 

Det innebär att män i grupp skyddar och identifierar sig med varandra. Det kan leda till att 

kvinnor utesluts från de högre positionerna inom en organisation då mannen på 

chefspositionen är en norm. Homosocial reproduktion förekommer inte endast därför att män 

identifierar sig med andra män, utan för att organisationer ofta präglas av en osäkerhet. På 

grund av denna osäkerhet väljer män att anställa de som de har ett förtroende för, då män 

lättare kan förutsäga hur andra män kommer att handla i vissa situationer till skillnad från 

kvinnorna. Begreppet homosocial reproduktion handlar alltså om att individer som besitter en 

chefsposition inte vågar bryta de mönster de är vana vid, utan undviker det genom att välja 

den individ som likar en själv. Enligt Kanter (2008:70) uppfattas även kvinnors 

kommunikation som främmande och för att kommunikationssvårigheter inte ska bli ett hinder 

undviker män detta genom homosocial reproduktion.  

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk och begreppslig referensram   
De teorier vi har utgått ifrån och presenterar här ovan är Hirdmans genusteori och Kanters 
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teori om möjlighetsstruktur och maktstruktur. De begrepp som vi använt vidare i resultatet är: 

genussystem, genuskontrakt, möjlighetsstruktur, maktstruktur och homosocial reproduktion. 

Vi har valt att lyfta dessa begrepp för att vi anser att de är relevanta utifrån studiens syfte, då 

vi vill synliggöra de möjligheter och hinder som kvinnliga chefer upplevt i sitt 

karriärskapande.  
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4. Metod 

Utifrån studiens syfte och den frågeställning vi valt att arbeta utefter, anser vi att en kvalitativ 

studie lämpar sig bäst. En kvalitativ forskningsmetod intresserar sig av deltagarens perspektiv 

där dennes subjektiva upplevelser och meningsskapande får en central roll (Bryman, 

2011:371-372). Den kvalitativa metoden vill nå en djupare förståelse kring det tilltänkta 

fenomenet, och inte förkasta eller styrka en redan uppsatt hypotes. Denna djupare förståelse 

vill vi därför skall växa fram i empirin, i form av den dialog vi har med kvinnorna. Den 

kvalitativa metoden hermeneutik blir därför relevant, då vi med vår förförståelse vill belysa 

hur kvinnliga chefer inom den privata sektorn upplever möjligheter och hinder gällande att 

göra karriär. Hermeneutiken är passande då vi vill nå en djupare förståelse kring dessa 

kvinnors egna upplevelser av hinder och möjligheter under karriärutvecklingen. Nedan 

redogör vi för hur vi har valt att använda oss av hermeneutiken och mer ingående förklara 

vad denna metod innebär.  
 

4.1 Hermeneutik 

Inom den hermeneutiska metodansatsen står tolkning och förståelsen i centrum för att förstå 

världen, både sin egen omvärld men även andras livsvärld (Ödman, 2007:25). För att ha en 

möjlighet att förstå individens livsvärld måste vi först nå en förståelse för dess delar, för att 

sedan lägga ihop dessa att bilda oss en helhet. Förståelse är enligt Ödman (2007:24) förnyelse 

och omskapande av den tidigare förförståelsen. Denna förståelse använder vi tillsammans 

med tolkning som ett redskap för att bilda ny förståelse. Att tolka handlar om att tyda tecken 

och att förstå deras innebörd. När den förståelse vi har inte räcker till behöver vi tolka för att 

förstå. Det är när vår förförståelse tryter, alltså när dessa tecken inte går att tyda, som vi 

tolkar för att kunna förstå (Ödman, 2007:57).  

 

Sammanhanget mellan del och helhet är i sig avgörande för vår tolkning och förståelse, något 

som Ödman väljer att likna vid att lägga ett pussel. Delarna kan genom detta förstås som 

pusselbitar som bygger en helhet där de får sin innebörd i kontexten och helheten kan endast 

förstås i relation till delarna, vilket gör att det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan delarna och helheten (Ödman, 2007: 98-99). För att ha en möjlighet till förståelse 

krävs det att man inte skapar förståelse för de enskilda delarna utan att förstå kontexten i 

varje del.  

 

Språket är en förutsättning för att vi ska kunna förstå vår livsvärld. I enlighet med 

hermeneutiken har allting som sägs en bakomliggande betydelse, vilket gör att språket hela 

tiden är med och skapar den värld vi lever i. Det är via språket som det finns en möjlighet till 

tolkning och förståelse, där språket utgör en tolkning av världen (Ödman, 2007:77). För att nå 

tolkning av världen har vi under våra intervjuer skapat en dialog för att åstadkomma 

förståelse. Vi har under intervjuerna strävat efter en öppenhet mot de kvinnliga chefer vi vill 

skapa en förståelse kring. Denna öppenhet är av största vikt vilket har inneburit att vi inte 

försökt styra samtal eller sortera in berättelser i kategorier, utan att vi har varit öppna mot alla 

möjliga utfall som samtalen kan innebära. Vi kan inte i förväg bestämma eller veta det osagda 

i dialogerna. Förutom en kärna av bestämdhet som finns inom alla olika fenomen finns det 

alltid en obestämdhet i vad intervjuerna i det här fallet kan leda (Dahlberg, et. al., 2008:122). 

Vi måste därför vara noga med under intervjuerna att lyssna på det som sägs men även 

försöka åhöra det osagda.  

 

Denna öppenhet kommer att lägga grunden för en genuin konversation. För att en genuin 

konversation ska kunna uppstå krävs det att forskaren är öppen och nyfiken på den andres 

berättelse och ständigt ifrågasätter den egna tolkningen för att på så sätt möjliggöra nya 
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tolkningar (Binding & Tapp 2008:123). På grund av språkets betydande roll har även 

dialogen en viktig aspekt inom hermeneutiken. Grundförutsättningen för dialog inom 

hermeneutiken är att det sker på båda parter villkor där samtliga får en chans att ställa frågor. 

Det är när vi inte tvingar oss på den andre som vi kan nå en ökad förståelse vilket kan leda till 

en ömsesidig förändring och en intersubjektiv förståelse kan uppnås (Ödman, 2007:13-14). 

Genom att se den andre som ett subjekt och dela vår förståelse kan vi tolka och förstå och på 

så sätt utveckla vår förståelse kring fenomenet.  

 

4.2 Förförståelse 

Inom hermeneutiken anses förförståelsen ha en betydande och avgörande roll, då detta är 

grunden i all förståelse och något som är omöjligt att frigöra sig ifrån. Detta då den 

hermeneutiska metoden är abduktiv och har en härledning från redan givna antaganden, i 

form av teori och förförståelse. Det är våra tidigare erfarenheter och upplevelser av livet som 

ligger till grund för vår förförståelse, vilket utgör det ramverk vi har gällande att ny förståelse 

skall alstras. Ödman (2007:103) väljer att benämna ramverket som en förståelsehorisont, 

vilket belyser förståelsens gränser men även de möjligheter som finns för tolkning. Denna 

förståelsehorisont måste vi i denna studie därför utmana och medvetandegöra för ha en 

möjlighet att skapa nya förståelser kring fenomenet. Eftersom förförståelsen grundar sig i alla 

de upplevelser och erfarenheter vi har, kommer dessa påverka oss både medvetet men även 

omedvetet (Ödman, 2007:102-103). Vi kan därför inte nå en fullständig bild av vår 

förförståelse, men vi har redogjort för den förförståelse vi har och hur denna påverkat delar i 

vår studie i den mån det är möjligt. 

 

Förförståelsen har förändrats under studiens gång och till en början präglade och styrde denna 

oss i valet av studie och ämne. Denna grundade sig till en början på de kunskaper vi hade 

gällande kvinnor och jämställdhetsaspekten generellt i samhället.  Dessutom har vi fått 

information kring ämnet via egna erfarenheter och berättelser från bekanta. Tankar vi hade 

kom ur tidigare erfarenheter då vi har många kvinnliga bekanta som arbetar inom den privata 

sektorn med uppfattningen om att det är hårt klimat, hög arbetsbelastning och en föreställning 

om att det är en tuff värld att vara kvinna i där förväntningarna är annorlunda på grund av det 

kön en besitter. Dessa gjorde att vi hade föreställningar om att kvinnor inom en 

mansdominerad bransch möter andra typer av hinder och använder sig av andra strategier för 

att göra karriär än kvinnor inom en kvinnodominerad bransch.  

 

Denna förförståelse vi hade i studiens start kan verka både positivt och negativt på vår studie, 

då vi får en färgad bild av fenomenet vilket gör att vi skulle kunna missa aspekter som faller 

utanför denna bild. Förförståelsen bidrar även till fördjupade kunskaper kring ämnet vi avser 

att studera, vilket öppnar nya möjligheter för förståelse. Förståelsen utvecklades ytterligare 

efter inläsning av artiklar, statistik och tidigare forskning där vi erhöll en bredare bild kring 

kvinnors karriärmöjligheter och de hinder de möter. Utifrån denna förförståelse skapade vi 

olika teman kring den tidigare forskningen, vilket vi inte hade kunnat göra i samma 

precisering om vi inte tagit del av mer kunskap kring fenomenet. På så sätt skapas nya 

förståelseramar för oss, då vi blir mer medvetna om vilka hinder som kvinnor möter och i 

vilka positioner detta sker. På grund av detta påverkade det även vår urvalsprocess, som 

redogörs nedan då vi via denna förståelse valde att rikta in oss på kvinnliga chefer på så höga 

positioner som möjligt. Det tyder på att förförståelsen präglar samtliga delar av studien och 

förändras i och med studiens framfart.  

 

Under datainsamlingens gång förändrades våran förförståelse ytterligare. Till en början 

påverkades denna i takt med att intervjuerna genomfördes, då vi hade en viss förförståelse 
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som grundade sig i det vi tidigare tagit del av i form av artiklar, tidigare forskning och teori. 

Detta lade grunden för de teman vi valde att belysa i vår intervjuguide, där vi hade 

föreställningar om att de fanns en skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper och 

karriärväg, men även gällande tänkbara möjligheter och hinder kvinnor kan tänkas stöta på 

under sin karriärutveckling. När den preliminära tolkningen i studien var genomförd 

påverkades och förändrades vår förförståelse ytterligare. Något som vi inte var beredda på var 

hur olika det skulle skifta i upplevelser av både möjligheter och hinder. Tolkningen har 

därigenom bidragit till en ny förståelse om nya teman som kan återfinnas i kvinnornas 

berättelser. Dessa teman tillsammans med den förförståelse vi erhållit i de tidigare delarna av 

uppsatsen kommer ligga till grund för förförståelse vi använder oss av i nästkommande 

tolkningssteg.  

 

Under tolkningsprocessen får vår förförståelse en avgörande roll för hur vi väljer att tolka 

kvinnornas berättelser om deras upplevelser. Denna ligger till grund för vad vi har möjlighet 

till att se i tolkningen, men skapar även en begränsning för vad som kan kunna förstås. Enligt 

Dahlberg et.al. (2008:287) är det av stor vikt att vi redogör för och bearbetar vår förförståelse 

för att inte projicera denna på materialet. Detta är vad vi försökt göra här ovan, vilket öppnar 

upp för att även motsägelser skall kunna ses och belysas.  

 

4.3 Urval 
Inom en kvalitativ metodansats används ofta någon form av målstyrt urval. Detta är även 

fördelaktigt i förhållande till syftet i vår studie, att synliggöra hinder och möjligheter som 

kvinnor möter i sitt karriärskapande. Detta går även i enlighet med det Patton (2002:230) 

lyfter gällande styrkan med målstyrt urval, att ett fåtal informanter kan bidra med 

informationsrika upplevelser kring ett specifikt fenomen. För att nå en djupare förståelse 

kring detta fenomen har vi valt att använda oss av en kombination av snöbollsurval och 

intensitetsurval. Snöbollsurval innebär att förfrågan om att delta i vår studie förs vidare från 

individer som uppfyller kriterierna till andra individer med hänvisningen till studien som har 

ett intresse i att delta (Patton, 2002:237). De första två intervjupersonerna som vi fått kontakt 

med via personliga kontakter hörde vidare med sina arbetsrelaterade nätverk gällande om 

någon skulle vilja delta i vår studie. Detta gav en god respons, där fler informanter 

uppenbarade sig. Vi valde även att höra med bekanta inom andra branscher för att nå ut till 

kvinnor även inom dessa, vilket resulterade i en bredare spridning. 

 

För att nå en djupare förståelse använder vi oss även av ett intensitetsurval vilket innebär att 

våra informanter har mycket erfarenhet kring ämnet vi avser att studera. Eftersom tidigare 

studier påvisat att kvinnliga chefer möter mer hinder i de högre positionerna har vi valt att 

rikta in oss på kvinnor på höga positioner som möjligt. Dessutom för att öka bredden i vårt 

urval valde vi att försöka nå informanter i olika branscher inom den mansdominerande 

privata sektorn. Detta främst för att skapa en djupare förståelse för fenomenet och få olika 

perspektiv, då vi tror att det inte nödvändigtvis ser likadant ut inom varje bransch. Däremot 

valde vi att inte redogöra för vilken bransch kvinnorna arbetar inom i resultatet, för att 

säkerhetsställa den etiska aspekten, då vissa av dem skulle kunna gå att härleda genom denna 

information. Det urval vi använder oss av i denna studie är tio kvinnor, som alla besitter en 

chefsposition. Vilken typ av chefsuppdrag, bransch samt tid på denna position varierar 

kvinnorna emellan, men gemensamt för samtliga är att de alla har en tjänst i en organisation 

som befinner sig inom den privata sektorn. Begräsningen till tio informanter görs främst på 

grund av den tidsbegränsning vi har i genomförandet av studien. Detta ses dock inte som en 

nackdel i vår studie då syftet med denna är att nå en förståelse kring ett fenomen och inte en 

stor bredd (Patton, 2002:230). 
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4.4 Datainsamling 

Då syftet med studien är att synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor inom en 

mansdominerad sektor möter i sitt karriärskapande, faller det sig naturligt att använda sig av 

intervjuer för att nå detta. Som nämnts ovan har språket en central roll inom hermeneutiken 

då det är genom detta vi har en möjlighet till tolkning och förståelse. Som nämnts ovan blir 

språket i sig blir därför en tolkning av världen, som intervjuaren måste vara lyhörd för samt 

bemöta och förmedla som främmande. Detta menas med att vi som intervjuare inte besitter 

samma förförståelse som informanterna, vilket gör att vi måste bemöta dessa och deras 

upplevelser med en öppenhet för att nå en djupare förståelse kring deras livsvärldar. 

 

För att bibehålla en öppenhet och flexibilitet i dialogen har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2012:415) kännetecknas dessa intervjuer av en intervjuguide med 

satta teman som skall beröras. Detta är något vi valde att använda oss av, där våra teman 

berörde kvinnornas bakgrund, deras rolls som chef, skillnader på manligt och kvinnligt 

chefskap samt de hinder och möjligheter kvinnorna har upplevt i sitt karriäravancemang (se 

bilaga 1). Dessa teman har vuxit fram ur den förförståelse vi skapat i tidigare skeenden i 

uppsatsprocessen. Användningen av teman ansåg vi passande för studiens syfte för att nå 

kvinnornas upplevelser kring ett tilltänkt fenomen, vilket gav våra informanter möjlighet att 

beröra det dem själva ansåg viktigt inom varje tema. Varje intervju började med en 

redogörelse för de etiska principerna, hur intervjun skulle gå till väga samt ett samtycke till 

inspelning av intervjun. Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var främst för att 

kunna följa personen i samtalet och vara helt fokuserade på vad som sades och hur det sades, 

och inte bli distraherade av att föra anteckningar (Bryman, 2012:428).  

 

Tematiseringarna introducerades och startades med en inledande öppen fråga till exempel 

"berätta på vilket sätt som du gjort karriär inom detta företag". Dessa öppna frågor bidrog 

till att informanterna fick en möjlighet att ha en grund att stå på, för att sedan fortsätta 

dialogen inom temat. Detta gjorde att riktningen i samtalet inte alltid blev den samma, vilket 

gjorde att vissa teman berördes mer och andra mindre. Dock så var det ofta så att 

informanterna berörde temana flera gånger, vilket gjorde att dem gick in i varandra. Detta 

gjorde att vi var tvungna att ha i åtanke vilka teman som belysts för att kunna orientera oss 

vidare i dialogen. För att tolka och förstå individers mening har vi under våra intervjuer med 

hjälp av följdfrågor ibland behövt be informanterna utveckla berättelser för att bättre förstå 

innebörden av deras upplevelser. Intervjuerna avslutades med att bandspelaren stängdes av 

och om det var något ytterligare som informanterna ville delge. Vi båda upplevde att samtalet 

ibland förändrades något under denna sekvens, men att tidigare belysta teman 

uppmärksammades ytterligare.  

 

Samtliga intervjuer var mellan 40-60 min långa där informanten hade möjlighet att välja plats 

och tid. Detta främst för att miljön inte skulle kännas konstlad och att informanterna skall 

känna en trygghet i intervjun. Samtliga intervjuer fördes därför i kontorsmiljö på kvinnornas 

arbeten. För att reducera maktaspekten mellan oss intervjuare och kvinnorna som vi 

intervjuade valde vi att dela upp intervjuerna och genomförde hälften var. Att vara en 

intervjuperson medför även en fördel i att vi inte avbryter varandras tankegångar, där 

följdfrågor och intressanta tankar kan missas. En ytterligare aspekt som vi reflekterade över 

under datainsamlingen är könsaspekten, där vi intervjuare delar samma kön som våra 

informanter. Enligt Thomsson (2010:95) kan intervjuare som inte har en inblick och en 

medvetenhet i det förtryck en minoritetsgrupp upplever resultera i att informanterna inte 

känner förtroende att delge sina upplevelser fullt ut. Eftersom vår studie syftar till att skapa 

en djupare förståelse kring möjligheter men även hinder kvinnor möter i sitt yrkesliv skulle 
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detta kunna vara problematiskt att delge för en man, då denne inte kan sätta sig in i 

problematiken kvinnorna upplever på grund av sitt kön. Att vi som intervjuare är kvinnor blir 

därför till en fördel, då detta kan bidra till att våra kvinnliga informanter känner en trygghet i 

att delge sina upplevelser då de kan identifiera sig med oss. Efter avslutad intervju 

transkriberades det inspelade materialet ordagrant för att senare användas och citeras i 

resultatet.  

 

4.5 Etiska principer 

Något som all forskning som bedrivs måste ta hänsyn till är Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det grundläggande individskyddskravet handlar om att inga 

individer får komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt. Individskyddskravet delas sedan 

in i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, vilket alla redogörs för här nedan.  

 

Informationskravet handlar om att vi som forskare skall informera informanterna om studiens 

syfte med en beskrivning av hur undersökningen kommer att genomföras. Vi har under 

datainsamlingsprocessen varit tydliga med att deltagande i studie är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Samtyckeskravet innebär att det är av största vikt att forskaren är i samtycke 

med det denne avser att undersöka. Individer som medverkar i studien ska självständigt 

bestämma över sin medverkan och på vilka villkor denne vill delta. Om någon informant 

väljer att avbryta sin deltagande i studien ska denne varken utsättas för påtryckning eller 

någon form av påverkan. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga individer i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter och information 

som kan kopplas till enskilda individers ståndpunkter skall hanteras på ett sätt där ingen 

utomstående kan ta del av materialet. Detta är något som endast vi och vår handledare fått ta 

del av och materialet och igenkänningsfaktorer är något som minimerats till det yttersta.   

Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att insamlat material endast får användas för 

forskningsändamål och får varken lånas ut eller användas i andra sammanhang. Intervjuerna 

och transkriptionerna är något som endast använts i studiens syfte och kommer efter avslutad 

studie att raderats. Samtliga krav redogjordes både i det följebrev som skickades ut till 

informanterna, men även i samband med varje intervjustart. (Vetenskapsrådet, 2002:7-14) 

 

Något som vi uppmärksammade som problematiskt var hur vi valde att benämna våra 

informanter. Då de kvinnliga cheferna är underrepresenterade på chefspositioner inom den 

privata sektorn, skulle detta kunna vara en faktor som gör att dessa individer senare går att 

härleda. Detta gjorde att vi var tvungna att diskutera hur vi valde att presentera kvinnorna, så 

relevant information för studien belystes, men att det fortfarande inte gick att leda tillbaka till 

specifika individer.  

 

Eftersom fokus i studien är kvinnors upplevelser kring ett tilltänkt fenomen som behandlas 

via djupgående intervjuer, hamnar vi som undersökare väldigt nära våra studieobjekt. Enligt 

Nygren (2012:29) finns det en risk med kvalitativa studier att de skadar informanterna fysiskt 

eller psykiskt då känsliga ämnen oftast tas upp ansikte-mot-ansikte. Eftersom intervjuerna 

skedde på informanternas premisser, där de fick välja tid och plats minimerades risken för 

fysisk skada. Den psykiska aspekten var något som vi däremot var tvungna att problematisera 

och diskutera. Ett av de riskmoment som finns med att göra intervjuer är att informanterna 

delger upplevelser om händelser som varit obehagliga som kan ge upphov till jobbiga känslor 

(Nygren, 2012:30). I vår studie skulle det kunna resultera i känslor kring 

mindervärdeskomplex och känslor av diskriminering. Framförallt då studien avser att studera 

informanternas upplevelser kring de hinder de mött i sin karriärsutveckling, vilket kan göra 
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informanterna påminda om obehagliga upplevelser de någon gång haft i sitt yrkesliv. Dock 

anser vi att risken för detta inte är stor, då vi behandlat de forskningsetiska principerna på rätt 

sätt och bearbetat intervjufrågorna under studiens gång.   

 

4.6 Analys och tolkningsprocess 

Tolkningsprocessen inom hermeneutiken börjar relativt planlöst då en helhet ännu inte har 

uppenbarats (Ödman, 2007:98). Det sker ett växelspel mellan delarna och helheten i 

tolkningsprocessen, där materialet måste beskådas för att små helheter skall kunna urskiljas. 

Som tidigare nämnts grundar sig förståelsen på denna växelverkan mellan delarna och 

helheten och det är först när en del inte passar in som helheten måste omarbetas. Detta kan 

förstås som den hermeneutiska cirkeln där små delar försöker förstås, som sedan kan härledas 

till en större helhet. Genom den förförståelse vi har kring ett tilltänkt fenomen kan vi via 

tolkning uppenbara ny förståelse kring fenomenet. Den tidigare förståelsen kan således 

revideras, där den både utökas och preciseras. Förståelse- och tolkningsprocessen går därför i 

en riktning mot en ökad totalisering och en ökad precisering, vilket gör att denna cirkel ofta 

ses som en spiral (Ödman, 2007:104).  

 

Den hermeneutiska spiralen pendlar mellan förförståelsen, tolkning och förståelse samt del 

och helhet (Dahlberg et al., 2008:236). Genom en ökad förståelse för delarna och helheten 

kommer en mer övergripande helhetsbild att utformas, men även en djupare 

kunskapsprecisering kring fenomenet i sig. När vi når en ny förståelse kring fenomenet 

skapas det en ny tolkningsprocess och denna förståelse agerar då som förförståelse i den nya 

tolkningsprocessen. Vi får alltså en möjlighet genom den nya förståelsen vi skapat att se till 

delarna och helheten ur ett nytt perspektiv. Spiralen saknar på så sätt både början och slut, då 

tolkningen och förståelsen kan fortgå i all oändlighet och omformas av nya intryck och 

uppleverler vi möter (Ödman, 2007:107). På grund av detta går det aldrig att nå en fullständig 

mättnad och förståelse i studien, då vi ständigt genererar ny förförståelse vilket påverkar hur 

vi ser till materialet. Hur denna tolkningsspiral har använts i studien redogörs i avsnittet här 

nedan.  

 

 4.6.1 Tolkningsprocess i praktiken 

Redan vid transkriberingen av intervjuerna började analysprocessen där vi kunde urskilja 

återkommande mönster i våra dialoger med de kvinnliga cheferna. Dessa utgjorde därefter 

grunden för den preliminära tolkningen, vilket är en lägre nivå i den hermeneutiska spiralen. 

I denna tolkningsdel började vi med att läsa igenom materialet flertalet gånger för att få en 

första tolkning av materialet och för att finna en övergripande förståelse av fenomenet samt 

de delar vi ansåg mest väsentliga i avseende till studiens syfte. I samband med 

genomläsningen valde vi att anteckna tankar, återkommande mönster och skillnader i 

transkriptionernas marginaler, detta för att nå en överblick och kunna urskilja gemensamma 

drag. Efter detta började tematiseringar att utvinnas, vilket blev en process av 

omformuleringar och bearbetningar kring vad varje tema skulle innefatta så att det väsentliga 

i materialet lyftes fram. Detta resulterade i sex stycken teman som vi valde att redogöra för i 

den preliminära tolkningen. En preliminär struktur är enligt Dahlberg, et.al (2008:281) en 

hjälp för forskaren att söka efter underliggande meningar, där det som är obekant och 

avlägset tillskrivs något begripligt. 

 

När dessa sex tematiseringar stod klara och en mättnad upplevdes gick vi vidare till den 

fördjupande tolkningen, vilket är nästa steg av den hermeneutiska spiralen. Här fokuserade vi 

på att försöka läsa mellan raderna, för att nå underliggande betydelser som inte uppenbarat 

sig i den inledande tolkningen. Här valde vi även att koppla samma tolkningar med teorier 
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och begrepp, för att tillskriva tolkningen mening och nå en ny förståelse på en högre 

abstraktionsnivå. Detta är något som Dahlberg, et.al (2008:285) anser som produktivt, då 

detta skapar en mer rimlig tolkning. Genom att jämföra tematiseringarna vi valt att lyfta upp i 

den preliminära tolkningen kunde vi urskilja likheter och skillnader mellan dem, vilket 

resulterade i att de sex teman vi valt att belysa inledningsvis blev tre stycken i den 

fördjupande tolkningen. Dessa teman fördjupades sedan ytterligare med hjälp av 

sammankopplingen till teori och begrepp, för att nå en ökad förståelse av fenomenet. I början 

av denna tolkningsprocess hade vi svårt att definiera tematiseringarna fullt ut, detta 

resulterade i att vi valde att omarbeta och byta fokus på ett av våra teman då vi i tolkningen 

med hjälp av förförståelsen uppmärksammade ett mer betydande mönster.  

 

När vi upplevde en relativ mättnad i den fördjupande fasen valde vi att gå vidare till det vi 

benämner som huvudtolkningen. Denna tolkningsdel utgör en högre abstraktionsnivå än de 

tidigare tolkningsnivåerna i den hermeneutiska spiralen. Här fördjupades tolkningen 

ytterligare, vilket resulterade i att de tre tidigare tematiseringarna blev till ett huvudtema. 

Detta huvudtema ska utgöra en helhet där de tidigare tolkningarna skall bindas ihop, där en 

tydlig röd tråd ska kunna urskiljas genom samtliga tolkningsprocesser. Här jämförde vi 

återigen de tidigare tematiseringarna för att urskilja mönster, likheter och olikheter för att nå 

essensen med fenomenet där delarna förstås i relation till helheten. Genom användandet av 

teorin även i denna del kan förståelsen för de hinder och möjligheter kvinnorna möter förstås 

ytterligare. Detta menar Dahlberg et.al (2008:286) gör att huvudtemat går att se ur dess 

kontext och öppnar upp möjligheterna för att nå en mer generaliserad bild. 

 

4.7 Kvalitetskriterier   
Under studiens gång har vi valt att förhålla oss till olika kvalitetskriterier för att bibehålla en 

hög kvalité och trovärdighet i studien. Det första kriteriet vi väljer att lyfta är Konfirmabilitet 

vilket innebär att det som har uppenbarat sig under intervjuerna stämmer överens med 

informanternas utsagor utan någon inbladning av forskarens fantasi (Symon & Cassel, 

2012:208). Vi har försökt att inte låta egna tankar och åsikter påverka studiens 

genomförande. För att undgå detta har vi tydligt att redogjort för metod och förankrat 

resultatet till tidigare forskning i en så stor utsträckning som möjligt. Med mål att nå en hög 

konformitet i vår studie har vi tydligt redogjort för tillvägagångssättet för bland annat 

datainsamlingen och transkriptionen, samt redogörelsen för citat då vi försöker att skapa en 

objektiv bild av vad som sades under intervjuerna.  

 

Det andra kravet vi valt att förhålla oss till är koherenskriteriet. Detta behandlar sambandet 

som finns mellan huvudtolkningen och deltolkningarna, där det finns en röd tråd genom 

tolkningarna då dessa blir förståeliga i förhållande till varandra (Ödman, 2007:110). Denna 

röda tråd är något som vi arbetat med under studiens gång där ett tydligt samband kan 

urskiljas genom arbetets alla delar. I resultatdelen blir det därför av stor vikt att 

deltolkningarna återspeglas i huvudtolkningen, som sedan har knutits samman med teori och 

tidigare forskning i diskussionsdelen. Det sista kriteriet vi väljer att belysa är ömsesidigheten 

mellan oss och våra informanter vilket är ett krav för vår studie. Genomförandet av studien 

har skett på både forskaren och forskningsdeltagarnas villkor (Symon & Cassel, 2012:209). 

Det frivilliga deltagandet är något som vi har redogjort för genom de etiska principerna, 

vilket har skett både via följebrev och vid intervjuernas start. Dessutom har vi upplyst att svar 

inte behöver ges kring ämnen som kan uppfattas som känsliga.  
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5. Resultat 

Studien syftar till att synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor, i en mansdominerad 

sektor, möter i sitt karriärskapande. Under denna rubrik följer resultatet av studien, då det 

under den preliminära tolkningen framkommit fem olika tematiseringar. Efter detta 

presenteras den fördjupade tolkningen, där vi utvunnit tre teman, som sen förankrats i teorin. 

Slutligen prestentrar vi vår huvudtolkning som ämnar att sammanfatta våra teman för att nå 

en högre abstraktionsnivå och en helhetsbild. Intervjupersonerna kommer alla att nämnas 

med fiktiva namn.   

 
5.1 Presentation av informanter 
Namn Ålder Befattning Tid på befattning 

Filippa 31 år Verksamhetschef Fyra år  

Katrin  56 år Administrativchef Ett år & tio månader 

Elin 47 år Administrativchef Ett år & sex månader 

Nadja 52 år VD Sju år 

Bea 50 år Ekonomichef Fyra år 

Molly  55 år HR Business partner Tio år 

Josefin  36 år Verksamhetschef  Två år 

Christine  45 år Verksamhetschef  Sju år 

Sandra  47 år Säkerhetschef Fyra år 

My  50 år Administrativ chef Sex år 

 

5.2 Preliminär tolkning 

Efter en bearbetning av intervjuerna har vi valt att belysa följande teman i den preliminära 

tolkningen: Påverkan av tidigare chefer, Att tro på den egna förmågan, Sökandet till 

likasinnade, Chefskapet förknippas med män, Socialt stöd och Låga ambitioner.  

 

5.2.1 Påverkan av tidigare chefer  

Det första temat vi valt att belysa är tidigare chefers påverkan på ledarskapet. I samtliga 

intervjuer framkommer det att de kvinnliga cheferna påverkats av de chefer det haft i tidigare 

skeden i sina karriärer, där samtliga hade både negativa och positiva erfarenheter kring de 

tidigare cheferna.  

 

Katrin berättar om sina upplevelser om en manlig chef som hon hade i början av sitt yrkesliv. 

Denna chef hade hon under femton års tid och han hade en väldig gammeldags ledarskapsstil 

där han besatt en pondus och auktoritär ställning. Hon berättar att de flesta var rädda för 

honom och att han var väldigt oberäknelig i sitt agerande. Detta var något som formade henne 

att våga stå på sig och säga ifrån redan från början, vilket hon tror har påverkat hennes 

ledarskapsstil och chefskap på ett positivt sätt. På grund av dessa negativa upplevelser har 

hon därför själv uppmuntrat och lagt en stor vikt vid att hennes medarbetare och personal ska 

våga prata och komma med nytänkande idéer och influenser.  

 

My hade tidigt en chef som insåg att hon absolut inte ville bli som i sin egen chefsroll. Hon 

gillade henne som person men tyckte inte om hennes ledarskap. Enligt My hade hon dålig 

självkänsla och var oberäknelig, samt favoriserade vissa anställda så då bestämde hon sig 

tidigt för hur hon tyckte att bra ledarskap var. Flera av de kvinnliga cheferna belyser också 

vikten i att ha ett mått av chefer som uppfattas som mindre önskvärda under sin karriär, för 

att av detta utvecklas och formas som ledare och framtida chef.  
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Det positiva hos tidigare chefer lyfts också upp, vilket flera av kvinnorna säger ha influerat 

dem i deras ledarskapsstilar. Nadja, Josefin, Christine och Sandra upplever att deras tidigare 

chefer haft en stor påverkan på deras chefskap, där samtliga anser att det är via upplevelsen 

av cheferna som de insett vad ett bra ledarskap innebär. Dessa chefer har influerat kvinnorna 

och på så sätt format kvinnornas sätt att se till sitt eget ledarskap. My är inne på samma spår 

och säger att hennes tidigare chefer stöttat och lyft henne genom åren vilket är anledningen 

till att hon är där hon är idag. Det tyder på att lärdomarna från de tidigare cheferna gett 

upphov till olika strategier och kvaliteter som kvinnorna anammat från dessa och på så sätt 

skapat större möjligheter för karriärutveckling.   

 

5.2.2 Att tro på den egna förmågan 

Att tro på den egna förmågan är även det genomgående i samtliga intervjuer vilket blir den 

andra tematiseringen. Filippa, Elin och Bea berättar om vikten i att vara ärlig mot sina 

medarbetare, men framförallt att man ska våga stå på sig och tro på sig själv. De anser att 

detta är avgörande för att kommunikationen och klimatet på företaget skall fungera, där alla 

ska uppmuntras att våga säga vad de tycker. Men det handlar även om att vara principfast för 

en del av kvinnorna, att inte vika sig vid konflikter och beslut inom organisationen som kan 

leda till att ens värderingar eller prioriteringar blir åsidosatta. 

 

Josefin och Christine upplever att deras höga självförtroende har hjälpt dem till positionerna 

de idag besitter. De belyser även vikten av att våga ta för sig och att våga misslyckas. Båda 

anser att ett självförtroende tillsammans med en vilja kommer bidra till att man vågar ta för 

sig av möjligheter som dyker upp i karriären. Flera av kvinnorna anser därför att det blir 

avgörande för hur man väljer att se till de möjligheter som uppenbarar sig under ens karriär, 

men även hur man väljer att förhålla sig till eventuella hinder. En avgörande faktor är alltså 

enligt de flesta kvinnliga cheferna att våga ta för sig, vilket blir till en drivkraft i att vilja 

lyckas och att inte gå miste om möjligheterna. Några av kvinnorna anser att så länge man 

vågar ta möjligheterna som dyker upp finns det bra chanser till karriäravancemang. Det är 

därför en viktig del i deras ledarskap idag, men har även påverkat deras möjligheter i tidigare 

skeden i karriären.  

 

5.2.3 Sökandet till likasinnade 

I intervjuerna har ett tydligt hinder för kvinnor framkommit, nämligen att män ofta söker sig 

till andra män och identifierar sig med likasinnade. Fenomenet är även något som 

förekommer hos kvinnor, då dessa gärna väljer kvinnor framför män. De flesta kvinnliga 

cheferna upplever det som ett dilemma, då de högre posterna oftast besittes av män, som då 

väljer att se till sitt egna snäva nätverk när det gäller att rekrytera någon ny. Individer vänder 

sig gärna till likasinnade och kommer lättare överens med de som är lik en själv och de man 

identifierar sig med. Det framkommer även att det är ett svårt mönster att bryta då mannen 

anses som norm och är ofta det kvinnan jämförs mot.  

 

Christine nämner att hon under sin karriär lagt märke till att män ofta föredrar män vilket 

missgynnar hennes karriärmöjligheter som kvinna eftersom männen gärna samtalar och 

anställer andra män. Molly upplever det som att mannen är den som många naturligt ser på en 

chefsposition. Även hon nämner att män gärna rekryterar män och att vi alla dras till 

likasinnade och folk som vi litar på, något som även gäller för kvinnor. Hon tar även upp att 

det är en mönster som är svårt att bryta, då det är starka krafter som omedvetet styr oss. De 

flesta kvinnorna upplever att de vill omge sig med dem de litar på och identifierar sig med, 

främst för att nå en så friktionsfri grupp som möjligt.  
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5.2.4 Chefskapet förknippas med män 

Något som kan ses återkommande hos en del av kvinnorna är att de upplever en olikhet i 

kvinnor och mäns egenskaper, som kan tänkas påverka de möjligheter och hinder som 

individer upplever under sin karriär. Enligt Bea, Josefin och Elin så upplever de att det finns 

föreställningar om att mannens sociala roll lämpar sig bättre inom organisationen än 

kvinnans. De anser att mannens egenskaper skiljer sig från deras kvinnliga, då männen är mer 

riskbenägna, jagar resultat och har en hänsynslös stil. Christine upplever det som att män 

generellt tar för sig mer än vad kvinnor gör och att kvinnor behöver anta ”manliga" 

egenskaper ibland för att lyckas. Filippa upplever även att hon själv har fått höra sig vara 

"bitchig" när hon använt en mer auktoritär ledarstil.  

 

5.2.5 Socialt stöd 

Det sociala stödet har kommit fram som ett centralt tema under samtliga intervjuer. Att ha 

någon att vända sig till för feedback är av stor vikt för kvinnorna i deras karriär. Det är viktig 

att ha en mentor eller en förebild så länge det är en mentor som kvinnan väljer själv. Det blir 

tydligt att det mest framgångsrika är om kvinnan själv hittar en mentor om kan ge råd på 

vägen. Detta behöver inte alltid vara en uttalad mentor utan kan även vara en informell 

mentor så som tidigare chefer eller kollegor, men även personer individen erhållit via sitt 

sociala nätverk. Annat stöd i form av kollegor eller nätverk är även det centralt då man 

många gånger behöver ett kontaktnät att luta sig mot under sin karriär. Vikten av det sociala 

stödet hos samtliga kvinnor tycks ligga i att ha någon att bolla tankar och idéer med under 

vägens gång och inte nödvändigtvis att det måste vara en uttalad mentor eller en del i ett 

mentorsprogram.  

 

Enligt Sandra är det viktigt med stöd i form av mentorer och kollegor. Men lägger stor vikt 

vid att hitta mentorn själv istället för att bli tilldelad en via exempelvis ett mentorsprogram. 

Hon anser även att man kommer långt med stöd i form av kollegor och att ett kontaktnät är ett 

krav för att ha möjlighet till karriäravancemang. Nadja upplever däremot att de mentorer hon 

fått via mentorsprogram varit till stor hjälp när hon avancerat till de högre befattningarna. 

Nadja i enlighet med Katrin och Josefin anser att det sociala nätverk de besitter är en 

avgörande del för deras möjligheter till karriäravancemang. Enligt dessa så har de flesta och 

mest attraktiva erbjudandena uppenbarat sig via kontakter med gamla kollegor och chefer.   

 

5.2.6 Låga ambitioner 

Något som vi upplevde återkommande i kvinnornas intervjuer var att de flesta inte haft någon 

ambition av att göra karriär. De flesta upplever att detta var något som föll sig naturligt och 

var ett naturligt steg i deras karriär. Genomgående är att samtliga haft ambitioner om att göra 

ett bra jobb och arbeta hårt, men de flesta har inte haft som mål att ta sig till en viss position 

inom företaget. Enligt Katrin, Nadja och Molly har deras hårda arbete och nyfikenhet gjort att 

möjligheterna uppenbarat sig, men de belyser även att deras självtillit och självförtroende 

varit avgörande för deras karriäravancemang. 

  

5.3 Fördjupad tolkning 

Som nästa steg i den hermeneutiska spiralen har vi nu gått vidare till en fördjupad tolkning av 

kvinnornas utsagor. Denna tolkning kommer att göras med hjälp av den teoretiska och 

begreppsliga referensramen för att nå en större förståelse kring intervjuerna och den 

preliminära tolkningen. Under denna rubrik följer våra omarbetade teman: Olika 

förväntningar på olika kön, sociala resurser leder till utveckling och Tillit till sig själv.  
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5.3.1 Olika förväntningar på olika kön  

Detta tema har vuxit fram efter en sammanslagning av de tidigare tematiseringarna "sökandet 

till likasinnade" och "chefskapet förknippas med män". I den preliminära tolkningen såg vi att 

många av de intervjuade kvinnorna upplevde att män ofta premierar andra män, men även att 

kvinnor gärna söker sig till andra kvinnor. Det skapas därför en tydlig distinktion mellan 

könen. Dessutom upplever flera av kvinnorna även att det finns en skillnad i egenskaper och 

ageranden mellan könen, där det som benämns som "manliga" egenskaper passar bättre inom 

en målinriktad organisation. Båda dessa teman återspeglar hinder som kvinnorna både 

medvetet, men även omedvetet möter i sitt karriäravancemang, som formats av att det finns 

olika förväntningar på könen. Nedan följer ett citat där Molly belyser hur egenskaper hos de 

olika könen uppfattas olika: 

 
Jag har träffat många unga karriärdrivna kvinnor som från att vara unga, lovande och modiga har det 

tippat över och man blir besvärlig och jobbig. Män tar generellt för sig mer än vad kvinnor gör. Det 

känns som att kvinnor behöver anta 'manliga' egenskaper ibland för att lyckas. Man måste liksom bli en i 

gänget. Siffrorna talar ju sitt tydliga språk i alla fall när det är mansdominerat så är det svårt för 

kvinnorna, för de blir inte inkluderade på samma sätt. – Molly 
 

Det som Molly beskriver i uttalandet är att det finns vissa förväntningar på hur en kvinna och 

en man ska vara i olika yrkessituationer. I detta uttalande blir det tydligt att dessa 

förväntningar sätter en prägel kring vad som anses accepterat och inte. Molly nämner att 

kvinnor ibland behöver anta "manliga" egenskaper, vilket blir en form av gränsöverträdande 

och ett vågspel för kvinnan där det antingen godtas eller avvisas. Skulle denna chansning inte 

gå vägen är det därför lätt att detta skapar hinder i karriären där andra börjar uppfatta en som 

krävande och jobbig. Enligt Molly är det en form av avvägning där kvinnor måste ta för sig 

och träda in på den manliga sfären, men även vara aktsamma i hur de framställer sig själva. 

Filippa uttrycker sig i citatet nedan: 

 
Jag upplever att manliga chefer är mer hårda och direkta. Jag tror att om man sätter en manlig och en 

kvinnlig chef i samma scenario, där båda är hårda och direkta hade nog ingen höjt på ögonbrynen för den 

manliga chefen för att det är väntat. Jag som kvinna behöver ha vassa armbågar och risken finns att jag 

uppfattas som 'bitchig' vilket är synd för jag tror att många hindras och inte vågar ha ambitionen att 

komma längre. – Filippa 
 

Filippa upplever en distinktion mellan män och kvinnor, då hon anser att män har attribut 

som är mer hårda och auktoritära, vilket bidrar till att kvinnor och män bemöts olika i 

organisationen. Ingen skulle ifrågasätta en mans direkthet då denna är förväntad, medan hon 

själv upplever att hon skulle kunna uppfattas som "bitchig". Det tyder på att hon själv har en 

förväntning kring sina egna egenskaper och ageranden, och skulle hon använda sig av de mer 

"manliga" egenskaperna antar hon att det inte skulle gå i linje med hennes kön och de 

förväntningar hon och andra har. Filippa nämner även att för att ta sig vidare måste kvinnor 

ha vassare armbågar och skinn på näsan, vilket tyder på att kvinnor måste anta "manliga" 

egenskaper för att ta sig framåt, vilket då sätts i dilemma med de förväntningar som finns.  

 

De olika egenskaperna anser både Katrin och Elin kan utgöra en anledning till varför kvinnor 

och män gör karriär inom olika grenar inom organisationen. Elin uttrycker varför hon tror att 

det inte finns lika många kvinnliga säljare i citatet nedan: 

 
Dom flesta jag känner känns inte så 'säljiga'. Männen jagar mer resultat och är mer medvetna om sina 

mål. Det är ytterst få som jag känner som tar steget och går vidare till affärssidan. […] men om vi pratar 

om administration och HR om man får ha förutfattade meningar så upplever jag att tjejer är bättre på 
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administration än många män, vilket verkar vara genetiskt.  – Elin 
 

Elin menar att de hon upplever som mer "manliga" egenskaper passar mer i de yrkesgrenar 

som skulle kunna uppfattas som mer målinriktade. Hon upplever att det finns ett samband 

mellan könen och vissa egenskaper, vilket gör att det faller sig naturligt att män och kvinnor 

hamnar på olika grenar. Denna generella uppfattning om hur kvinnor förväntas vara och vilka 

egenskaper som anses lämpliga för vissa yrkesroller är något som går i linje med den tidigare 

forskningen (Cook & Glass, 2014; Carbajal, 2018). De förväntningar som finns kring 

egenskaper i relation till kön ifrågasätts sällan och förklaras genom att det är biologiskt 

grundat. Nedan uttrycker Katrin att hon upplever att dessa förväntningar är förankrade i den 

sociala ordningen som råder: 

 
Man ser ju gärna att tjejer på administrativa poster eftersom tjejer är mer om sig och kring med rutiner 

och gärna överarbetar för att bevisa sig medan männen ska norpa åt sig titlarna. I min bransch är det 

oftast fler kvinnor på HR-avdelningen och på administrativa chefsposter. Annars är det ju mer manliga 

chefer på de tyngre posterna, så som på mäklarbordet och ekonomichefer. Varför det är så vet jag inte, 

det kanske är så att män väljer män. – Katrin  
 

Katrin anser att det finns föreställningar om förväntningarna kring de olika yrkespositionerna 

och vilka egenskaper som är lämpliga på dessa positioner. Katrin uttrycker att kvinnor ofta 

överarbetar vilket tyder på att kvinnorna ständigt försöker leva upp till de förväntningar som 

finns gällande den manligt präglade chefspositionen. Kvinnor förväntas på de positioner som 

faller mer inom ramen för egenskaper som förknippas med omhändertagande, medan männen 

återfinns inom de mer målinriktade positioner. Det skulle kunna ses ha tendenser av en 

maktaspekt, där männens högre statusposition i samhället upprätthåller och styr denna 

ordning, men även fortsätter upprätthålla en tydlig distinktion mellan könen. Denna 

särhållning och hierarkiska övertag är något som reproduceras i det som Katrin benämner 

som att män väljer män. Att män tenderar att välja män är något Sandra belyser i citatet 

nedan: 

 
Anledningen till att det saknas kvinnor på högre positioner tror jag absolut beror på att vi inte får en lika 

stor chans. Män anställer män och vill vara med män, så det är ju ett tydligt hinder för oss. För att inte 

fasta på det hindret har jag anpassa mig och försökt komma in i gruppen. – Sandra 
 

Sandra upplever även hon att tendenser om att män ofta vänder sig till andra män. Det kan 

göra att kvinnor utesluts från vissa sociala sammanhang där endast män har tillträde. Denna 

särhållning av könen bidrar till att mannens hierarkiska ställning legitimeras och upprätthålls, 

då upplevelser av egenskaperna som dessa män identifierar sig med inte ska beblandas med 

de kvinnliga. Sandra uttrycker att det kan bli ett hinder för henne, just på grund av att hon är 

kvinna då förväntningarna och föreställningarna skiljer sig från de som finns om män. Sandra 

har upplevt att hon har behövt tillta andra strategier och anpassa sig för att anses som en 

accepterad del i gruppen. Nedan berättar Bea hur även hon upplever ett eftersträvande av ett 

socialt samspel som får en stor vikt i rekryteringsprocessen: 

 
Man vill ju gärna rekrytera in någon man känner att man kan ta en öl med efter jobbet. Någon som man 

potentiellt vill umgås med på fritiden, har samma fritidsintressen och någon att spela golf med 

exempelvis. – Bea  
 

Bea lyfter även upp vikten i att känna en social samhörighet med personer man arbetar med. 

Att ta en öl och dela intressen tyder på ett bredare utbyte än bara en jobbrelation. Vår 

tolkning av citatet synliggör vikten i att känna en trygghet och identifikation med sina 

arbetskollegor, då en god social relation uppstår med individer som man litar på. Vår tolkning 
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är att individer har lättare att förhålla sig till individer som liknar dem då de blir mer 

förutsägbara i olika situationer då liknande egenskaper uppfattas, vilket bidrar till att man 

känner tillit till att dessa individer kommer handla i enlighet med en själv. Även Molly 

upplever att hon har bevittnat rekryteringen av likasinnade vilket kan ses i citatet nedan:  

 
Det verkar va så att när kvinnor kommer i stor majoritet och blir dominerande verkar det hålla i sig hela 

vägen upp och fler kvinnor söker sig dig och också blir kvar. Det ser helt annorlunda ut i 

företagsenheterna och vår aktiehandel där det är tvärt om där mannen är majoritet. Det verkar som att när 

kvinnorna är majoritet rekrytera de också fler kvinnor. – Molly  
 

Molly upplever att dessa tendenser ger upphov till de kvinnodominerande grenarna, men 

även kvinnodominerande yrken. Upplever kvinnor att det finns andra kvinnor inom 

organisationen upplevs möjligheter att de själva kan bli en del av den. Kvinnorna får ett 

tillträde till det sociala sammanhanget då andra kvinnor de identifierar sig med återfinns där. 

Vår tolkning är att identifikationen med likasinnade upprätthåller och reproducerar 

distinktionen mellan förväntningarna på könen där kvinnor och män återfinns på olika arenor, 

som präglas av dessa tydliga förväntningar.  

 

Vår tolkning av citaten ovan visar tydligt att kvinnorna upplever att det finns skillnader i 

förväntningar på kvinnor och män, men även att deras egenskaper upplevs passande i olika 

situationer. Enligt tidigare forskning är chefspositionen manligt präglad, vilket gör att 

kvinnorna upplever ett dilemma i deras agerande, då deras "kvinnliga" egenskaper inte 

stämmer överens med det som förväntas på en chefsposition (O’Neil, et.al., 2015). Vi tolkar 

utifrån Hirdmans begrepp genussystem som belyser ett system bestående av olika 

föreställningar och förväntningar som skapar mönster kring hur vi förhåller oss till kön. 

Kvinnorna upplever att det finns en distinktion mellan könen, där kvinnor anses mer 

strukturerande och män mer målinriktade i organisationen. Denna distinktion är något som 

kan ses härledas från de olika förställningar som genussystemet producerar. Genom en tydlig 

särhållning upprätthålls och legitimeras den manliga normen i systemet, vilket kan ses i 

denna tydliga uppdelning av arbetsuppgifter och yrkesområden som kvinnorna upplever. 

Genom att kvinnorna tillskrivs egenskaper så som strukturerade och noggranna, anses de 

passa bättre inom yrkesgrenar så som HR och administrativt arbete. På så sätt är det 

meningsskapande och bidrar till att människor navigerar efter detta då de förknippar sysslor 

och platser till könet och dess egenskaper. På så sätt skapas förväntningar, vilket leder till att 

maktstrukturen upprätthålls där avskiljandet gör att kvinnorna exkluderas från sfärer och 

sammanhang som anses vara manligt präglade.  

 

Något som präglar kvinnornas upplevelser är att det finns en tydlig åtskillnad mellan 

"manliga" och "kvinnliga" egenskaper, men även att de "manliga" egenskaperna får en högre 

och mer eftersträvansvärd ställning. Genom att även tilldela män egenskaper så som 

riskbenägenhet och målmedvetenhet, ges män företräde till de arenor som karaktäriseras av 

dessa egenskaper. De arbetsområden som förknippas med dessa egenskaper kommer att ses 

som mer lämpade för män och rättfärdigas genom att dessa egenskaper är biologiskt 

grundade i det manliga könet. Kvinnorna ställs inför ett dilemma där de måste trotsa 

genussystemet och förhandla om det på nytt för att få tillträde till högre positioner. Vi tolkar i 

linje med Hirdmans begrepp genuskontrakt som behandlar den överenskommelse som finns 

mellan könen gällande genussystemet. Genom att kvinnorna delvis tillskriver vissa 

yrkesområden och egenskaper till männen så upprätthåller de genussystemets ramverk, men 

även förhandlar om genuskontraktet när de inträder i den manligt präglade chefspositionen.  

Förväntningarna på de olika könen kan enligt vår tolkning också ligga till grund för det 

Kanter benämner som homosocial reproduktion där ett kön ofta väljer och identifierar sig 
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med personer som besitter samma kön. Det kan ses i att män ofta vänder sig till andra män 

och kvinnor föredrar andra kvinnor. Kvinnorna upplever att män inom organisationen ofta 

premierar andra män, vilket skapar hinder för dem att få tillträde till vissa sociala grupper. 

Det påvisar återigen att vissa egenskaper och intressen värdesätts i specifika sammanhang, 

vilket gör att kvinnorna måste anta andra strategier för att motverka dessa hinder. En 

ytterligare tolkning som kan göras är att begreppet homosocial reproduktion även bidrar till 

en ökning av åtskillnaden av könen, då det gör att könen söker sig till olika yrken och antar 

olika arbetsuppgifter.  

 

5.3.2 Sociala resurser leder till utveckling  

Detta tema har vuxit fram ur de tidigare tematiseringarna "påverkan av tidigare chefer" och 

"socialt stöd". I den preliminära tolkningen framgår det att stöd i form av tidigare chefer och 

kollegor som har öppnat upp möjligheter för karriärutveckling. Centralt i intervjuerna är att 

kvinnorna lägger stor vikt vid att ha någon att bolla tankar och idéer med, även att de mest 

attraktiva jobberbjudanden uppenbarat sig via kontakter med kollegor och tidigare chefer. 

Dessutom upplever kvinnorna att de tidigare cheferna de haft både gett upphov till negativa 

och positiva erfarenheter av ledarskap, vilket har haft en inverkan på hur de själva ser till sina 

ledarskapsegenskaper. Dessa egenskaper har sedan fungerat som strategier som utökat 

kvinnornas möjligheter till karriäravancemang. Nedan berättar My om sina upplevelser om 

hur hennes tidigare mindre önskvärda chef påverkat henne på ett positivt sätt: 

 
Jag hade tidigt en chef jag visste att jag inte ville bli som, saker jag har med mig än idag. När hon var 

min chef och jag var hennes gruppchef ville hon ibland att jag skulle göra saker som jag kände var fel. 

Och när jag väl gjorde de saker som hon ville, fast jag visste att det skulle bli fel och det även blev det 

bestämde jag mig för att jag alltid skulle göra det jag själv tyckte var rätt. – My 
 

Genom att My uttrycker att hon tidigt fick erfarenheter av en mindre önskvärd chef lärde hon 

sig vad hon själv ansåg att bra ledarskap var, något som hon tagit med sig och fortfarande 

använder sig av. Att chefen gick emot det My ansåg var rätt skapade en insikt i vikten av att 

stå på sig i det hon själv anser som rätt och viktigt. Vi tolkar det som att erfarenheter om 

mindre bra ledarskapstekniker är av stor vikt för att själv lära sig hur en bra ledare ska vara, 

vilket i sin tur kommer att leda till en utveckling som ger upphov till karriäravancemang. 

Erfarenheter av mindre önskvärda ageranden hos chefer är även något Bea har upplevt: 

 
Det fungerar inte organisationen i längden att ha en VD som hotar folk och avskedar folk, det ger ju inget 

bra arbetsklimat. Jag själv besatt den specialkompetensen som företaget var beroende av, men detta 

agerande var ju mot dom som han såg ned på, vilket gjorde det ännu värre. Så vinner man inte min 

respekt att utan då måste man ju stå på sig i sina åsikter och inte respektera det. – Bea  
 

Bea beskriver att agerandet från VD:n inte var något som gick i linje med det hon stod för. 

Även om beteendet inte utagerades mot henne så är det inget hon identifierar sig med och kan 

rättfärdiga för sig själv. Vår tolkning är att denna erfarenhet utvecklat det ramverk hon har 

gällande förväntningar på sin egen ledarstil, men även vilket beteende som hon kommer att 

acceptera från andra. Även de tidigare chefer kvinnorna ansett varit bra har påverkat dem i 

sin ledarskapsstil. Nedan förklarar Katrin hur hennes tidigare kvinnliga chef påverkat henne i 

sitt ledarskap: 

 
Många av de saker och egenskaper som hon hade som chef är ju sånt jag velat ta efter. Så hon har ju 

påverkat mig i hur jag har lett andra, absolut. För jag tycker det var ett framgångsrecept från hennes sida. 

Hon har alltid varit någon jag kunnat vända mig till, hon har ju varit i samma position som jag, så det har 

ju varit ett väldigt stöd. – Katrin  
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Katrin uttrycker här att hennes tidigare chef besuttit många av de egenskaper hon själv anser 

som viktiga i chefsrollen. Det har på så sätt utgjort en resurs som Katrin använt i sin egen 

utveckling av sina ledaregenskaper. Hon väljer att benämna det som ett framgångsrecept, där 

Katrin anser att dessa ageranden och egenskaper är ett koncept för de förutsättningar som 

behövs för att bli en bra ledare. Denna kvinnliga chef tolkar vi även agerar som en förebild 

för Katrin, då hon upplever att hon influerats av denne vilket har varit ett strategiskt val och 

en orsak till att hon lyckats. Genom att se denna kvinna på en högre position har hon även 

möjligheter för henne själv uppenbarats. Dessutom nämner Katrin att denna chef är någon 

hon kan vända sig till under sin tid som chef, vilket belyser det sociala stöd hon funnit hos 

denna. Vår tolkning är att denna chef har fungerat som en informell mentor som har förutsätt 

Katrin med vägledning och redskap kring hur hon ska hantera situationer och potentiella 

hinder i sin yrkesroll. Denna form av socialt stöd ses därför som en resurs som ger upphov till 

utveckling i karriären, då mentorskapet förser kvinnorna med ett humankapital som fungerar 

som strategier vid senare karriärutveckling. Nedan påvisar även Josefin vikten av att ha ett 

socialt stöd under sin karriär: 

 
Jag tror att om man har rätt chef som ger stöd kommer vi våga mer, då man blir sedd vilket är viktigt. 

Sen är det ju så att ensam är inte stark. Man måste använda kontakter för att ha en möjligheten till att 

göra karriär. /.../ man behöver hjälp med mycket, man behöver en mentor för vägledning i svåra val och 

situationer. – Josefin 
 

Josefin nämner att ensam är inte stark, och för att ha möjligheten till avancemang är ett 

kontaktnät nödvändigt. Även Sandra upplever stödet på liknande sätt:  

 
Jag tror att det är superviktigt med ett kontaktnät. Det är nog inte bara en möjlighet utan ett krav att ha, 

annars kommer man inte ta sig till toppen och inte heller klara sig kvar där. Även att ha en mentor tror 

jag kan vara viktigt. – Sandra  
 

Josefin berättar att ett socialt stöd i form av kontakter betydligt ökar möjligheterna till 

karriäravancemang. Sandra däremot upplever det som att ett kontaktnät inte bara är en 

möjlighet utan ett krav för att avancera i karriären, både för att lyckas ta sig dit och att hålla 

sig kvar. Vår tolkning är att man med hjälp av sociala nätverk kan komma mycket längre i sin 

karriär än vad man kan på egen hand. Det är även betydelsefullt enligt både Josefin och 

Sandra att ha en mentor som på olika sätt kan guida, ge råd, inspirera och dela med sig av 

erfarenheter. Det styrker återigen sociala stödets vikt i relation till tidigare forskning, då 

kvinnor som får tips, råd och ett humankapital tenderar att ge större möjligheter att lyckas 

avancera i karriären (Kurtulus & Tomaskovic-Devey, 2012). Goda sociala relationer kan ses 

som en viktig resurs för att avancera i karriären, då individerna når hjälpmedel och strategier 

för hur de ska hantera olika situationer som kan dyka upp i karriären.  

 

Nedan berättar Nadja om de upplevelser och hjälp hon haft genom det kvinnliga 

chefsnätverket Ruter Dam: 

 
Efter att jag gått med i ett nätverk bara för kvinnor insåg jag att det fanns ett maktspel i mina korridorer 

också. Det fanns ju härskartekniker som jag inte insett på grund av att jag var naiv men när jag 

uppmärksammat det kunde jag ju hantera dem bättre. – Nadja  
 

Det som Nadja beskriver i uttalandet ovan tyder på att det externa nätverk hon övertalades att 

gå med i hjälpte henne att se nya mönster och strukturer inom organisationen. Genom att ha 

kontakt med andra kvinnor som utsätts för liknande situationer som henne själv blir hon 

medveten om den makt hon själv utsätts för. Nadja beskriver att detta har undgått henne och 

att hon känt sig naiv, vilket tyder på att det är svårt att synliggöra maktspel och 
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härskartekniker när hon själv är en del av dem. Men genom att belysa och diskutera dessa 

med andra har det skapat en möjlighet för henna att förhålla sig till och hantera dessa på ett 

fördelaktigt sätt. Det tyder på att kunskapen kvinnorna erhåller från de sociala resurserna inte 

enbart behandlar kunskaper om vad som förväntas av organisationen, utan kan även vara 

kunskap som illustrerar ojämlika förhållanden som råder och präglar strukturer på 

arbetsplatsen som kan utgöra stora hinder för kvinnornas fortsatta karriärmöjligheter. 

 

Vår tolkning av citaten ovan visar tydligt på att kvinnorna upplever fler möjligheter i 

karriären när de erhåller goda sociala resurser. Genom sina tidigare chefer har kvinnornas 

kunskaper ökat om vad som anses som lämpligt ledarskapsbeteende, vilket sedan blir en 

strategi som kan tillämpas vid vidare karriärutveckling. Hur kvinnorna sedan förhåller sig till 

kontakter och nätverk skapar en möjlighet för ett ökat socialt kapital, då dessa kontakter kan 

bidra med erfarenheter och strategier kring vad som är fördelaktigt vid karriäravancemang. 

Det kan kopplas till det Kanter benämner som maktstrukturer, där både kunskap och socialt 

kapital kan ses som de resurser vi besitter och använder för att nå mål. Samtliga kvinnor 

upplever att det sociala resurser varit nödvändiga för deras karriärutveckling. Det tyder på att 

kvinnorna via ett stort socialt kapital och tillgången till nätverk upplever att de besitter en 

maktposition, där de via sociala resurser erhåller kunskaper vilket sedan kan användas som 

strategier för att ta sig vidare i karriären. Enligt Kanter kan en kvinna som besitter makt 

undanröja föreställningar om henne, vilket blir tydligt i kvinnornas upplevelser då de 

förhandlar om sitt kön och dennes positioner genom att företräda en hög position i 

maktstrukturen.  

 

Vår tolkning av citaten blir därför att kvinnornas upplevelser inte går linje med det Kanter 

benämner om maktstrukturer som ett hinder för kvinnor inom en organisation. Kvinnornas 

upplevelser stämmer överens med de ageranden och handlingsåtaganden som återfinns på 

högre nivåer i maktstrukturen, vilket enligt teorin oftast innehas av män. Dessutom vittnar 

samtliga kvinnor om ett gott socialt nätverk, bestående både av mentorer och informella 

nätverk, vilket styrker deras maktpositioner och gör att de inte har ett behov av att känna sig 

hotade av andra. På grund av deras nätverk uppenbaras nya externa karriärmöjligheter och 

förser dem med ett socialt kapital vilket ökar deras sociala resurser. Dessa sociala resurser 

tolkar vi även som en strategi vilket kvinnorna använder för att motverka homosociala 

reproduktionen. Genom att aktivt göra sig synliga i andras nätverk och genom att ha goda 

kontakter med andra kommer det att möjliggöra för fortsatta karriärmöjligheter. Genom att 

göra sig synlig och sprida sitt "varumärke" ökar möjligheterna att den förankrade 

homosociala reproduktionen ibland upphör, då nya influenser uppmärksammas. Det 

återspeglas återigen en högre position i Kanters maktstruktur, som gör att dessa kvinnor 

upplever att möjligheter uppenbaras i deras sociala resurser.  

 

5.3.3 Tillit till sig själv 

Detta tema är en vidareutveckling och fördjupad tolkning av tematiseringen "att tro på den 

egna förmågan" och "låga ambitioner" som lyftes under den preliminära tolkningen. 

Samtliga av de intervjuade kvinnorna belyser att ett bra självförtroende är av största vikt i 

rollen som chef och för att ha möjligheter att avancera i karriären. Det framgår även att ett bra 

självförtroende leder till en trygghet i sig själv vilket resulterar i positiva inställningar till nya 

uppgifter i arbetslivet. I tematiseringen låga ambitioner upplever kvinnorna att det är ett starkt 

självförtroende och en tillit till sig själv, tillsammans med ett hårt arbete som gett upphov till 

ett naturligt avancemang i karriären. Nedan berättar Josefin om hur ett bra självförtroende 

hjälpt henne i karriären:  
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Jag har alltid haft självförtroende vilket jag tror har hjälp mig att komma upp till positionen jag ha just 

nu. Det gäller att våga, våga säga nej och våga anta nya utmaningar. Jag tror även att ha en trygghet i sig 

själv hjälper till att övervinna olika hinder i arbetet. – Josefin 
 

Här betonar Josefin att tryggheten i sig själv för att likvidera hinder i arbetslivet, något som 

även Filippa poängterar här nedan: 

 
Vi ställs ju inför hinder hela tiden, men att känna en trygghet i sig själv hjälpte mig att bortse från dessa 

hinder. – Filippa  
 

Det framkommer alltså att både Josefin och Filippa har upplevt hinder i sin karriär, men 

genom att känna en inre trygghet kommer det ligga till grund för att lyckas övervinna dessa 

hinder. Vår tolkning är att det är av stor vikt i att känna tillit och tilltro till den egna 

förmågan, men även ett mod till att våga säga ifrån kommer att öka sannolikheten för att 

känna mod att anta nya och kanske utmanande uppgifter i arbetet, något som kan leda till 

ökade möjligheter till karriärutveckling. Grunden till ett självförtroende är tryggheten vilket 

kan byggas upp på olika sätt, antingen har man det från början eller så utvecklas det med 

erfarenheter, men just att individen känner sig trygg spelar en avgörande roll. Vår tolkning är 

att ett självförtroende och förmågan att känna tillit till sig själv, kommer kunna resultera i att 

man kan se och hantera ett hinder på ett fördelaktigt sätt, där man kan se tendenser till 

utveckling snarare än ett hinder. Det framkommer även att ett bra självförtroende kan leda till 

glädje och positiva inställningar gentemot att anta nya uppgifter, vilket också är något som 

enligt vår tolkning kan främja en karriärutveckling. Så att kvinnorna tidigare upplevt hinder 

och motgångar är genomgående, men för att övervinna dessa har självförtroendet varit 

viktigt. I citatet nedan beskriver Christine sina upplevelser: 

 
Sen har man ju varit på krigsstigen också, där självförtroendet fått sig en känga så då gäller det ju att inte 

sluta tro på sig själv, och veta att man gör något bra. Man måste verkligen stå på sig. – Christine 
 

Christines upplevelser i citatet ovan vittnar även det om självförtroendets centrala roll när 

hon har stött på motgångar i arbetslivet. Vår tolkning är att en medvetenhet om sina styrkor 

och svagheter kan ses som strategier för att övervinna olika hinder i arbetslivet, men även 

modet att våga ta för sig av möjligheterna och att våga misslyckas. Att våga stå på sig och att 

stå för sina åsikter är även det centralt i intervjuerna, såhär uttrycker sig Nadja om att våga stå 

för sina åsikter och värderingar: 

 
Man kan ju inte vika sig, för då har man ju köpt dåliga värderingar och det man inte står för och jag vill 

ju kunna känna ett förtroende och vara stolt över min chef, för annars får jag ju göra någonting annat. Jag 

är nog också väldigt rättvisepatos också, kan jag inte se mig själv i spegeln då går jag hellre därifrån. Så 

man måste våga och våga misslyckas. – Nadja 
 

Nadja berättar att känslan av att vara sann mot sina egna värderingar är så pass stark att hon 

hellre väljer att söka sig ifrån sin arbetsposition än att arbeta under värderingar som hon inte 

står för. I och med det självförtroende och den trygghet hon känner kommer hon att våga göra 

det hon själv anser som rätt. Hon belyser även vikten av att våga ta för sig men även att våga 

misslyckas. Vår tolkning i enlighet med tidigare forskning tyder på att en rädsla för att 

misslyckas kan förändra ens ambitioner att göra karriär (LaPierre och Zimmerman, 2012).  

Uppmärksammas inte prestationer finns en risk att vi hämmas och inte vågar, då en känsla av 

rädsla för att misslyckas håller än tillbaka och kan skapa hinder i karriären. Vår tolkning blir 

därför att Nadja ser misslyckanden och andra bakslag i karriären som ett naturligt inslag, 

vilket kan främja möjligheter till utveckling i karriären. Genom att känna tillit till sig själv, 
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tillsammans med ett bra självförtroende kommer det att resultera i att individen ser till hinder 

som utvecklingsmöjligheter istället för något som hindrar dem att ta sig framåt i karriären.  

Denna starka tillit till sig själv och till sina egna förmågor är något vi anser skulle kunna ligga 

till grund för att möjligheter gällande karriären uppenbarar sig. Enligt kvinnorna har de flesta 

inte haft ambitioner om att göra karriär utan ambitionen har legat i att göra ett bra jobb. My 

berättar i citatet nedan hennes upplevelser om vad som drivit henne framåt: 

 
Jag har aldrig haft ambitioner att göra karriär men jag har alltid haft ambitionen att göra bra ifrån mig. 

Jag har aldrig formulerat det för mig själv som att göra karriär men att utvecklas och ha ett intressant 

jobb har varit viktigt. – My 
 

Det går i enighet med Nadjas upplevelser om ambitionen att göra karriär:  

 
Jag har aldrig haft en ambition om att göra karriär men att göra ett bra jobb. För mig har det varit viktigt 

att ha roliga jobb, för man lägger så mycket tid på jobbet och då måste det vara kul, man måste brinna för 

det. – Nadja 
 

Vår tolkning av citaten blir därför att vikten i kvinnornas karriär inte är att ta sig vidare högre 

upp i företagshierarkin, utan snarare att finna en meningsfullhet i arbetet. Att ständigt 

utmanas och utvecklas blir drivkraften hos både Nadja och My, vilket gör att en 

karriärutveckling tycks falla sig naturligt för dem båda. Genom att utmanas och brinna för sitt 

arbete byggs även en tillit till sin egna förmåga upp, vilket ytterligare främjar möjligheterna 

för att avancera. Det tyder även på att fokus förflyttats från att söka sig högre upp i hierarkin 

till ett fokus på ett meningsfullt arbete, vilket enligt vår tolkning skulle kunna ses vara en 

faktor till att de känner en inre trygghet som resulterar i ett stärkt självförtroende. Det är 

något som även går i linje med den tidigare forskningen, då ett ökat självförtroende öppnar 

upp möjligheter för kvinnor att avancera i karriären (O’Neil, et.al., 2015). 

 

Vår tolkning av citaten visar tydligt att en stark tillit till sig själv främjar kvinnornas upplevda 

karriärmöjligheter även om det inte är något de strävat efter. Att kvinnorna besitter låga 

ambitioner om att göra karriär är något som går att härleda hos Kanters teori om 

möjlighetsstrukturer, där kvinnor ofta förknippas med personer med små möjligheter. Dessa 

saknar ofta inflytande i organisationen och har inte ambitioner att göra karriär. På grund av 

det finns det enligt Kanter maktskillnader mellan könen vilket kan ha påverkan på individers 

självbild. Enligt vår tolkning går det emot kvinnornas upplevelser av ett starkt 

självförtroende, då det går i linje med det Kanters benämner som karaktäriserar en person 

stora möjligheter. Enligt möjlighetsstrukturen upplever de med ett stort självförtroende stora 

karriärmöjligheter. Kvinnornas upplevelser tyder på att samtliga besitter en trygghet och ett 

självförtroende, vilket de även upplever har öppnat upp möjligheterna för vidare utveckling. I 

enlighet med Kanters begrepp möjlighetsstruktur upplever kvinnorna möjligheter även om de 

inte aktivt sökt efter dem då ambitionerna är låga.  

 

Ett starkt självförtroende i enlighet med Winby och Gillholm (2014) studie är något som 

förknippas med en "manlig" egenskap vilket tyder på att genussystemet är under ständig 

förändring. Genuskontraktet som Hirdman benämner förändras och förhandlas över tid, vilket 

gör att egenskaper inte är statiskt förankrade i ett specifikt kön. Genom att kvinnorna 

upplever denna starka tillit till sig själv tillskriver de sig en "manlig" egenskap, vilket 

accepteras av omgivningen. Det tyder därför på att en förhandling och en förändring gällande 

egenskapen håller på att ske och att det som Kanter benämner som låga möjligheter inte kan 

legitimeras med det kvinnliga könet.  
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5.4 Huvudtolkning 

Under denna rubrik har vi att knutit samman resultatdelen och de tidigare tolkningarna som 

gjorts, vilket resulterar i en slutgiltig huvudtolkning. Den fördjupande tolkningen ligger till 

grund i denna del där tematiseringarna som uppkom i de fördjupande tolkningen jämförs och 

knyts samman. Huvudtolkningen ska fungera som en röd tråd, där en tydlig anknytning till 

studien syfte då vi vill synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor, i en mansdominerad 

sektor, möter i sitt karriärskapande. Det slutgiltiga temat har uppkommit via vår förförståelse 

för fenomenet som utvecklats under studien tillsammans med den teoretiska och begreppsliga 

ramen.  

 

5.4.1 Kvinnliga strategier för att nå en manligt präglad position 

Vår huvudtolkning är att kvinnornas karriäravancemang innebär att strategier måste tillämpas 

för att nå chefspositionen vilket ses som en manligt präglad position. Dessa strategier, som att 

ta hjälp av sina sociala nätverk och medvetandegöra sina styrkor och svagheter, antar kvinnor 

för motverka det som hindrar kvinnorna att utvecklas i sin karriär. Centralt i tidigare 

forskning och något som tas upp i teorin är att mannen anses som norm, något som kvinnan 

ständigt jämförs med, vilket blir ett påtagligt hinder för kvinnornas möjligheter i karriären. 

Eftersom manliga egenskaper ses som eftersträvansvärda för chefspositionen måste 

kvinnorna anta andra strategier och göra sig konkurrenskraftiga med manliga kollegor för att 

nå samma positioner.  

 

En huvudtolkning från temat i den fördjupande tolkningen Olika förväntningar på olika kön 

ser ut på det sättet att individer gärna identifierar sig med likasinnade, att män ofta premierar 

andra män och lika så för kvinnorna. Det skapas en tydlig distinktion mellan könen då 

kvinnorna upplever olika förväntningar på könen vilket vuxit fram ur de egenskaper som 

anses "manliga" respektive "kvinnliga" och vilka egenskaper som anses mer lämpade på en 

chefsposition, vilket även gå att härleda från tidigare forskning (Boye & Grönlund, 2018). 

Kvinnorna upplever det som att de ibland måste anta manliga egenskaper för att ta sig vidare 

i karriären, vilket blir ett vågspel för hur de uppfattas som kvinnor. Denna distinktion går att 

se i Hirdmans genussystem, där detta förespråkar ett särskiljande då de biologiska könen 

grundas på hur kön görs, det vill säga hur genus framställs och formar individer. Genom 

denna distinktion mellan "manligt" och " kvinnligt" legitimeras mannens överordnade 

ställning, som återfinns i den hierarkiska logiken. Genom att mannen anses som norm 

jämförs kvinnan och dess innebörd mot denna norm, vilket även leder till att det mannen 

innefattar är eftersträvansvärt och det kvinnan är ständigt saknar något. Denna underordnade 

ställning blir därför något som kvinnorna själva är med och reproducera via upprätthållandet 

av det rådande genuskontraktet. 

 

När kvinnor träder in i en mansdominerad sektor, där den manliga normen förväntas och 

omskapas ställs kvinnan för ett dilemma där denne måste tillskriva sig själv dessa manliga 

egenskaper för att accepteras, men även bibehålla de egenskaper som går i enlighet med 

dennes biologiska könstillhörighet. Denna distinktion fortsätter enligt Hirdman att 

upprätthålla det manliga idealet då kvinnan och dennes egenskaper agerar som en motpol för 

vad mannen inte är. Distinktionen upprätthåller och främjar på så sätt även den homosociala 

reproduktionen som Kanter benämner vilket belyser att individer väljer dem som de 

identifierar och finner likheter med. Den homosociala reproduktionen reproducerar på så sätt 

återigen särhållande av könen, då de som sitter på ledande roller väljer dem som liknar den 

själv, vilket gör att fler män kan tänkas väljas in till ledande positioner. Det bidrar på så sätt 

till att kvinnor ställs inför ytterligare hinder, då chefspositionen anses manligt präglad och 
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mannen ses som norm. 

 

I huvudtolkningen för temat Sociala resurser leder till utveckling från den fördjupade 

tolkningen ses även här olika strategier för att nå den manligt präglade positionen, 

exempelvis där kvinnor med goda sociala resurser upplever fler möjligheter till 

karriäravancemang. Hur dessa kvinnor förhåller sig till kontakter och nätverk skapar en 

möjlighet för ett ökat socialt kapital eftersom kontakter kan bidra med erfarenheter och 

strategier om vad som är fördelaktigt vid karriäravancemang. Både formella och informella 

mentorer kan bidra med vägledning och redskap för hur olika situationer ska hanteras och hur 

man hanterar motgångar i sin yrkesroll. Socialt stöd i form av mentorskap förser kvinnorna 

med ett humankapital som fungerar som strategier vid senare karriärutveckling. 

Humankapital går även i linje med vad Kanter anser som avgörande för individer att erhålla 

goda sociala resurser, vilket påverkar maktstrukturen men även möjlighetsstrukturen. Genom 

att erhålla en högre maktposition, där kvinnorna känner att de har större möjligheter till 

påverkan via sina sociala nätverk skulle i sin tur kunna ses som en faktor som påverkar 

kvinnornas syn till dem själva. Genom att känna ett större inflytande ökar även 

självförtroendet, vilket stärker möjligheterna enligt Kanters teori vilket tyder på att om 

kvinnorna har en känsla av att de har större möjligheter kommer även fler möjligheter att 

uppenbaras.  

 

Vikten av ett socialt stöd ses som en strategi i karriärutvecklingen för att ta sig högre upp i 

hierarkin. Genom att ta del av andras erfarenheter kan man tyda mönster i sin egen yrkesroll 

men även dela med sig av gemensamma strategier vilket på ett sätt ökar det sociala kapitalet 

hos kvinnor. Sociala resurser är något som Kanter benämner som en viktig del hur ens 

maktposition uttrycks, då de med stark makt känner ett större förtroende då de inte känner sig 

hotade av andra. Tendenser av att känna att en har ett gott socialt nätverk och ett stort socialt 

kapital utökar förtroendet individen känner för andra, men även tryggheten i att andra vägar 

finns tillgängliga. Skulle kvinnan möta hinder i sin karriär upplevs därför möjligheter i form 

av andra vägar att gå. På så sätt ökar kvinnans maktposition genom att hon tillhandahåller 

sociala resurser att luta sig mot, vilket i sin tur även påverkar hennes position i den rådande 

maktstrukturen. Nyttjandet av sociala nätverk är strategier för öppnandet av nya dörrar i det 

yrkesmässiga livet, där att vända sig till sina kontaktnät för tips och råd i karriären kan vara 

en väsentlig strategi för karriärutveckling. De kvinnliga chefer kan sedan även dem öppna 

nya dörrar i andra olika nätverkande sammanhang, vilket även skulle kunna motverka den 

homosociala reproduktionen då kvinnorna blir mer synliga via sin maktposition genom sina 

sociala resurser. Det synliggörande av en själv skulle även på så sätt kunna förändra bilden av 

vad chefskapet innebär, vilket även skulle kunna leda till att den manliga chefspositionen 

förhandlas om. 

 

När vi går vidare till den tidigare tematiseringen Tillit till sig själv från den fördjupade  

tolkningen upplevs även detta som en tydlig strategi för att nå den manligt präglade 

chefspositionen. Något som är genomgående hos de intervjuade kvinnorna är att olika 

förväntningar på olika kön härleder till olika egenskaper som män och kvinnor besitter, att 

kvinnor ses som mer strukturerade och noggranna medan mannen är rationella och 

riskbenägna. Inget av det som kvinnorna nämner härleder till att självförtroende och 

självinsikt är en typisk manlig egenskap vilket går emot det som den tidigare forskningen 

belyser (Winby & Gillholm, 2014). Denna egenskap anser även de flesta kvinnorna som 

avgörande för att möjligheter ska uppenbara sig men den fungerar även som en drivkraft och 

strategi för att lyckas och utvecklas i karriären. Kvinnorna tillskriver sig delvis en "manlig" 

egenskap, men att detta även legitimeras av omgivningen. Genom att tillskrivandet 
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legitimeras gör kvinnorna anspråk på den manliga sfären och träder in i det som anses som 

norm. På så sätt gör även kvinnorna anspråk på det rådande genuskontraktet, vilket tvingar 

det till förhandling när det inte längre kan legitimeras av omgivningen.  

 

Egenskapen självförtroende går i linje med det Kanter benämner som en egenskap som ofta 

besitts av män. Egenskapen enligt möjlighetsstrukturen ligger till grund för individer som 

betraktas ha goda möjligheter. Det som däremot blir en skillnad från Kanters teori om 

möjlighetsstruktur är att kvinnorna tenderar att ha låga ambitioner om att göra karriär. Enligt 

Kanter återfinns låga ambitioner hos individer som betraktas ha små möjligheter, vilket ofta 

återfinns hos kvinnor. Låga ambitioner skulle kunna ses som en tendens av att en kvinna inte 

förväntas göra karriär inom en mansdominerad sektor. Kvinnor uttrycker detta för att det inte 

går i linje med vad som förväntas kring deras kön då Kanter anser att egenskapen att vara 

tävlingsinriktad och ha en tydlig målmedvetenhet är beteenden som går att se hos dem som 

oftast gör karriär, vilket även går att härleda som typiskt "manliga" egenskaper. Ambitioner 

om att göra karriär går emot det som anses "kvinnligt" enligt genussystemet, vilket skulle 

ställa kvinnorna inför ett dilemma i rättfärdigandet av sig själva som kvinnor. Fokus har 

därför förflyttats från att se karriär som en enda möjlighet till att lyckas, till att istället 

värdesätta en utveckling och meningsfullhet i sin yrkesroll, vilket även går i linje med de 

förväntningar som ställs genom genussystemet som råder.  

 

Genom att kvinnorna tillskrivit sig självförtroende och använt detta som en strategi för att 

avancera i sin karriär kan inte det nuvarande genuskontraktet längre legitimeras av 

omgivningen. Det gör att kontraktet på så sätt måste förhandlas om, då hur kvinnan görs inte 

går i linje med hur kvinnan förväntas vara. Genuskontraktet har på så sätt förhandlats om, då 

självförtroende inte längre kan göras legitim som en manlig egenskap. Det tyder igen på att 

kontraktet är både socialt och kulturellt konstruerat vilket gör att det förändras över tid och 

kontext. Egenskaper kan därför i enlighet med hur Hirdman väljer att prata om begreppet 

genus inte härledas från ett specifikt biologiskt kön, utan att hur en kvinna och man görs är 

något som individer formas in i, både socialt men även kulturellt. Förändligheten gör att 

kvinnorna via strategier de anammat under sin karriär skulle kunna förändra synen på 

chefspositionen och över tid, vilket även skulle kunna eliminera den manliga stämpeln på 

toppositioner.   
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6. Diskussion 

Nedan följer en avslutande diskussion kring de slutsatser vi kan se i resultatet i relation till 

studiens syfte. En diskussion förs även gällande teorier och tidigare forskning vi valt att 

förhålla oss till, samt i relation till den metodansats vi använt oss av. Slutligen har vi 

redogjort våra egna reflektioner om studien, självkritik och framtida forskningsmöjligheter.  

 

6.1 Problemformulering och syfte 
Studiens syfte har varit att synliggöra hinder och möjligheter som kvinnor, i en 

mansdominerad sektor, möter i sitt karriärskapande via intervjuer genom en hermeneutisk 

metodansats. Frågeställningen besvaras genom att kvinnorna måste använda sig av olika 

strategier för att nå en manligt präglad position, det vill säga chefspositionen vilket tydliggörs 

i huvudtolkningen. 

 

I denna studie har vi funnit att hur hinder och möjligheter upplevs i kvinnornas karriär 

avancemang ter sig olika, då kvinnorna gått olika vägar för att nå till den nuvarande 

chefspositionen. Det som däremot tenderar att bli ett centralt hinder är att mannen anses som 

norm och att chefspositionen är manligt präglad, vilket gör detta till det fundamentala hindret, 

som skulle kunna ses uppenbara sig på olika sätt för kvinnorna. De möjligheter som 

kvinnorna haft är även dem olika, då de tenderar att se till möjligheter på olika sätt. De 

kvinnor som haft ambition om att göra karriär söker mer aktivt efter möjligheterna, medan de 

som inte haft dem inte alltid sett dem lika tydligt. Detta har gett upphov till att kvinnorna 

använt sig av olika strategier för att nå den manligt präglade chefspositionen. Det som 

däremot ses återkommande hos kvinnorna är att samtliga använt sig av sociala resurser till 

fördel i sitt karriärskapande, tillsammans med ett starkt självförtroende och tillit till sig själv. 

Sammantaget skulle vi säga att vi i denna studie har belyst de hinder och möjligheter kvinnor 

ställs inför i deras karriärskapande, samt hur föreställningarna om genus i samhället präglar 

detta. Denna studie åsyftar till att avspegla kvinnornas upplevelser om just hinder och 

möjligheter de stött på i sina karriärer, vilket utifrån både syfte och frågeställning avspeglar 

deras livsvärld.  

 

6.2 Tidigare forskning i relation till resultatet 
Genom att ha tagit del av den tidigare forskningen har vi fått en klar bild för vad som ses som 

"manliga" och "kvinnliga" egenskaper, samt hur dessa förhåller sig till varandra. Denna 

kunskap är även något som tydligt går att härleda i vårt resultat, vilket även har gett upphov 

till att vi analyserar detta som kvinnors främsta hinder. Dessa egenskaper och hur de präglar 

chefspositionen var något vi lyfte i tematiseringen föreställningar om kvinnligt och manligt 

chefskap. I enlighet med detta tema visar studiens resultat på att kvinnornas förväntade 

egenskaper och ageranden inte går i linje med den manligt präglade chefspositionen. Detta 

har gjort att kvinnorna måste anta alternativa strategier för att visa sig lämpliga för denna 

chefsposition. Att mannen ses som norm blir därför det fundamentala hinder som kvinnorna 

möter i sitt karriäravancemang, som även kan ses styra kvinnans inträde i den manliga 

sektorn, vilket går i linje med Hirdmans genussystem. Kvinnorna upplever att de ofta hamnar 

på positioner som skulle kunna härledas från typiskt "kvinnliga" egenskaper, medan männen 

behåller positioner och yrkesgrenar som ses mer prestigefyllda. Vårt resultat gick även i linje 

med det som tidigare forskning påvisar gällande att chefspositionen är föränderlig. Genom att 

kvinnorna förhandlar om sitt kön i genuskontraktet förändras även förväntningarna kring vad 

som anses lämpligt i en chefsposition. Detta gör att genuskontraktet får en avgörande roll i 

hur kvinnor och män uppfattar sig själva och hur dessa bemöts i organisationen, vilket gör att 
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föreställningarna om dessas roller i organisationen förändras över tid och kontext.  

 

I den tidigare forskningen är det genomgående att kvinnor är i behov av ett socialt ramverk 

vilket ökar möjligheterna till karriäravancemang, något som vi belyser i temat sociala stödes 

inflytande. Det går även att urskilja i vårt resultat, då samtliga kvinnor använt sig av någon 

form av sociala resurser i sitt eget karriäravancerande. Detta är något som upplevs väsentligt 

för att utöka sitt humankapital som i sig ses om en strategi för att ta sig vidare i karriären. 

Tidigare forskning påvisar även att det sociala stödet kan bidra till ett ökat självförtroende 

och en känsla av sammanhang, vilket även går att härleda i vår studie. Det stöd samtliga 

kvinnor uttrycker att de har haft genom sin karriär skulle därför kunna ses ligga till grund för 

utvecklandet av det starka självförtroende de uppfattat sig ha. Detta tyder därför ytterligare på 

att de sociala resurser kvinnorna erhåller i sina karriärer har varit avgörande för deras 

avancemang.  

 

Det som däremot skiljer vårt resultat från den tidigare forskningen är att kvinnorna inte 

upplever en skillnad i bemötande grundat på kön, då de upplever att de får samma feedback i 

sin yrkesrolls om sina manliga kollegor. Dessutom tenderar kvinnorna att söka sig till sociala 

nätverk och skaffa sig informella mentorer på egenhand, vilket resulterar i att de både blir 

synliga på arbetsmarknaden men även att de bygger upp en kontaktnät som uppenbarar till 

möjligheter. Detta är även något som går i linje med det Kanter benämner gällande 

maktstrukturer, då kvinnorna via ett stort socialt nätverk utökar sin maktposition vilket ger 

dem ett bättre förhandlingsläge till sina manliga kollegor. Det som även skiljer vår studie från 

tidigare forskning är att kvinnorna inte upplevde någon signifikant skillnad av att ha en 

kvinnlig eller manlig mentor, så länge de fick välja detta själv. Detta skulle kunna bero på att 

mentorsprogrammen inte upplevdes vanligt förekommande, vilket gjorde att kvinnorna sökte 

sig till informella mentorer.  

 

Något som vår studies resultat inte påvisade i någon större utsträckning var de hinder som 

uppmärksammades i tematiseringen fenomen som hindra kvinnor från att avancera i 

karriären. Flera tidigare studier påvisade ett glastak och fenomenet "the leaky pipline" som 

hinder för kvinnors möjligheter till avancemang i karriären. Dessa hinder var inte något som 

gick att härleda från kvinnornas upplevelser, vilket skulle kunna bero på att de flesta 

kvinnorna i vår studie inte haft ambitionen att göra karriär. Genom att inte aktivt söka sig till 

högre positioner blir sådana hinder inte lika påtagliga. Detta skulle även kunna ligga till 

grund för de tendenser om att kvinnorna inte känner bristande självförtroende, snarare tvärt 

om, då detta inte sattes på prov i samma utsträckning som det kanske gjort om de aktivt sökte 

sig högre i karriären.  

 

Det som skiljer vår studie från tidigare forskning är att även om kvinnorna upplever tydliga 

distinktioner mellan förväntningarna på män och kvinnor, har de tillskrivit sig egenskapen 

självförtroende som setts som en "manligt" präglad egenskap. Denna egenskap är enligt 

tidigare forskning av betydande roll för möjlighetsskapande i karriärsammanhang. Tendenser 

om att en förhandling kring denna har börjat ske, påvisar även att en förändring kring 

kvinnors möjligheter och hinder kan tänkas uppstå. Kvinnornas skapande av sig själva skiljer 

sig från de traditionella synen som tidigare forskning visar på, vilket tyder på synen på 

chefskap är under förhandling och successivt förändras beroende på kontext och tid.  

 

6.3 Teori i relation till resultatet 
Den teoretiska och begreppsliga referensramen vi använt oss av i detta arbete har haft en 

central roll gällande att tolka och förstå resultatet. Via tidigare forskning fick vi en inblick i 



 37 

att chefspositionen anses manligt präglad, vilket inte går i enlighet med de som karaktäriseras 

som "kvinnliga" egenskaper. Denna insikt gjorde att vi ville nå en djupare förståelse om hur 

genus skapas och görs i relation till vilka hinder och möjligheter som uppenbaras i den 

kvinnliga karriärvägen. Hirdmans genusteori har gjort att vi nått en djupare förståelse för hur 

föreställningar och förväntningar på könen präglar individers ageranden och tankar, däribland 

hur man ser till kvinnor som chefer och hur kvinnorna måste använda sig av andra strategier 

för att nå den manligt präglade positionen. Denna teori har även synliggjort hur mannen via 

sin hierarkiska ställning anses som norm, vilket ständigt kvinnan ställs mot. Denna teori 

valde vi att komplettera med Kanters teori om möjlighetsstrukturer för att nå en bredare bild 

om kvinnors möjligheter att nå denna manligt präglade position. Genom denna teori fick vi 

en djupare förståelse för de strategier som uppenbarade sig i resultatet och hur dessa komma 

att spela en avgörande roll för kvinnornas karriäravancemang.  

 

Båda dessa teorier har hjälpt oss att nå huvudtolkningens tema Kvinnliga strategier för att nå 

en manligt präglad position, då Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt 

tydliggjort tolkningen som har dragits gällande kvinnornas hinder i deras karriärskapande, 

och Kanters begrepp möjlighetsstruktur och maktstruktur belyst möjligheterna som 

uppenbarat sig. Utan detta teoretiska ramverk hade antagligen tolkningen stannat vid den 

fördjupande tolkningen och inte synliggjort den högre abstraktionsnivå som går att härleda i 

huvudtolkningen. Med hjälp av de teoretiska ramverken kunde vi nå en förståelse för hur 

kvinnorna ständigt förhandlar och gör sitt kön, där detta inte är statiskt utan förändras över tid 

och i kontext för att accepteras på positioner där de ses som avvikare från den manliga 

normen. Detta har gjort att vår studie utifrån den teoretiska referensramen bidragit till att nå 

en djupare förståelse för hur kvinnor måste anta strategier som skapar möjligheter för att nå 

en manligt präglad position. Vi anser med detta att den teoretiska referensramen och de 

begrepp som har lyfts varit till stor hjälp vid analys och tolkningsprocessen, då dessa ökade 

våra förståelseramar för fenomenet. 

 

6.4 Metodologiska reflektioner och självkritik 
Valet av den hermeneutiska metodansatsen var en självklarhet för att nå en djupare förståelse 

för hur kvinnliga chefer upplever hinder och möjligheter i sitt karriäravancemang. I 

hermeneutiken står individens upplevelse i fokus, vilket går i linje med det vi avser att 

studera. Öppenheten i denna metod har även varit av största vikt för att kunna låta kvinnornas 

upplevelser berätta om fenomenet för oss, för att öppna upp för en förändring av vår 

förförståelse. 

 

Svårigheten med hermeneutiska metoden anser vi ligger i analysprocessen då denna saknar 

en tydlig struktur där materialet skall omtolkas gång på gång. I den preliminära 

tolkningsfasen upplevde vi att det var svårt att inte övertolka resultatet och inte tolka detta i 

relation till teorin. Vi försökte aktivt att bibehålla denna del teorilös, för att kunna behålla en 

öppenhet mot materialet. Detta gjorde att vi valde att inte använda oss av citat i den 

preliminära tolkningen, för att försöka bibehålla en så övergripande syn till materialet som 

möjligt. Materialet skulle på så vis berätta om fenomenet för oss och inte återberättas via den 

förförståelse vi redan besatt.  

 

Då den hermeneutiska metodansatsen grundar sig i förförståelsen spelade denna en 

avgörande roll för hur vi valde att se till och tolka resultatet. Denna påverkades och formades 

av den information vi tog del av under studiens gång, så som artiklar, tidigare forskning och 

teorin. Genom att vi valde de tidigare forskningsstudier att utgå ifrån som vi valde, formades 

även vår syn till studien och dennes resultat. Detta gjorde att vi riktade studien utifrån de 
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möjligheter och hinder som uppenbarat sig i denna tidigare forskning. Hade vi valt andra 

studier hade möjligtvis fokus i studien varit annorlunda. Dock så tror vi återigen att genom att 

medvetenhetgöra denna förförståelse och se hur denna har formats av valet av tidigare 

forskning, artiklar och teori var vi ändå uppmärksamma på motstridigheter som uppenbarade 

sig i resultatet.  

 

En problematik som skulle kunna tyckas med den urvalsmetod vi använde oss av var att vi 

nådde ut till kvinnliga chefer som tenderade att jobba på kvinnodominerade grenar inom den 

mansdominerade branschen. Dock så var syftet med studien att nå kvinnliga chefers 

upplevelser om hinder och möjligheter i en mansdominerad bransch, vilket uppfylls. 

Resultatet påvisade inga direkta skillnader mellan de kvinnor som jobbade inom de 

kvinnodominerande grenarna gentemot de mer mansdominerade grenarna. Att använda sig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod för även det med sig en problematik, då de intervjuade 

personerna kanske svarar som de tror vi anser är önskvärt. Men vi anser att intervjuer var av 

största vikt i denna studie för att nå den fördjupade upplevelsen kvinnorna har kring 

fenomenet.  

6.5 Egna reflektioner, vår förförståelse och förslag till vidare forskning 
Då vi båda har närabekanta som jobbar inom den mansdominerade sektorn har vi båda skapat 

oss föreställningar om att det är svårt att vara kvinna i denna sektor och att det är ett hårdare 

klimat, där det manliga jargongerna dominerar. Dessa närabekanta har även haft en väldigt 

hög arbetsbelastning, vilket resulterade i att vi ansåg att prestationskraven låg högt inom 

dessa yrken. Detta gjorde att vi i studiens start besatt en förförståelse om att kvinnor i den 

mansdominerade sektorn skulle ha svårt att ta sig vidare i sina karriärer då vi hade en 

föreställning om att systemet som fanns gällande detta gynnade män. Som nämnts tidigare 

ledde denna förförståelse in oss på den tidigare forskningen som bekräftade den stora hinder 

vi kunde tänka oss problematiserade kvinnors karriäravancemang. Denna förförståelse 

reviderades succesivt då resultatet inte tydde på att dessa hinder var gick att härleda i 

kvinnornas upplevelser. Detta gjorde att vi inte hade användning för dessa fenomen som 

skulle kunna tänkas hindra kvinnor i den utsträckning vi trott, vilket gjorde att vi utvecklade 

vår syn på tänkbara hinder. Detta belyser återigen vikten av redogörelsen av förförståelsen 

inom hermeneutiken, då det är då vi kan ifrågasätta och problematisera den. Denna kan även 

ses ligga till grund genom hela arbetet, då den går att härleda genom både valet av 

studieämne men även vilka teorier vi valt att belysa i denna studie.  

 

Även om denna studie går i linje med tidigare studier är många av dessa gjorda för cirka 10 år 

sedan. Detta gör vår studie intressant då denna kan användas i relation till de tidigare för att 

urskilja mönster av förändring gällande ämnet. Genom att vi har använt oss av Hirdmans 

genusteori i kombination med Kanters möjlighetsstrukturer anser vi att vårt resultat skiljer sig 

något från den tidigare forskningen vi tagit del av. Dessa teorier gör även vår studie 

sociologiskt intressant då kön skapas i interaktion och blir därför föränderliga beroende på 

kontext och tid, vilket även vårt resultat påvisar.   

 

I vår studie talar vi om ”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper och vad dessa innebär, vilket 

har haft sin grund i vad den tidigare forskningen sagt om detta. Vi kommer alltså fram till att 

vissa egenskaper anses som mer traditionellt typiska för det kvinnliga könet respektive det 

manliga. Det som vi vill framhålla är att detta är inga personliga åsikter vi har om vad som är 

"kvinnliga" och "manliga" egenskaper, därför använder vi oss även av citationstecken när 

detta benämns för att klargöra att dessa egenskaper inte är något som är bestämt eller att detta 
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gäller alla individer.  

 

Som vi nämnt tidigare hade de flesta av de kvinnliga chefer vi intervjuade inga specifika 

ambitioner om att göra karriär eller nå någon specifik position. Detta ser vi även som en av 

orsakerna till att vissa av de fenomen som studerats tidigare inte uppmärksammades i vår 

studies resultat. Detta gör att det hade varit intressant i framtida studier att studera om dessa 

hinder upplevs av kvinnor som aktivt söker efter karriäravancemang. Vidare forskning skulle 

dessutom kunna belysa varför dessa ambitioner inte finns och vad detta kan härledas från.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide:   

Redogörelse för etiska principer:   

-Konfidentialitetkravet    

-Nyttjandekravet    

-Samtyckeskravet   

-Informationskravet   

Tema 1 

Bakgrund  

Tema 2  

Rollen som chef    

Tema 3 

Manligt och kvinnligt ledarskap   

Tema 4 

Motgångar  

Tema 5 

Möjligheter    
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Bilaga 2 

 

Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi är två beteendevetarstudenter från Mälardalens högskola som just nu håller på att skriva 

vårt examensarbete i sociologi. Arbetet handlar om hur kvinnliga chefer inom den privata 

sektorn upplever möjligheter och hinder gällande att göra karriär. Vi söker därför kvinnliga 

chefer som kan tänktas ställa upp på en intervju. 

 

Intervjun kommer att vara ca 30-45 minuter lång, där du som informant får möjlighet att 

bestämma tid och plats. För att kunna återge en så objektiv bild som möjligt önskar vi även 

att spela in intervjun, om detta inte är något som du motsätter dig. Inspelningen kommer 

sedan att transkriberas och analyseras. Detta är något som endast kommer att användas i 

studiens syfte och kommer att raderas efter avslutad studie. Inget av det som yttras under 

intervjun kommer att gå att härleda tillbaka till dig, utan det är endast vi som kommer att veta 

vem du är. Deltagandet i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan 

när du vill under studiens gång.  

 
Har du några frågor eller är intresserad av att medverka i studien är det bara att kontakta oss 

så berättar vi mer. 

 

Tack på förhand! 

 

Matilda Torbjörnsson 

Tel: 073 – XXX XX XX 

Mail: mtn15005@student.mdh.se 

Amanda Zetterlund 

Tel: 073 – XXX XX XX 
Mail: azd15001@student.mdh.se 
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