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Sammanfattning

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för de skillnader som finns i kvinnor och mäns 
karriärvägar. Vi har fokuserat på att se om kvinnor och män har samma förutsättningar för att 
göra karriär. Vi har undersökt om våra respondenter upplevt motgångar i arbetslivet och om 
dessa skiljer sig mellan könen. I den teoretiska referensramen redogör vi för diverse faktorer 
som kan inverka på kvinnor och mäns karriärvägar.

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex personer på ledande 
befattningar. Eftersom vi anlagt ett genusperspektiv så har vi valt att intervjua tre kvinnor och 
tre män som vi valde ut genom ett strategiskt urval där kriterierna var kön och befattning. 
Utifrån vår egen förförståelse i ämnet skapade vi en intervjuguide som ett verktyg för oss att 
använda vid intervjusituationerna. Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer 
innehållande specifika teman där respondenterna gavs stort utrymme för egen tolkning. Vi har 
tolkat vårt intervjumaterial med utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln. Vi har behandlat 
allt material konfidentiellt enligt de etiska aspekterna vi angivit.

I resultatet kan vi redogöra för att det finns skillnader i de kvinnliga samt manliga 
respondenternas karriärvägar. I den teoretiska referensramen framgår det att det främst är 
kvinnor som stöter på motgångar i arbetslivet. Det talas mycket om kvinnors underlägsna 
situation och de motgångar de möter i karriären, lite är dock sagt kring om männen bemöter 
samma motgångar. Vi har undersökt respondenternas utbildningsval, rekryteringsförfarande, 
balansen mellan familjeliv och arbetsliv samt konflikter i det vardagliga arbetet. De skillnader 
vi kan utläsa mellan de kvinnliga respondenternas karriärvägar och de manliga 
respondenternas karriärvägar är intressanta. Det visade sig att samtliga respondenter har
ungefär lika mycket utbildning, skillnaden finns i deras utbildningsval. Det visade sig att 
rekryteringsförfarandena inte skiljde sig i hög grad mellan könen. Vi kan däremot utläsa att de 
kvinnliga respondenterna rekryterades vid en högre ålder än de manliga respondenterna. 
Familjelivet i kontrast mot arbetslivet visade sig vara en större skillnad mellan könen. De 
kvinnliga respondenterna talade mycket om hur denna aspekt påverkar balansen mellan 
arbetslivet och privatlivet till skillnad från de manliga respondenterna som inte berörde 
aspekten nämnvärt. Det visade sig även att de konflikter som respondenterna möter i sitt 
vardagliga arbete inte skiljer sig åt beroende av om du är man eller kvinna. De kvinnliga 
respondenterna angav likartade konflikter som de manliga respondenterna.
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Förord

Nu har vi studerat tre år på programmet Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet. Vi 
kan nu stolt presentera vårt avslutande examensarbete i form av denna C-uppsats. Det har 
varit väldigt roligt och stundvis svårt men det har verkligen givit oss god insikt i ämnet. Det är 
med blandade känslor vi nu lämnar in vårt sista arbete för att så småningom bege oss ut på 
arbetsmarknaden. 

Vi har genomfört vår studie tillsammans och det är vår gemensamma uppsats. Visst har vi 
författat olika delar, det har vi gjort eftersom vi anser att det är omöjligt att skriva mening för 
mening tillsammans i ett sådant här stort arbete. Eftersom vi valt att smälta ihop alla delar 
samt korrigerat och kompletterat den andres text anser vi att vi utfört hela arbetet tillsammans 
och vi anser det vara en omöjlighet att göra en uppdelning gällande vem som skrivit vad. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tuula Bergqvist, tack för din hjälp och din goda 
feedback som varit viktig i utformandet av vårt examensarbete. Vi vill även rikta ett stort tack 
till våra respondenter, utan er hade den här studien inte kunnat genomföras. Vi skulle helst av 
allt vilja tacka er personligen med namn men eftersom materialet är konfidentiellt så tackar vi 
er på det här viset. Ni vet vilka ni är! Guldhjärta vill vi ge till våra familjer och vänner som 
varit ett stort stöd!

Tack!

Trevlig läsning!

______________________                     ______________________

Alexandra Rönnberg                       Madeleine Andersson 
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1. Inledning
_______________________________________________________________

I inledningen kommer vi att ange en kort introduktion till det ämne som skall behandlas. Efter 
att vi introducerat ämnet följer en redogörelse över ämnesvalet där vi anger varför vi finner 
det intressant samt varför vi valt att skriva om det. Vi diskuterar ämnets problematik och vi 
anger vilken förförståelse vi har i ämnet. Efter att vi berört ämnets alla aspekter kommer vi 
att ange studiens syfte, samt vilka frågeställningar vi ämnar besvara. Definition av centrala 
begrepp samt disposition avslutar det inledande kapitlet. 
___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Sverige är ett jämställt land, det har bedömts vara ett av de mest jämställda länderna i världen 
och här ska kvinnor och män ha lika villkor och lika möjligheter (www1). Det är intressant att 
Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Sverige är ett föregångsland för 
andra länder, men även här finns det områden som inte präglas av jämställdhet. I vår studie 
fokuserar vi på arbetsmarknaden där det finns områden som är mer eller mindre jämställda. 
Det är uppenbart att det finns starka tendenser till könssegregering på arbetsmarknaden. Det 
finns givetvis arbeten som är starkt könsdominerade exempelvis kvinnor i vården och män i 
industrin, men det finns arbeten där kvinnor och män torde ha lika stora möjligheter till 
exempelvis avancemang. Vi talar om den manliga könsdominansen på ledande befattningar. 
Om man ser till forskning som genomförts på området så talar den sitt tydliga språk. Kvinnor 
utbildar sig i samma grad, eller till och med i högre grad än män, men män besitter i högre 
grad än kvinnor de ledande befattningarna. Det här är intressant att undersöka eftersom det i 
dagens samhälle talas om värdet av utbildning. Ur ett genusperspektiv är det intressant att 
undersöka eftersom kvinnliga chefer är en minoritet. Detta trots att det utbildar sig i samma 
grad, eller till och med i högre grad än män. Vi gick in i författandet av vårt examensarbete 
med en egen uppfattning kring ämnet. Vi antog att kvinnor måste utbilda sig i högre grad för 
att vara konkurrenskraftiga gentemot männen på arbetsmarknaden. Vi antog även att kvinnor 
möter fler motgångar under karriärens gång jämfört med männen.

1.2 Syfte & frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för vilka skillnader det finns mellan 
kvinnor och mäns karriärvägar. Utifrån vårt syfte har vi formulerat en frågeställning som vi 
ämnar besvara efter genomförd studie. Frågeställningen lyder:

- Vilka skillnader finns det i kvinnor och mäns karriärvägar?

1.3 Definition av centrala begrepp
Genus: handlar om relationen mellan kvinnan och mannens beteende. Det handlar om 
föreställningar gällande vad som anses vara av kvinnlig och manlig karaktär (Svalerud 
2007:29). 

Genuskontraktet: Hirdman (2004:84) menar att genuskontraktet är ett grundkontrakt för 
mänsklig interaktion. 

Genussystemet
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Hirdman (1988:23f) menar att genussystemet består av processer, fenomen, föreställningar 
och förväntningar. Genom en interaktion mellan dessa skapas ett mönster och grundläggande 
villkor för de sociala, politiska samt ekonomiska samhällsordningarna framställs. 

Könssegregering: åtskillnad eller uppdelning av människor på grund av deras kön (SOU 
2004:11) 

Vertikal könssegregering: ojämn könsfördelning på ledande befattningar (Muhonen 
2010:43). 

Horisontell könssegregering: arbetsmarknaden är uppdelad i kvinno- respektive 
mansdominerade yrkeskategorier (Berntsson 2000:115).  

1.4 Disposition
Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse över begreppet genus, 
genuskontraktet samt dikotomin och mannen som norm. Sedan följer en redogörelse över 
människan som människa, kön eller genus samt en historisk återblick på arbetsmarknaden. 
Denna del skall ses som introducerande för vad som komma skall. Vi kommer sedan att 
redogöra för olika former av ledarskap. Den manliga homosocialiteten och kvinnor i minoritet 
på ledande befattningar följer därefter. Vi kommer sedan att redogöra för könssegregeringen, 
vi anger dess olika former med inriktning främst på den vertikala könssegregeringen. En 
redovisning av kvinnor och mäns utbildningar samt vilken betydelse utbildningen har för 
respektive kön följer därefter. Vidare berör vi vilka hinder kvinnor tenderar att stöta på då de 
vill göra karriär. Efter den teoretiska referensramen följer ett metodavsnitt där vi redogör för 
vårt metodval. Metodavsnittet innehåller även en redogörelse över vår förförståelse i ämnet, 
vilket urval vi använt oss utav, kort information om respondenterna, relationen mellan det 
teoretiska och empiriska materialet, hur vi genomfört studien, hur vi bearbetat och analyserat 
vår data, studiens validitet och reliabilitet samt vilka etiska aspekter vi tillämpat. Efter 
metodavsnittet följer en analys där vi tolkar och redogör för vårt resultat. I avsnittet 
diskussion och resultat kommer vi föra en diskussion om studien, vi kommer också att 
redogöra för dragna slutsatser. En källförteckning samt bilagor anges avslutningsvis. 
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2. Teoretisk referensram
___________________________________________________________________________

I den teoretiska referensramen kommer vi att redogöra för en rad aspekter som är relevanta i 
vår studie. Inledningsvis kommer vi att beskriva kontrasten mellan människa, kön och genus. 
Vi ger även en historisk återblick på arbetsmarknaden. Vidare redogör vi för begreppet 
genus, innebörden av genuskontraktet samt vad som avses med ett genussystem. Vi kommer 
sedan redogöra för den könssegregerade arbetsmarknaden där både den vertikala och 
horisontella könssegregeringen diskuteras. Ett avsnitt om ledarskap ur ett genusperspektiv 
följer där olika former av ledarskap diskuteras. Homosocialiteten bland män, och minoriteten 
av kvinnor på ledande befattningar anges därefter. Vi kommer vidare att redogöra för 
utbildningstendenser bland kvinnor och män. Avslutningsvis i vår teoretiska referensram 
kommer vi att diskutera eventuella hinder i människors karriärvägar.
___________________________________________________________________________

2.1 Människa, kön eller genus?
Svalerud (2007:23ff) menar att människor behandlas olika beroende av könstillhörighet. Det 
finns flertalet föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och vad som anses vara 
manligt. Flickor skall bära rosa och de förväntas leka med dockor. Pojkar skall bära blått och 
de förväntas leka med bilar. Flickor förväntas vara lugna, lågmälda och medgörliga. Pojkar 
förväntas vara aktiva, högljudda och bestämda. De föreställningar som barnen föds in i, och 
det kön som en människa får, kommer att prägla dem hela livet. Hon menar vidare att alla 
människor föds utan erfarenheter, föreställningar och åsikter. Det här leder i sin tur till att 
omgivningen formar en människa genom de budskap som förmedlas. Connell (2003:93) 
menar att det finns en naturlig skillnad mellan kvinnor och män och föreställningar om 
kvinnligt och manligt har alltid funnits. Han drar paralleller till Eva och Adam. Han menar att 
Eva spann och Adam grävde, vilket skulle vara väldigt könstypiskt då det benämndes 
fruntimmersfasoner och karlatag.

Svalerud (2007:73) menar att det inte enbart är i interaktionen mellan människor som 
könsroller aktualiseras. Könsroller propageras även med starka budskap i tidningar, reklam, 
television och radio. Vad som anses vara kvinnligt, och vad som anses vara manligt 
aktualiseras var dag. Det är inte enbart barn som påverkas, vuxna människor påverkas även de 
i hög grad. Hon aktualiserar en spännande aspekt, nämligen utformningen av barns leksaker. I 
utformningen kan man se att pojkars leksaker stimulerar tankeverksamhet, fysisk aktivitet 
samt uttrycksfullhet. Flickors leksaker främjar inte tankeverksamhet då de ofta är färdiga att 
leka med. Leksakerna tar form av dockor och husgeråd vilket skapar en lugn och harmonisk 
lek. Leksakerna fungerar som en förstärkning av de stereotypiska könsrollerna. 

2.1.1 Ett historiskt perspektiv på genus i arbetslivet
Arbetsmarknaden präglas av genus och det går långt tillbaka i tiden. När Europa fick sina 
första kompanier så bestod de av handelsmän, benämningen talar om att kompanierna enbart 
bestod av män. På 1600 - talet och 1700 - talet skapades aktiebolagen och aktiebörserna. Det 
resulterade i att ägarskapet delades upp och blev en handelsvara och ägarna var män. 
Männens offentliga sfär skapades vid den tidpunkten då en modern form av kapital infördes 
(Connell 2003:129). I den här offentliga sfären ingick även den liberala staten som var på 
framväxt, samt de allmänna opinionsorganen som exempelvis pressen. Alla institutioner i 
samhället ur ett historiskt perspektiv har dominerats av män (Connell 2003:130). 
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Männen dominerade samhällets institutioner under en väldigt lång period och deras dominans 
legitimerades genom att kvinnorna lät det fortgå. Det var helt enkelt ingen som ifrågasatte det. 
Under 1800 - talet kom det en protestvåg som utfördes av medelklassens kvinnor i de rikare 
länderna. De protesterade mot att kvinnorna utestängdes från arbetsmarknaden och 
utbildningsinstitutioner. Det var ingen som protesterade mot kvinnans ickerepresentation i de 
högre företagsledningarna (Connell 2003:130).

Först på 1950 - talet inleddes en diskussion som berörde medelklassens genusmönster med 
fokus på näringslivet. Det berörde “mannen i grå kostym”, den gode arbetaren och hans 
lidande fru som spenderade sin tid i familjens nybyggda villa i de finare delarna av staden 
(Connell 2003:130). Den ideale arbetaren är en person som arbetar heltid och skall ta lite 
ledigt. Den ideale arbetaren skall kunna flytta om jobbet kräver det och denne skall alltid vara 
tillgänglig. Ofta karaktäriseras den ideale arbetaren som man, och härrör till tanken om 
mannen som norm (Suk 2010:13f). Den gode arbetaren och dennes lidande fru symboliserade 
det missnöje som yttrades mot det kapitalistiska konsumtionssamhället. Det innehöll ingen 
som helst kritik mot företagandet i sig. Under 1970 - talet kom företagandet i fokus, det var 
akademiska liberalfeminister som ställde sig kritiska till de organisationsteorier som 
utformats. Connell (2003:130) tar upp Kanter (1977) för att exemplifiera en av kritikerna. 
Kanter kritiserade att organisationsforskningen aldrig inbringande ett genusperspektiv. Kanter 
menade vidare att frågor av det slaget aldrig aktualiserades, och de visades heller inte som 
viktiga.

Connell (2003:131) menar att den främsta forskningen genomförts på det manuella arbetet i 
storindustrier. Han hänvisar till en studie som är utförd av Miriam Glucksmann (1982). I den 
studien beskrevs företagshierarkin, livet på verkstadsgolvet samt sambandet mellan arbetsliv 
och privatliv. Det framkom att kvinnor och män tilldelades skilda arbetsuppgifter. De kvinnor 
som arbetade i fabriken anställdes på lågavlönade rutinarbeten med obefintliga möjligheter till 
avancemang. Männen däremot hade möjlighet till dubbelt betalt för enklare arbeten. Ett citat 
ur hennes studie beskriver företagshierarkin “det var uppenbart att den enda kvalifikationen 
man behövde för att få ett bättre jobb var att man var karl” (Connell 2003:131). 
          
Hierarkier uppstår inte enbart genom tradition, det vill säga, för att det alltid har varit så. Det 
finns situationer där parter aktivt arbetar för att införa hierarkierna och de försvaras därefter. 
David Collinson, David Knights och Margaret Collinson (1990) har undersökt detta. Det 
framkom även här att kvinnor och män tilldelades skilda arbetsuppgifter. Det visade sig också 
att företaget hade en hierarki som legitimerades genom männens agerande. En av cheferna sa 
att han undvek att rekrytera kvinnor. Han motiverade sitt uttalande med att de manliga 
kunderna skulle ogilla detta. Kvinnorna i företaget hade mindre betalt än männen. De hade 
inga möjligheter att avancera vilket resulterade i ett defensivt och tämligen apatiskt beteende. 
Detta förklarades genom att ange kvinnans könstillhörighet vilket legitimerade 
genussegregationens bibehållande (Connell 2003:131f).          
     
2.2 Begreppet genus
Svalerud (2007:29) menar att människor formas av det kulturella arvet vi har och det sociala 
system som omgiver oss. Begreppet genus handlar främst om individens individuella tolkning 
och upplevelse av dennes könstillhörighet. Det handlar om att samhället placerar människor i 
fack beroende av deras könstillhörighet. Genus behandlar relationen mellan könen, det vill 
säga, relationen mellan kvinnan och mannens beteende. Det finns en rad föreställningar som 
anger vad som är typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. Ur den här aspekten kan begreppet 
genus anges som det sociala könet. Hirdman (1988:23) menar att begreppet genus har förlorat 
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lite av sin kraft och innebörd. Anledningen är att begreppet genus används i för stor 
utsträckning, inom för många områden. Hon menar att begreppet genus kan liknas vid 
förändringsbara varelser som tar formen av kvinnor och män. Ur den här aspekten skall 
kvinnan och mannens biologiska skillnader beaktas. Det innebär att kvinnan och mannen är 
olika av naturen. Det bidrar till att biologin påverkas om genus förändras. 

2.2.1 Genuskontraktet
Hirdman (2004:84) menar att genuskontraktet är ett grundkontrakt för mänsklig interaktion. 
Kontraktet innehåller en samling av självskrivna handlingsmönster som funnits i 
urminnestider. Hon liknar genuskontraktet med Webers idealtyp för marknaden. Det innebär 
att genuskontraktet präglas av verkligheten, innehållet i kontraktet har givits från 
verkligheten. Genuskontraktet präglas av verkligheten, men det speglar främst den mänskliga 
interaktionen i specifika situationer. Svalerud (2007:31) menar att genuskontraktet är en 
osynlig interaktion. Det är en föråldrad överrenskommelse mellan kvinnan och mannen som 
berör positioner och funktioner i samhället. Genuskontraktet speglar interaktionen i samhället 
och de flesta vet hur de bör agera för en efterlevnad av kontraktet.

Hirdman (1988:24f) menar att kontraktet kan avspeglas i tre aspekter; kontraktet finns mellan 
den enskilda kvinnan och den enskilde mannen, kontraktet finns mellan kvinnan och mannen 
på ett socialt plan, och det finns mellan kvinnan och mannen i allmänhet. Den första aspekten 
berör en kulturell överlagring, det handlar om de föreställningar som finns i relationen mellan 
kvinnan och mannen. Det handlar om en form av idealrelation. Den andra aspekten berör 
interaktionen mellan könen på den sociala integrationsnivån, vid institutioner samt 
arbetsdelningens nivå. Den tredje aspekten liknas vid ett äktenskapsförord. De tre aspekterna i 
genuskontraktet innehåller en rad regler, osynliga som synbara. De osynliga reglerna kan 
exempelvis beröra interaktionen mellan kvinnor och män. Hur de tilltalar varandra, vilken 
vokabulär de använder etcetera. De synbara reglerna kan exempelvis beröra klädkoder, 
kroppsspråk etcetera. Genuskontraktet överförs mellan generationer eftersom barn lär sig av 
sina föräldrar. Kontraktet legitimerar en uppdelning av könen, och samhällets föreställningar 
om kvinnligt och manligt förstärks. 

2.2.2 Genussystemet
Hirdman (1988:23f) talar om ett genussystem. Detta genussystem består av processer, 
fenomen, föreställningar och förväntningar. Genom en interaktion mellan dessa skapas ett 
mönster och grundläggande villkor för de sociala, politiska samt ekonomiska 
samhällsordningarna framställs. Genussystemet innehåller ett par logiker. Den första logiken 
benämns dikotomin och handlar om “isärhållandets” tabu vilket innebär att kvinnligt och 
manligt bör hållas isär. Den andra logiken berör en hierarkisk uppbyggnad där mannen är 
norm och anses vara universell. Hirdman (1988:24) menar att dikotomin legitimerar mannen 
som norm. Hon menar vidare att dikotomin kan legitimera könsförtryck om fokus förflyttas 
från den existentiella teorin om mannen som norm. Dikotomin kan med andra ord ses ur två 
perspektiv, mannen som norm eller kvinnan underordnad mannen. Hirdman (2004:202f) 
menar att mannen som norm förstärks när kvinnor integreras i arbetslivet eftersom männen 
redan angivit de villkor som skall gälla. Kvinnorna anpassar sig och imiterar männen eftersom 
de inte vill stå ut i mängden. Hon talar om det här likt en föränderlig process. Det finns 
differentieringar på arbetsmarknaden som berör exempelvis benämning på arbeten. Det talas i 
termer av kvinnliga läkare och manliga läkare, kvinnliga poliser och manliga poliser, 
kvinnliga brandmän och manliga brandmän etcetera. Det här skapar i sin tur skillnader mellan 
könen. 
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2.3 Könsegregering
Anita Nyberg (2008:15) belyser att i de nordiska länderna är mönstren av könssegregering 
väldigt tydliga. Hon menar att detta kan bero på att kvinnors höga sysselsättningsgrad har ett 
samband med könssegregeringen. Hon beskriver att de nordiska länderna har lagar som 
uppmuntrar kvinnor att integreras på arbetsmarknaden. Hon menar vidare att dessa lagar 
”erbjuder” arbetsvillkor som syftar till att locka kvinnor till att börja arbeta och att dessa lagar 
har sitt starkaste fäste inom den offentliga arbetsmarknaden. Enligt Nyberg kan det vara 
förklaringen till varför den offentliga sektorn är kvinnodominerad. Hon anser att Sverige har 
lyckats bra med att öka kvinnors sysselsättningsgrad men detta har även resulterat i att graden 
av könssegregering har ökat. Hög sysselsättning bland kvinnorna innebär att det är ett högt 
antal kvinnor som lönearbetar. I de länder där kvinnors sysselsättningsgrad är hög, arbetar en 
stor del lågutbildade kvinnor. Enligt Paula Berntsson (2005:115) menar att det är vanligt 
förekommande att just den del av arbetsmarknaden som innehar flest lågutbildade kvinnor 
även är den del som är mest könssegregerad. Hon anser att detta beror på att de yrken som 
inte kräver en hög utbildning är mer kvinnodominerade, medan de yrken som kräver en hög 
utbildning är mer mansdominerade. Författaren uppger att kvinnor respektive män med låg 
utbildning oftast återfinns i de mer könsstereotypiska yrkeskategorierna. Berntsson menar 
vidare att de typiskt kvinnliga könsstereotypiska yrkeskategorierna är de som återfinns inom 
hälso- och sjukvården samt socialt arbete. De typiskt manliga könsstereotypiska 
yrkeskategorierna är oftast tekniska arbeten och byggnadsarbeten (Muhonen 2010:43). 
Nygren (2008:16f) anger att i de nordiska länderna är sysselsättningsgraden, bland kvinnor 
med låg utbildning, mycket hög och att detta medför att könssegregeringen i de nordiska 
länderna även blir hög.

2.3.1 Horisontell och vertikal könssegregering 
Den mest traditionella formen av arbetsdelning, sett ur ett könsperspektiv, är det som kallas 
den primära arbetsdelningen. Det innebär att män utför avlönat arbete på arbetsmarknaden 
och kvinnor utför oavlönat arbete i hemmet. Denna fördelning av arbete har nästintill ”suddats 
ut” i dagsläget på grund av kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Trots det höga antalet 
sysselsatta kvinnor så råder det dock fortfarande en hög grad av könssegregering på 
arbetsmarknaden (Nyberg, 2008:14f). På arbetsmarknad idag kan man se tydliga mönster av 
könssegregering vilket delas in i horisontell respektive vertikal könssegregering. Den 
horisontella könssegregeringen innebär att arbetsmarknaden är uppdelad i kvinno- respektive 
mansdominerade yrkeskategorier. Vanligt förekommande inom kvinnodominerande yrken är 
att arbetsuppgifterna liknar de uppgifter som hemmaarbetet innehåller (Berntsson 2000:115).
Sysselsättningen inom den privata sektorn domineras oftast av män medan den offentliga 
sektorn domineras av kvinnor (Muhonen 2010:43). 

Den vertikala könssegregeringen innebär att det råder en ojämn könsfördelning på de ledande 
befattningarna (Muhonen 2010:43). Det vill säga kvinnor, till skillnad från män, besitter oftast 
befattningar med lägre status eller befinner sig på lägre nivåer inom organisationshierarkin 
(Berntsson 2000:115). Kvinnor tenderar att sällan avancera inom företaget i samma 
utsträckning som männen gör, det medför att kvinnor respektive män inte når lika långt i sina 
karriärer. I dagsläget har den vertikala könssegregeringen väckt stort intresse då kvinnors 
underrepresentation på de ledande befattningarna har blivit alltmer uppmärksammad (SOU 
2004:41). Den vertikala könssegregeringen är idag inte lika stark som tidigare men på vissa 
delar av arbetsmarknaden så har den inte försvagats. Forskningen under nittiotalet har angett 
ett antal förklaringar som kan motivera varför den vertikala könssegregeringen fortfarande 
består. Denna forskning har bland annat visat att det existerar ett så kallat glastak för kvinnor i 
karriären. De har svårt att avancera i karriären och fastnar på en viss nivå inom hierarkin som 
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de har svårt att ta sig ur. Detta har visats gälla både inom den offentliga och privata sektorn. 
Glastaket kan även innebära att kvinnor blir diskriminerade, alltifrån direkt diskriminering till 
statistisk diskriminering. Det innebär att kvinnor inte vill tacka ja till det chefskap som de blir 
erbjudna på grund av de villkor som chefskapet medför (SOU 2004:53). Glastaket kommer att 
behandlas mer utförligt senare i arbetet.

2.4 Ledarskap ur ett genusperspektiv
Svalerud (2007:36f) menar att alla människor skall ha lika stora möjligheter att påverka sin 
arbetssituation. Alla människor skall ha lika stora möjligheter att utveckla sina förmågor och 
alla människor skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Arbetsplatsen skall vara jämställd 
i alla dessa punkter och alla människor är lika mycket värda oberoende av könstillhörighet. I 
SOU (1999:124f) diskuteras internaliseringen, det handlar om hur interaktionen mellan 
kvinnor och män ser ut i samhället. Det är en social process vilken människan själv skapar 
och den berör inte alltid relationen mellan kvinnor och män. Det handlar istället om att 
människan går in i en roll och intar en viss position. Det är sedan den positionen som styr hur 
människor agerar mot varandra. Den rollen människan intar i arbetet kan spegla den sociala 
positionen vilket leder till att yrkesrollen kontrollerar könsrollen.  
     
2.4.1 Ledare och ledarstilar
Leena Avotie (SOU 1999:118) menar att rollen som chef är en manlig konstruktion och den 
formas av mannens erfarenheter samt dennes roll i samhället. Det finns forskning som talar 
om en organisatorisk påverkan där männens erfarenheter, livssituation samt kunskap präglar 
utformandet av en organisation. Sett ur ett historiskt perspektiv så har männen dominerat 
organisationsutformningen vilket präglar organisationer än idag (SOU 1999:118). Männen har 
skapat villkor och spelregler som råder inom organisationer vilket innebär att ledarskapet är 
utformat av mannen för män. Det finns organisationskulturer inom alla verksamheter. Den 
kultur som råder inom en specifik organisation är inte helt olik andra kulturer som finns i 
samhället. Det finns normer och värderingar som bör efterlevas av de som tillhör den (SOU 
1999:125f). 

En av de dimensioner som återfinns i genussystemet är maktrelationen mellan män och 
kvinnor. I arbetslivet handlar det om maktrelationen mellan kvinnor och män vid rekrytering. 
Det används nämligen kriterier och procedurer som är anpassade för män vilket leder till att 
männen får förtur till de ledande befattningarna (Connell 2003:81f). Charlotte Holgersson har 
genomfört en undersökning gällande rekrytering av chefer. I undersökningen framkom det att 
män som rekryterar chefer anser att “det krävs en viss aggressivitet för att ta sig fram, en 
aggressivitet man inte vill se hos kvinnor” (SOU 1999:118). I samma undersökning 
framkommer det att den person som rekryteras skall vara “tuff” vid problemlösning. Om 
företaget har problem så krävs det manligt ledarskap för att lösa problemen. Anledningen till 
det uttalandet baseras i en förutfattad mening om att “kvinnor tacklar problemen på ett fint 
och mänskligt sätt” vilket inte hjälper företaget. De menade vidare att “kvinnor skall inte 
försöka erövra mäns beteende” (SOU 1999:118f).     
     
De ledande befattningarna domineras av män. Om chefskapet skulle genomgå en “av-
maskulinisering” så borde det resultera i fler kvinnor på ledande befattningar (SOU 
1999:119). Ett föränderligt samhälle kräver andra former av ledarskap. Det traditionella 
ledarskapet kräver en uppdatering och de gamla organisationsteorierna blir än mer oattraktiva. 
I SOU (1999:120ff) diskuteras ledarskapet ur en annan aspekt. Resultat samt måluppfyllelse 
är fortfarande de viktigaste punkterna men vägen dit ser annorlunda ut. Ledarstilarna bör vara 
mer normativa och mjuka, det är viktigt att ledaren är lyhörd samt har förmåga att engagera, 
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entusiasmera och skapa delaktighet på arbetsplatsen. Män tenderar att sammankopplas med 
den historiska synen på ledarskap vilket avser en auktoritär och hård ledare. Kvinnor 
sammankopplas istället med en mjuk ledarstil som fokuserar på öppenhet och 
relationsskapande (SOU 1999:117).

2.4.2 Homosocialitet och minoritet
Det finns en rad egenskaper som skall finnas till hands för att en människa skall anses vara en 
bra chef. Det handlar inte enbart om de typiskt manliga egenskaper, utan även de kvinnliga 
egenskaperna är aktuella. Det finns dock en rad kulturella skillnader som skapar klyftor 
mellan könen. Dessa skillnader är inte alltid uppenbara och vi tror att det finns skillnader som 
kan vara dolda. Den första aspekten berör kvinnan och problematiken när chefskap och 
familjeliv skall förenas. Den andra aspekten berör den manliga dominansen. Det benämns 
som homosocialitet och det innebär att män väljer att omge sig med män i liknande situationer 
som de själva befinner sig i. I SOU (1999:127f) så talas det om osäkerhet. Den här 
osäkerheten skapar homosocialitet i verksamheter, organisationer och på arbetsplatser vilket 
berör arbetsfördelningen, karriärmöjligheter etcetera. Homosocialiteten främjar inte kvinnans 
karriärmöjligheter eftersom män föredrar att rekrytera, konversera med samt influeras av män.

Det talas även om en minoritetsproblematik eftersom kvinnliga chefer är en minoritetsgrupp. 
Det i sin tur innebär att särbehandling förekommer för de kvinnor som avviker från normen. 
Det finns en rad förväntningar som en chef skall leva upp till vilket många kvinnor finner 
skrämmande och hotfullt. Det finns samtidigt en problematik i hur de skall uppföra sig som 
chefer, om en kvinnlig chef uppträder väldigt feminint och lågmäld så anses det negativt. Om 
kvinnan däremot uppträder med stor pondus och är väldigt framfusig så kommer det att anses 
olämpligt. Om kvinnor och män skall ha samma möjligheter till en högre position i arbetslivet 
så krävs det att kontexten balanseras ur ett könsmässigt perspektiv (SOU 1999:127f). Wahl 
(SOU 1994:22) redogör för begreppet assimilering. Vilket innebär att avvikare inte betraktas 
som individer på grund av att de är för få av dem. Det vill säga kvinnliga chefer blir aldrig 
betraktade som chefer på grund av att de är i minoritet. De blir istället konstant bedömda 
utifrån vissa generaliseringar och stereotyper om kvinnor. Wahl förklarar att ett vanligt 
förekommande fenomen bland de kvinnliga cheferna är att de blir tagna för att vara till 
exempel sekreterare, assistenter, frun eller älskarinnan på affärsresor.

2.5 Utbildningens betydelse för kvinnor och män
Berntsson (2000:115f) menar att en konsekvens utav könssegregeringen på arbetsmarknaden 
är att detta ger upphov till löneskillnader mellan könen. Hon redogör för diverse faktorer som 
kan förklara varför det råder löneskillnader. Författaren menar bland annat 
Jämställdhetslagen, som idag går under beteckningen Diskrimineringslagen, endast förbjuder 
direkt lönediskriminering. Det innebär att kvinnor och män inte får tilldelas olika lön om de 
utför samma arbetsuppgifter på samma arbetsplats. Berntsson beskriver vidare att det även 
råder en fördelningsdiskriminering på arbetsmarknaden vilket innebär att kvinnor och män 
fördelas i olika yrken och sektorer som bidrar till att de ges olika löne-, karriär-, och 
utvecklingsmöjligheter. Det råder även en värdemässig diskriminering vilket ger upphov till 
att kvinnors arbeten och kvalifikationer värderas lägre på grund av att de besitts av just 
kvinnor och inte för att kvalifikationerna faktiskt är lägre. Hon belyser det faktum att på grund 
av att Jämställdhetslagen inte reglerar de två sistnämnda faktorerna av diskriminering så kan 
detta motivera varför löneskillnaderna existerar. Det har spekulerats kring om en ökad 
utbildning kan ses som en möjlighet för att höja kvinnors löner och på så vis jämna ut 
löneskillnaderna som råder mellan könen. Berntsson hävdar dock att idag har kvinnor och 
män lika långa utbildningar men kvinnor får trots det inte ut lika mycket av sin utbildning 
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som männen får. Hon menar att detta kan förklaras utifrån den könssegregering som råder 
inom valen av utbildning. Kvinnor tenderar att välja utbildningar som oftast leder till arbeten 
inom service, undervisning samt vård- och omsorg medan männen oftast väljer tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar. Könssegregeringen inom utbildningsområdet får som 
konsekvens att de kvinnodominerande utbildningarna oftast ger sämre betalda arbeten jämfört 
med de mansdominerade utbildningarna som vanligtvis leder till mer välbetalda arbeten. 
Berntsson menar att om könsintegreringen ökar inom utbildningsområdet så skulle det främja 
jämställdheten. Hon anser att om kvinnor skulle välja mer mansdominerade utbildningar så 
skulle det bidra till att de blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden gentemot männen. 
Berntsson menar dock att detta i sin tur skulle förtrycka de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna, kvinnors kunskaper samt värdet av dessa. Hon anser att istället för att 
uppmuntra kvinnor till att välja mansdominerade yrken och utbildningar så bör man istället 
synliggöra och uppvärdera de kvinnodominerade yrkesgrupperna och dess kunskaper. Detta 
med tanke på att en yrkesgrupps kunskaper och dess värde har avgörande betydelse för den 
status yrkesgruppen upprätthåller på arbetsmarknaden (Berntsson 2000:115f). 
     
Nyberg (2008:19f) belyser i sin artikel att lönegapet mellan könen kan motiveras med hjälp av 
humankapitalteorin. Denna teori innebär att det finns skillnader i de individuella 
karaktäristika mellan de båda könen när det gäller bland annat utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Hon påpekar dock att studier har visat att dessa skillnader inte fullt ut 
kan motivera lönegapet. Kvinnors utbildningsnivå samt arbetslivserfarenhet ökar i dagsläget 
vilket reducerar skillnaderna i individuella karaktäristika mellan könen. Enligt Nyberg verkar 
lönegapet vara starkt kopplat till könssegregeringen snarare än till humankapitalet. Hon menar 
att då kvinnor tenderar att arbeta i yrken och sektorer som är kvinnodominerade och som 
erbjuder lägre löner så ger detta upphov till könslönegapet. Idag väljer allt fler kvinnor att 
utbilda sig, jämfört med tidigare generationers kvinnor. De föder färre barn och de väljer att 
återgå till arbetsmarknaden fortare efter barnafödande. Trots dessa förändringar jämfört med 
tidigare generationers kvinnor så tycks löneskillnaderna trots allt bestå (Nyberg 2008:19f). 

2.6 Kvinnor och mäns skilda karriärmöjligheter
Som tidigare nämnts så betraktas Sverige som ett utav de mest jämställda länderna i världen. 
Trots detta råder det en kraftig könsegregering och chefspositionerna domineras av män på 
arbetsmarknaden. Frågan kring varför de är så få kvinnor på de högsta befattningarna är ett 
mycket omdiskuterat ämne i dagsläget. Det har framförts många faktorer kring hur man skall 
minska könssegregeringen samt öka det kvinnliga deltagandet på de ledande positionerna. En 
faktor handlar om att kvinnor bör satsa på utbildning för att förbättra sin position på 
arbetsmarknaden, det vill säga de skall utbilda sig ur sin underordnade situation (Ivarsson 
2001:5). Som Ivarsson (2001:1) belyser så har forskning kring ämnet dock visat att kvinnor 
inte får ut lika mycket av sin utbildning som männen får trots att de hade samma utbildning. 
Enligt Ivarsson innebär detta att deras framtidsutsikter då det gäller en chefskarriär inte är lika 
stark som männens. Hon menar att det är mycket suspekt då i dagsläget hälften av alla 
universitetsstudenter utgörs av kvinnor. Fler kvinnor i dagsläget examineras från mer 
mansstereotypiska utbildningar och fler kvinnor erbjuds mentorskap och andra angelägna 
arbetserfarenheter, hävdar hon.
      
Granqvist och Persson (SOU 2004:321) lägger i sin undersökning fram en teori kring varför 
utbildning är en betydligt viktigare faktor för kvinnor än för män då det gäller deras 
karriärmöjligheter. De menar att när en arbetsgivare väljer att befordra eller rekrytera en 
person så är han ovetande om i vilken mån arbetstagaren kommer att engagera sig i aktiviteter 
utanför arbetet. Arbetsgivaren förutsätter att kvinnorna bär huvudansvaret då det gäller 
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familjen och tror därför att det är mest sannolikt att de kommer utnyttja rätten till 
föräldraledighet till skillnad från män. På grund av detta är det mest troliga att arbetsgivaren 
vill anställa en man framför en kvinna. Om en kvinna däremot skulle inneha en högre 
utbildning så kommer arbetsgivaren förutsätta att hon är karriärorienterad. Hon kommer 
därför inte vara frånvarande från arbetsmarknaden någon längre period i samband med 
föräldraledigheten.. Om hon då trots sin höga utbildning och trots arbetsgivarens 
förväntningar ändå utnyttjar rätten till föräldraledighet och blir frånvarande en period så 
kommer arbetsgivarens uppfattning om henne att omvärderas. Arbetsgivaren kommer då få 
uppfattningen att hon kommer engagera sig i aktiviteter utanför arbetet även i framtiden vilket 
kommer bidra till att hennes chanser att klättra i karriärstegen kommer försvagas (SOU 
2004:321). 
     
Enligt humankapitalteorin, som berörts tidigare, beror bristen på kvinnliga chefer på att 
utbildning och arbetserfarenhet påverkar möjligheterna att bli befordrad. Denna teori belyser 
det faktum att kvinnors stora ansvar för familj och hushåll bidrar med att de inte investerar 
lika mycket i sitt humankapital som män gör. Det vill säga att kvinnor väljer att inte ta sig an 
en högre utbildning på grund av sitt familjeansvar. Enligt humankapital teorin beror bristen på 
kvinnliga chefer på att kvinnor inte har ett lika stort humankapital som männen (Ivarsson, 
2001:8). Teorin kan idag betraktas som en aning missvisande då forskning har visat att allt 
fler kvinnor utbildar sig samma grad som män eller i högre grad än män (Nyberg 2008:19f). 
Ivarsson (2001:8f) belyser även det faktum att undersökningar kring ämnet har visat att 
investeringar i humankapitalet gynnar männens karriärmöjligheter i större grad än kvinnornas. 

Charlotte Holgersson (SOU 2003:110) menar att bristen på kvinnliga chefer beror på att mäns 
arbetsrelationer präglas av homosocialitet, som även tidigare behandlats i uppsatsen. 
Holgersson redogör utifrån Kanters (1977) teori om homosocialitet och menar att män 
identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. Holgersson menar att homosocialiteten 
kan bero på att chefsbefattningarna präglas av kommunikation, osäkerhet och total hängivelse 
till arbetet. Hon beskriver att osäkerheten kan bero på problematiken med att förutsäga 
händelser i förväg.  På grund av detta är det av stor betydelse att de anställda har de rätta 
sociala kriterierna, som exempelvis att vara presentabel eller ha rätt social bakgrund. Om de 
anställda besitter de rätta sociala kriterierna så reduceras osäkerheten inom chefsyrket. 
Holgersson förklarar vidare att osäkerheten medför att det uppstår ett behov av att kunna 
känna förtroende för dem man arbetar med genom att till exempel veta att de tänker och 
agerar likartat. På grund av männens osäkerhet kring hur kvinnor kommunicerar så väljer män 
att arbeta med män, hävdar Holgersson. Kravet på total hängivelse till arbetet och prioritera 
arbetet före allt annat reducerar även det osäkerheten och det betraktas som mer lojalt samt 
förtroendegivande (SOU 2003:110f). Som tidigare nämnts så kan manliga arbetsgivare ha 
föreställningar kring kvinnors vilja att klättra i karriärstegen. Arbetsgivaren utgår ifrån att 
kvinnorna kommer engagera sig i aktiviteter utanför arbetets gränser och kommer därför vara 
mindre produktiva. På grund av kvinnors barnafödande och annat familjeansvar antar 
arbetsgivaren att kvinnorna kommer lämna organisationen tidigare än män, och under längre 
perioder. Dessa föreställningar som arbetsgivaren bär på medför i sin tur att kvinnor inte 
placeras i ”karriärsvängen” i samma utsträckning som männen (Ivarsson 2001:8f). 
     
När det gäller arbetslivserfarenhet så menar Granqvist och Persson (SOU 2004:320,328) att 
detta påverkar förutsättningarna för att göra karriär. De belyser dock att denna effekt börjar 
avta och att tidigare arbetslivserfarenhet inte har någon effekt på kvinnors möjligheter att 
klättra i karriärstegen. Granqvist och Persson menar att arbetslivserfarenhet enbart har en 
positiv effekt för männen och deras karriärmöjligheter.
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2.6.1 Den ideala arbetstagaren
Joan Ackers (1990:149f) belyser att utestängningen av kvinnor på ledande befattningar beror 
på att organisationsstrukturerna är könspräglade och det är en nackdel för kvinnorna. Ackers 
belyser att inom organisationslogiken betraktas arbetet och hierarkierna som abstrakta 
kategorier som inte har några deltagare, inga kroppar och inget kön. Ett arbete existerar som 
ett abstract fenomen och det kan enbart omvandlas till ett konkret ting om det finns en 
arbetstagare som innehar arbetet. Ackers menar vidare att organisationslogiken innebär att 
detta abstrakta arbete ska innehas av en ”okroppslig” arbetstagare som enbart existerar för 
detta arbete, det vill säga den ideala arbetstagaren. En sådan hypotetisk ”okroppslig” arbetare 
bör inte ha några förpliktelser utanför arbetet som kan riskera att inkräkta på 
arbetssituationen. Om denna hypotetiska person skulle ha för många obligationer utanför 
ramarna för arbetet så gör detta personen olämplig för arbetet. Ackers påstår att det närmsta vi 
kan komma denna ”okroppsliga” arbetaren, med inga förpliktelser utanför arbetets ramar, är 
den manliga arbetaren. Den manliga arbetarens liv cirkulerar kring arbetet och vanligtvis finns 
det en kvinna i hans närhet som tar hand om hans personliga behov och hans barn. Den 
kvinnliga arbetaren kan inte placeras in under kategorin som den hypotetiska ”okroppsliga” 
arbetaren då de förväntas ha andra obligationer utanför arbetets gränser som riskerar att 
inkräkta på deras arbetssituation. Ackers belyser vidare att hierarkier är könspräglade och 
även konstruerade utefter vissa underliggande antaganden. Dessa antaganden innebär att de 
personer som är hängivna sitt arbete är mer lämpade för ansvar och auktoritet. De personer 
som måste dela sin hängivenhet, mellan arbetet och andra omständigheter utanför arbetets 
gränser, är enligt dessa antaganden inte lämpade för ansvar och auktoritet och rangordnas 
därför lägre. 

2.6.2 Kvinnor och mäns befordringsmöjligheter 
Granqvist och Persson (SOU 2004:331) kom i sin undersökning fram till att kvinnor har 
ungefär hälften så stor chans, jämfört med männen, att byta till ett bättre arbete under sina 
första arbetade år. Det visade sig i deras undersökning att oberoende av hur länge kvinnorna 
arbetat i sina nuvarande yrken så hade de ändå lägre chans än männen att byta till ett bättre 
yrke. I Granqvist och Perssons (SOU 2004:318f) undersökning framgick det dock att 
utbildning har en avgörande effekt när det gäller möjligheten att kunna byta till ett bättre 
arbete under de första arbetsamma åren. Det framgick att högre utbildning ökar chansen för en 
person att klättra i karriärstegen. För kvinnor med mer än 11 års utbildning visade det sig att 
de har 3,5 gånger större chans att avancera till ett bättre yrke jämfört med kvinnor med enbart 
grundutbildning. För män som har mer än 11 års utbildning visade det sig i undersökningen 
att de har 1,9 gånger större chans att avancera till ett bättre yrke jämfört med män med enbart 
grundutbildning. Granqvist och Persson (SOU 2004:320) kunde i sin undersökning fastställa 
att en kvinna med mer än 11 års utbildning har 30 % lägre chans att klättra i karriärstegen 
jämfört med en man med lika lång utbildning. Resultatet av deras undersökning var att högre 
utbildning är betydligt mycket mer viktigt för kvinnor än för män. 

2.6.3 Möjliga orsaker till bristen på kvinnliga chefer
Enligt Muhonen (2010:44) finns det ett antal teorier och förklaringar till den vertikala 
könssegregeringen, det vill säga varför så få kvinnor innehar chefsbefattningar. En relativt 
omdiskuterad teori som kan förklara den vertikala könssegregeringen är det så kallade 
”glastaket”. Detta glastak innebär ett osynligt och ogenomträngbart tak som hindrar kvinnor 
att klättra i organisationshierarkin. Muhonen menar att kvinnor ser toppen av 
organisationshierarkin men på grund av detta ogenomträngbara glastak och trots att de besitter 
den kompetens som krävs så lyckas de inte krossa taket och avancera inom företaget. Utifrån 
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metaforen glastaket har även andra teorier vuxit fram som till exempel ”glasvägg” för att 
beskriva den horisontella könssegregeringen, det vill säga att arbetsmarknaden är uppdelad i 
kvinno- respektive mansdominerade yrken. En annan teori, enligt Muhonen (2010:44f), är det
så kallade ”klibbiga golvet” som används för att förklara varför kvinnor tycks fastna på en 
viss nivå inom organisationen och inte klättrar i karriärstegen. Hon förklarar även att de 
kvinnor som lyckas krossa glastaket och klättra i karriärstegen väljer att lämna sin 
chefsposition efter en period. Muhonen menar att det finns diverse förklaringar till detta. En 
alternativ förklaring är löneskillnaderna, det vill säga de kvinnliga cheferna får trots sin 
befattning lägre lön jämfört med de manliga cheferna. En ytterligare förklaring kan vara de 
kvinnliga chefernas höga arbetsbelastning, då de arbetar och oftast tar större ansvar när det 
gäller familj och hushåll. Detta i sin tur kan leda till att det uppstår obalans mellan arbetslivet 
och privatlivet vilket kan resultera i att kvinnor väljer att lämna sin chefsbefattning. 
Författaren menar att kvinnliga chefers höga arbetsbelastning samt det faktum att de känner 
att de inte får något socialt stöd i arbetet kan bero på att de är en minoritetsgrupp inom 
organisationen. Det kan i sin tur medföra att de känner att de har höga prestationskrav på sig 
(Muhonen 2010:44f). 

Anna Wahl (SOU 1994:20f) redogör för en intressant aspekt angående kvinnliga chefer som 
en minoritetsgrupp inom organisationer. Hon menar att på grund av att de kvinnliga cheferna 
hamnar i en minoritetsgrupp så medför detta att de uppmärksammas och syns mer än de 
manliga cheferna som är i majoritet. Hon antyder att många kvinnor kan uppleva detta som 
pressande då deras prestationer ses som symboliskt för vad en kvinna generellt kan prestera 
och känner sig därför mer bevakade i organisationen. Hon menar även att de kvinnliga 
cheferna kan uppleva att de inte enbart representerar sig själva som individer utan även 
kvinnor som kategori och upplever därför en mer pressad tillvaro jämfört med männen. Hon 
förklarar att eftersom de kvinnliga cheferna befinner sig i en minoritet innebär det att de 
hamnar i en avvikande position. Detta bidrar i sin tur med att de kvinnliga cheferna måste 
prestera mer än de manliga cheferna för att bevisa att de är kompetenta nog för sin befattning. 
Wahl menar att om de inte lyckas visa sin kompetens är risken att de endast blir synliga på 
grund av sin avvikande position och inte för sin kompetens. Hon anger att det är vanligt 
förekommande att kvinnliga chefer inte betraktas som tillräckligt auktoritära för sin befattning 
vilket medför att de urskiljer sig från männen och betraktas som bristande. Problemet är dock 
att när kvinnliga chefer tar till sig den auktoritära och hårda ledarestilen bedöms de istället 
vara manhaftiga och mer lika män än kvinnor, vilket betraktas som bristande kvinnlighet och 
olämpligt för chefsbefattningen, hävdar Wahl. 

En annan intressant aspekt som Muhonen (2010:45,55) lägger fram som en förklaring till 
varför kvinnliga chefer väljer att lämna sin befattning efter en period är det så kallade 
glasstupet. Hon menar att de kvinnor som lyckas ta sig igenom glasstaket kan hamna på ett 
glasstup. Det innebär att kvinnor ibland utses till chefspositioner då organisationen befinner 
sig i kris och därmed är riskerna att misslyckas höga. Författaren anser att med tanke på att 
kvinnor har sämre möjligheter att göra karriär så kan detta göra dem mer benägna att ta vara 
på alla tillfällen som erbjuds trots det faktum att chanserna att misslyckas är höga. Hon menar 
att kvinnor kan känna sig hedrade när de blir erbjudna en svår chefsposition men när 
problemen börjar växa så får de inget stöd utav organisationen och får stå ensamma med 
problemen. Detta kan enligt Muhonen motivera varför kvinnliga chefer väljer själva eller 
tvingas att avgå från sin befattning.  
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2.6.4 Föräldraledighetens inverkan på karriären
Granqvist och Persson (SOU 2004:314,321) hävdar att föräldraledighet och annat oavlönat 
hemmaarbete kan betraktas som hinder för kvinnor då de vill göra karriär. De förklarar att 
grunden till skillnaderna i kvinnors och mäns chanser att göra karriär bottnar sig i att graden 
av oavlönat hemarbete är olika för respektive kön. Det innebär att kvinnor förutsätts ägna sig 
åt mer oavlönat hemarbete och lämnar därför arbetsmarknaden i större utsträckning än 
männen. Kvinnor utsätts därför, på grund av det nyss nämnda, för höga prestationskrav. 
Granqvist och Persson menar att en kvinna måste få sig själv att framstå som ”duktigare” än 
sina manliga kollegor för att kompensera upp för risken att hon kommer lämna arbetskraften 
på grund av oavlönat hemarbete, föräldraledighet etcetera. De menar att om en kvinna inte 
framstår som ”duktigare” så är chansen stor att hon inte kommer befordras till en högre 
befattning. Enligt Granqvist och Persson kommer därför kvinnorna att fortsätta att arbeta 
eftersom deras engagemang i arbetet kommer gynna dem mer än vad det oavlönade 
hemarbetet kommer göra. De antyder att en kvinna måste med andra ord agera som en man 
för att kunna konkurrera med männen om de högre befattningarna. 

Granqvist och Persson (SOU 2004:316) argumenterar även för att en redan avklarad 
föräldraledighet kan betraktas som positivt för kvinnors karriärchanser. De menar att kvinnor i 
fertil ålder som inte har några barn förväntas utnyttja rätten till föräldraledighet i framtiden 
vilket missgynnar deras karriärchanser jämfört med kvinnor som redan har fött barn.  I 
Granqvist och Perssons undersökning, som har behandlats tidigare, framgick det dock att 
föräldraledigheten varken har positiv eller negativ effekt på kvinnors och mäns 
karriärmöjligheter. De motiverar detta med att den yngre generationens kvinnor som träder in 
på arbetsmarknaden har ett högre arbetskraftsdeltagande, en mer fortlöpande 
arbetslivserfarenhet, högre utbildning samt är mer karriärorienterade jämfört med äldre 
generationers kvinnor. Detta innebär, menar Granqvist och Persson (SOU 2004:325), att 
kvinnors hinder när det gäller att göra karriär beror på andra omständigheter än just 
föräldraledigheten.
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3. Metod
___________________________________________________________________________

I vår undersökning har vi valt att studera om det finns skillnader mellan kvinnor och mäns 
karriärvägar. Vi vill även undersöka vilka hinder respektive kön kan stöta på under resans 
gång. I vårt metodavsnitt kommer vi att redogöra för vårt metodval och vår förförståelse i 
ämnet. Vi kommer vidare att ge en kort beskrivning av respondenterna och hur vi valt ut dem. 
Relationen mellan det teoretiska materialet och det empiriska materialet anges. Sedan följer 
en redogörelse över hur vi genomfört vår studie och hur vi bearbetat och analyserat vår data. 
Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt vilka etiska aspekter vi 
tillämpat i vår studie.
___________________________________________________________________________

3.1 Val av metod
Metoden är ett viktigt val då den används för att erhålla den kunskap som vi ämnar söka. Vi 
förde en grundlig diskussion om vilken metod som skulle vara den mest lämpliga för vår 
undersökning. Vad vill vi egentligen undersöka och hur ska vi få fram det på bästa vis? Vill vi 
undersöka färre personer och därmed få mer uttömmande svar. Eller lämpar det sig bättre att 
genomföra en övergripande undersökning där många människor kan tillfrågas och 
undersökas. Vi ställde oss dock frågande till om den kvantitativa metoden kan ge studien det 
djup vi eftersträvar. Starrin och Svensson (2007:12) menar att den absolut viktigaste aspekten 
i en studie är att förmedla en känsla till de personer som skall läsa den. En person som inte 
varit delaktig skall kunna känna den känslan som en person förklarat och upplevt. Vår uppgift 
är därmed att finna den bästa metoden för vår studie så att vi, på bästa möjliga vis, skall kunna 
återskapa respondenternas upplevelser och beskrivna händelser.

3.1.1 Kvalitativ metod
Vi har i vår undersökning valt att använda oss utav en kvalitativ metod med inriktning mot 
hermeneutiken. Vi anser att det i vår undersökning lämpar sig bäst att använda den kvalitativa 
metoden då vi anser den vara mer redogörande och uttömmande än den kvantitativa metoden. 
Vi anser inte att de numeriska mätvärdena är tillämpliga i det här fallet. Svaren som 
tillhandahålls i en kvalitativ undersökning ger mer innehåll till studien och vi anser att den 
kan ge oss bättre möjligheter att kunna dra välgrundade och intressanta slutsatser. 

I vår undersökning kommer vi att anlägga en hermeneutisk inriktning. Inriktningen står för 
empati, förförståelse samt kvalitativ tolkningslära. Hermeneutikens forskningssätt 
karaktäriseras av öppenhet, subjektivitet samt engagemang. Den tolkning som genomförs vid 
studiet av individen leder till en förståelse genom att man lever sig in i ett mänskligt, socialt 
samt kulturellt sammanhang (Patel och Davidson 2003:28f). Hermeneutiken känns som en bra 
inriktning för vår studie eftersom vi till viss del kommer att tolka och försöka läsa av 
respondenterna under intervjutillfällena samt vid bearbetning av vår data

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av kvalitet. Termen kvalitet hör samman med 
begreppet beskaffenhet. Den grundläggande aspekten i en kvalitativ undersökning är alltså 
frågan gällande “hur något är beskaffat”. Den kvalitativa metoden är grundläggande och 
berör någon, eller någontings beskaffenhet och egenskaper (Starrin och Svensson 2007:21). 
Målet med en kvalitativ metod är följande:

att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer. 
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                                                                                                   Starrin och Svensson 2007:23 

I den kvalitativa metoden ställs frågor som kräver redogörande svar som exempelvis hur, var 
och varför. Det vill säga att dessa frågor skall vara talande för fenomenets innebörd. Det här 
kan leda till en viss variation, exempelvis en viss struktur hos det som undersökts, dess 
egenskaper eller dess innebörd vilket leder till att det ur en helhet skapas en del (Starrin och 
Svensson 2007:23). Vi är intresserade av att undersöka hur individernas karriärväg ser ut och 
varför det ser ut så vilket gör den kvalitativa metoden lämplig. Det handlar om att förstå en 
annan person samt dennes livsvärld och det gäller att kunna sätta sig in i en annan persons 
tankar. Vi vill få förståelse för det fenomen vi undersöker vilket den kvalitativa metoden ger, 
och den är bra då den inte heller kräver massor av förkunskaper i ämnet. 

Starrin och Svensson (2007:19) menar att den data som insamlas med kvalitativ metod är av 
rent subjektiva varseblivningar. Det innebär att alla respondenters upplevelser skiljer sig från 
varandra, och deras svar präglas av deras egna erfarenheter och personligheter. De menar 
vidare att det inte föreligger på så vis i den kvantitativa metoden eftersom svarsalternativen i 
en enkät är objektivt utformade vilket inte ger möjlighet till en subjektiv prägel. Vi vill att 
respondenternas svar skall präglas av deras egen livserfarenhet, arbetslivserfarenhet eller vad 
det än må vara. Vi är intresserade av deras egen upplevelse, deras egen väg till sin befattning, 
den personliga känslan av utbildning etcetera. Vi tror inte att den kvantitativa metoden skulle 
skänka oss den grad av subjektivitet vi finner intressant i studien. Numeriska mätvärden kan 
inte riktigt förmedla den känslan vi eftersöker eftersom svaren tenderar att vara objektivt 
utformade i en enkät.
     
3.2 Förförståelse
Det finns en rad områden i vår studie där vi har förförståelse vilket är en fördel om man ser 
till den hermeneutiska inriktningen. Anledningen till det är att en god förförståelse kan 
tillsammans med insamlad data utgöra en bra grund för en uttömmande analys då de 
kompletteras med varandra (Patel och Davidson 2003:28f). Det fanns även en del områden 
där vi saknade kunskap vilket legitimerar valet av kvalitativ metod. Alla människor präglas av 
sina egna normer, värderingar och uppfattningar om omvärlden. Vi har genomfört vår 
undersökning med absolut neutralitet men vi är väl medvetna om att stundande analys, 
resultat, diskussion samt slutsatser kan präglas av vår egen uppfattning i ämnet. Det är svårt 
att vara helt objektiv i en sådan här undersökning eftersom vi, likt alla andra människor, 
tenderar att vara subjektiva när det finns en viss förförståelse. Undersökningen skall dock 
hållas relativt objektiv eftersom vi vill att den skall vara talande för det specifika fenomen vi 
undersöker och inte speglas av vår egen förförståelse. 

3.3 Urval
Vi har i vår undersökning valt att använda oss utav ett strategiskt urval vilket innebär att vi 
har valt personer utifrån en rad kriterier. De kriterier vi valt att fokusera på är kön och 
befattning eftersom de har stor betydelse för vår studie. Eftersom undersökningen anlägger ett 
genusperspektiv så är det av stor vikt att se till både kvinnan och mannens situation på 
arbetsmarknaden. Befattningen är av stor vikt då fokus i studien har lagts på kvinnor och 
mäns karriärvägar. Det är väldigt viktigt för studiens resultat att de personer som tillfrågas 
verkligen är rätt personer för den specifika undersökningen (Repstad 1999:67). Vi valde att 
intervjua sex personer och vi konstaterade att vi behövde finna respondenter på ledande 
befattningar. Vi avsåg inte att finna sex personer med likartade ledande befattningar utan 
valde att fokusera på tre olika former av chefer. Det krav vi fann relevant var dock att det i var 
motsatsförhållande, det vill säga, en kvinna och en man skulle ha likartad befattning. 
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Anledningen till det är att vår studie delvis är komparativ i det avseendet att vi syftar till att 
undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och mäns karriärvägar. 
     
Efter att vi genomfört vårt urval och bestämt vilka respondenter vi önskade erhålla kontaktade 
vi dessa via mail. I mailet som vi sände ut beskrev vi vilka vi är, vad vi läser, syftet med vår 
studie, vad vi vill undersöka, kontaktuppgifter om de hade några frågor etcetera. Vi angav 
även att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det mail vi sände ut har vi i 
uppsatsen bifogat som bilaga (bilaga 1). Vi ansåg att det var bäst att sända ut mail till 
respondenterna så att de i lugn och ro fick läsa undersökningens syfte samt fundera över om 
de ville vara delaktiga. Vi blev väldigt positivt bemötta och respondenterna ansåg det vara 
väldigt roligt att vara med och få berätta sin historia. De respondenter vi valt ut är i likartad 
ålder men i vissa fall var det oundvikligt att det kom att skilja en rad år mellan 
respondenterna. Vi är medvetna om detta och diskuterade det, men efter vidare reflektion kan 
vi se att det inte inverkat nämnvärt då de trots allt befinner sig på likartade positioner i 
skrivande stund. Urvalet respresenteras av respondenter på skilda ledande befattningar, 
studien utförs på en kvinnlig och en manlig verksamhetschef, en kvinnlig och en manlig 
personalchef samt en kvinnlig och en manlig produktionschef. 

3.4 Respondenterna
Vi har valt att intervjua sex personer i vår studie, tre kvinnor och tre män på ledande 
befattningar. Observera att alla namn som vi anger i vår studie är fingerade. Anledningen till 
det är att vi ska behandla materialet konfidentiellt. 

Verksamhetschefen Anna
Anna är en kvinna som arbetar som verksamhetschef inom vården. Hon har arbetat som 
verksamhetschef i drygt 2 år. 

Verksamhetschefen Anders
Anders är en man som arbetar som verksamhetschef inom vården. Han har arbetat som 
verksamhetschef i 10 år.

Personalchefen Berit
Berit är en kvinna som arbetar som personalchef i en kommun. Hon har arbetat som 
personalchef i drygt 1 år.

Personalchefen Birger
Birger är en man som arbetar som personalchef/ekonomichef i tillverkningsindustrin. Han har 
arbetat som personalchef/ekonomichef i 11 år.

Produktionschefen/fabrikschefen Carin
Carin är en kvinna som tidigare arbetat som produktionschef/fabrikschef inom 
tillverkningsindustrin. Hon arbetade som produktionschef/fabrikschef i drygt 5 år.   

Produktionschefen/fabrikschefen Christer
Christer är en man som arbetar som produktionschef/fabrikschef inom tillverkningsindustrin. 
Han har arbetat som produktionschef/fabrikschef i drygt 5 år.

3.5 Intervju
Vi har genomfört sex intervjuer. Med en utav respondenterna genomfördes en telefonintervju, 
de resterande respondenterna träffade vi personligen på deras arbetskontor för att genomföra 
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intervjuerna. Vid intervjutillfällena började vi med att presentera oss själva och sedan ge en 
redogörelse kring undersökningens innehåll och syfte. Vi besvarade även de frågor 
respondenterna hade kring vår undersökning. 
     
Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi då använde oss utav 
en intervjuguide innehållande specifika teman som skulle beröras men respondenterna gavs 
stor frihet att utforma svaren själva (Bryman 2002:301). De teman som vi använde oss utav i
vår intervjuguide var ålder, befattning, utbildning, arbetslivserfarenhet, mål, egenskaper, 
utbildning i kontrast mot arbetslivserfarenhet och slutligen motstånd. Alla dessa teman hade 
ett antal underfrågor som har ett samband med undersökningens syfte och vår 
forskningsfråga. I vilken ordning frågorna skulle ställas anpassades utefter respondenternas 
svar. Detta för att respondenten skulle få tala fritt och inte bli avbruten. Vi valde att 
genomföra semistrukturerade intervjuer för att skapa en mer flexibel intervjuprocess. Vi ville 
att tyngdpunkten skulle ligga på hur intervjupersonerna uppfattade och förstod våra frågor 
samt deras svar. Vi valde detta tillvägagångssätt för att respondenterna inte skulle präglas av 
våra uppfattningar kring de angivna frågorna. Vid samtliga intervjutillfällen använde vi oss 
utav en tematiserad intervjuguide med öppna frågor. En del frågor var dynamiskt 
sammanhängande, det vill säga den ena frågan ledde till den andra. Vissa frågor kan även 
betraktas som direkta frågor vilket innebär att vi läste upp en fråga direkt ur vår intervjuguide 
och lät respondenten svara fritt. Några utav intervjufrågorna kan även betecknas som indirekta 
frågor, det vill säga vi frågade respondenten vad denne trodde att omgivningen ansåg om 
henne/honom. Om situationen krävde det så använde vi oss även utav sonderade och tolkande 
frågor, det vill säga vi försökte få respondenten att ange ett mer detaljerat svar och ställde 
följdfrågor för att kontrollera att vi uppfattat respondentens svar korrekt (Bryman 2002:304f, 
307f). 

3.6 Relationen mellan det teoretiska och empiriska materialet
Forskaren strävar efter att, genom sin undersökning, kunna producera teorier som ska ge en så 
omfattande och riktig vetskap som möjligt om verkligheten. Det underlaget som forskaren 
använder sig av för att skapa dessa teorier är till exempel data och information, som även 
brukar definieras som empiri, vilken har införskaffats ifrån den del av verkligheten som 
undersökts. Undersökningen som forskaren genomför innebär på så vis att försöka relatera 
teori och verklighet till varandra. Det finns alternativt tre tillvägagångssätt för detta; 
deduktion, induktion och abduktion. Det förstnämna begreppet, deduktion, innebär att 
forskaren följer ”bevisandets väg” vilket kännetecknas av att forskaren utgår ifrån redan 
befintliga teorier som denne sedan empiriskt undersöker (Patel & Davidsson 1994:20f). Om 
forskaren arbetar induktivt så går han istället ”upptäckandets väg”. Forskaren undersöker då 
det fenomen som ska studeras utan att först ha förankrat sig i teorier och producerar sedan en 
egen teori utifrån det insamlade empiriska materialet (Patel & Davidsson 1994:20ff). Det 
abduktiva arbetssättet kännetecknas av de båda nyss beskrivna ansatserna, deduktion och 
induktion, men tillför även nya moment. Abduktionen utgår ifrån det empiriska materialet, 
likt induktionen, men avfärdar dock inte teoretiska föreställningar. Enligt det abduktiva 
arbetssättet kan forskaren i analysen av det empiriska materialet använda befintliga teorier 
som inspirationskälla. Det teoretiska och det empiriska tolkas sedan i skenet av varandra men 
utan att utesluta teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg 1994:42). 

I enlighet med det abduktiva arbetssättet har vi utgått från både det teoretiska resonemanget 
och empirin för att på så vis kunna skapa en bredare förståelse kring vårt valda 
undersökningsområde. Vid skapandet av vår intervjuguide använde vi oss utav vår 
förförståelse samt befintliga teorier inom området. Genom detta tillvägagångssätt skapade vi 
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oss en bild av forskningsområdet och på så vis har vi haft möjlighet att förankra vår uppsats 
till tidigare forskning. Under vår arbetsgång har vi använt teorin som en inspirationskälla och 
tolkat det teoretiska i skenet av det empiriska utan att utesluta det ena eller det andra. Det 
abduktiva arbetssättet har på så vis gett oss fördelar när det gäller att upptäcka mönster i vår 
insamlade data, visserligen på en abstract nivå, som vi kan relatera till ett större sammanhang 
som till exempel tidigare forskning. 

3.7 Bearbetning av material samt analysmetod 
För att kunna analysera det empiriska materialet transkriberade vi intervjuerna så ordagrant 
som möjligt. Transkribering innebär att man skriver ut en intervju, man överför alltså det 
talade till att bli skrivet (Bryman 2002:310ff). I vår analys har vi kategoriserat den empiriska 
datan till ett antal centrala teman för att få en god överblick över materialet och även för att 
kunna jämföra samt skapa en förståelse kring respondenterna svar. Dessa centrala teman är
utbildning, rekryteringsförfarandet, balansen mellan familjeliv och arbetsliv samt konflikter i 
det vardagliga arbetet. I enlighet med det hermeneutiska angreppssätt som vi tillämpat i vår 
undersökning har vi strävat efter att analysera vårt material utefter den hermeneutiska cirkeln. 
Den hermeneutiska cirkeln kännetecknas av att när man analyserar det empiriska materialet så 
försöker man finna handlingar, sekvenser och utsagor som skulle kunna kopplas till det man 
undersöker. Det handlar om att tolka empirin utifrån ett växelspel mellan del och helhet 
(Starrin & Svensson 2007:81ff). Forskaren undersöker forskningsobjektet subjektivt och utgår 
ifrån sin egen förförståelse. Den förförståelse, kunskap och tankar forskaren har kring 
fenomenet betraktas som en tillgång för att kunna tolka och förstå de olika delarna i 
undersökningsområdet (Patel & Davidsson 1994:26f). I vår undersökning har vi tolkat det 
empiriska materialet utifrån ett växelspel mellan det teoretiska materialet och vår egen 
förförståelse för att kunna skapa en djupare förståelse kring det undersökta området. Vi har 
tolkat och analyserat varje intervju för sig och plockat ur relevanta delar som vi sedan försökt 
koppla till de andra intervjuerna. Sedan har vi försökt relaterat dessa delar till vår teoretiska 
framställning.   

3.8 Validitet och reliabilitet 
Alan Bryman (2002:257) belyser att innebörden av begreppen validitet och reliabilitet handlar 
om att få en uppfattning om kvaliteten i en undersökning. Bryman menar att validitet och 
reliabilitet är främst kvantitativa aspekter men kan tillämpas i den kvalitativa metoden . Patel 
och Davidsson (1994:85f) belyser att vid en undersökning är det betydelsefullt för forskaren 
att den insamlade informationen behandlar det som avses undersökas, det vill säga 
undersökningen måste ha en god validitet. Validitet innebär vidare att vetskapen om det som 
ska undersökas måste överensstämma med vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi 
faktiskt sedan undersöker (Patel & Davidsson 1994:85f). Validiteten i en kvalitativ 
undersökning ska överrensstämma mellan de observationer forskaren gör och de teoretiska 
uppfattningar som forskaren skapar (Bryman 2002:257). Vi anser att vi upprätthåller en god 
validitet i vår undersökning då vi har använt oss utav vår teoretiska referensram samt haft 
undersökningen syfte som utgångspunkt då vi framställt våra intervjufrågor.
     
Vid en undersökning är det av stor betydelse att insamlingen av informationen sker på ett 
tillförlitligt sätt, det vill säga det måste finnas en god reliabilitet (Patel & Davidsson 1994:85).
För att en undersökning ska ha skett på ett tillförlitligt sätt så krävs det att vid en upprepning 
av undersökningen så ska resultaten bli detsamma. Vid en kvalitativ undersökning kan 
upprätthållandet av en god reliabilitet vara svårt att uppfylla eftersom varje intervjuprocess är 
unik (Bryman 2002:257). Detta har vi haft i åtanke då vi analyserat vårt intervjumaterial och 
har därför valt att försöka uppehålla en god intern reliabilitet, vilket innebär att forskarna 
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kommer överrens om hur materialet ska tolkas (Bryman 2002:257). I kvalitativa studier kan 
man dock försäkra sig om att undersökningen har skett tillförlitligt på andra sätt. När 
intervjuer används inom kvalitativa studier är tillförlitligheten starkt relaterad till 
intervjuarens förmåga att intervjua (Patel, Davidsson 1994:85). Med tanke på att vi inte är 
erfarna intervjuare så är vår undersöknings reliabilitet kanske inte så hög just i den här 
aspekten. Patel och Davidsson (1994:87) belyser dock att reliabiliteten kan kontrolleras på 
andra sätt. De menar att vid intervjuer så kan det vara av stor vikt att det finns mer än endast 
en intervjuare. På så vis kan den andra närvarande personen registrera svaren parallellt med 
intervjuaren. Ett annat sätt enligt Patel och Davidsson (1994:87) för att säkerställa 
reliabiliteten är att ”lagra” intervjun, till exempel genom att använda sig utav ljudinspelningar. 
På så vis kan intervjuaren lyssna på intervjun flera gånger för att försäkra sig om att allt har 
uppfattats korrekt. Med tanke på de två nyss nämnda aspekterna som Patel och Davidsson 
(1994:87) beskriver kan vi säkerställa en god reliabilitet i vår undersökning. Vid varje 
intervjutillfälle var vi båda närvarande och medan den ena ställde frågor så kontrollerade den 
andra svaren samt frågorna som ställdes. Vi använde oss även utav ljudinspelningar vid varje 
intervjutillfälle för att lyssna på intervjuerna flera gånger så att vi har uppfattat 
respondenternas svar korrekt. 

3.9 Etiska aspekter
Starrin och Svensson (2007:171) belyser att ett viktigt inslag i en vetenskaplig undersökning 
är att den uppvisar god etik. De anser att intresset av att genom forskningen insamla ny data 
måste ske parallellt med beaktandet av att skydda de respondenter som ställt upp i 
undersökningen. Enligt Starrin och Svensson är det vanligaste tillvägagångssättet att skydda 
individerna i en undersökning är att garantera anonymitet. Det innebär att i undersökningen 
framgår inte namn på respondenterna, platser eller institutioner så att individerna inte kan 
identifieras. För att upprätthålla en god etisk kvalité på vår undersökning började vi med att 
kontakta de utvalda respondenterna till vår undersökning genom mail där vi skickade dem en 
förfrågan om att delta i en intervjuundersökning (se bilaga 1). Vi ska här påpeka att vi var 
noga med att inte skicka ett massutskick till samtliga personer. Vi skickade ett mail i taget för 
att på så vis undvika att respondenterna skulle få vetskap om vilka mer som kontaktades för 
undersökningen. 
     
Vid varje intervjutillfälle förklarade vi för respondenten att allt material kommer behandlas 
konfidentiellt. Det vill säga att vi i det här fallet valde att inte ange personernas namn, 
företagets namn och inte heller ortens namn samt att det enda som kommer att anges är 
personens kön och yrkestitel. Vi avidentifierade även vissa svar som respondenterna angav 
om till exempel företagets namn kom på tal. Detta för att respondenterna inte skall kunna 
identifieras, men även för att de skulle våga svara ärligt på våra intervjufrågor. Sedan angav vi 
en förfrågan om att få spela in intervjun med diktafon samt med mobil (som en reserv), vi 
förklarade även att det enbart var vi som skulle lyssna på det inspelade materialet. Samtliga 
respondenter tillät oss att spela in intervjuerna vid de olika tillfällena. Vi upplyste även 
respondenterna om att de kommer få ta del av den sammanställda uppsatsen för att på så vis 
se hur vi har behandlat materialet. 
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4. Analys och resultat
_____________________________________________________________________

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för de skillnader som finns i kvinnor och mäns 
karriärvägar. I avsnittet analys och resultat kommer vi att analysera resultaten av vår 
undersökning med vägledning av den teoretiska referensramen samt den frågeställning vi 
formulerat.
_____________________________________________________________________

4.1 Vikten av utbildning
Enligt Granqvist och Persson (SOU 2004:320) är en högre utbildning betydligt mer värdefull 
för en kvinna än för en man. Vilket innebär att en högre utbildning skulle vara en 
betydelsefull konkurrensfördel för de kvinnor som vill göra karriär. Berntsson (2000:115f) 
hävdar dock att kvinnor utbildar sig lika mycket som män, och ibland även mer, men trots 
detta så får kvinnor inte ut lika mycket av sin utbildning som männen får. I vår undersökning 
utgick vi ifrån vissa antaganden. Vi antog att kvinnorna skulle vara mer utbildade än männen 
samt att utbildningen skulle ha varit ett större hjälpmedel för dem för att få en chefsbefattning. 
Resultaten av vår undersökning visade dock att betydelsen av utbildning inte skiljer sig åt 
mellan könen. Detta eftersom våra respondenter har ungefär lika långa utbildningar och har 
klättrat ungefär lika högt i karriärstegen. Samtliga av våra respondenter hade gymnasial och 
någon annan form av högre utbildning. I undersökningen framkom det att det finns andra 
aspekter som kan vara mer betydelsefulla hjälpmedel än utbildning för båda könen. Det 
talades exempelvis om personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet. En annan intressant 
aspekt som framkom i undersökningen var att flertalet respondenter inte hade utbildningar 
som matchade deras chefsbefattning. Det gör att vi kan anta att det är andra aspekter än 
utbildning som kan anses vara en konkurrensfördel. Ett resultat vi kan redogöra för är att 
utbildningen inte behövde matcha befattningen till punkt och pricka, men däremot är det 
viktigt att ha tidigare arbetslivserfarenhet som är likartad med deras nuvarande befattning. 

4.1.1 Respondenternas val av utbildning
Ett resultat som framgick i vår undersökning var att det fanns skillnader i respondenternas 
utbildningsval. Trots att våra respondenter hade skilda utbildningar så har de ändå lyckats att 
ta sig lika långt i karriären. Våra respondenter hade ungefär lika mycket utbildning, oavsett 
vilken form av utbildning det rörde sig om. Det visade sig dock i undersökningen att 
utbildning är betydelsefullt och användbart i arbetslivet. Det visade sig även att andra 
faktorer, som exempelvis personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet, är nödvändiga 
komplement till utbildningen. Alla de kvinnliga och de manliga respondenterna hade 
gymnasial utbildning och någon annan form av högre utbildning. Verksamhetschefen Anders 
har en positiv attityd till utbildning och menar att det är en färskvara. Han menar vidare att en 
person inte kan vila på en utbildning hela sitt yrkesverksamma liv utan man bör hålla sig 
uppdaterad. Citatet nedan visar Anders uppfattning gällande kunskap som en färskvara.

Ja, absolut. Ja, med åren så kan jag tycka att kunskap är en färskvara, man kan inte bara vila 
på en socionomexamen utan det är hela tiden att man ska hänga på och det tycker jag man 
kan göra nästan varje dag. Det säger jag också till mina kollegor, tänk man lär sig något 
nytt varje dag. Vi arbetar med människor, en annan också då, och där står inte världen still 
direkt.

                          
                      Anders  
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Verksamhetschefen Anders har en högskoleutbildning, han läste på socialhögskolan och är 
utbildad socionom. Han arbetar idag som verksamhetschef inom vården vilket han anser går 
inom ramen för hans utbildning. Citatet nedan visar hur Anders anser att hans utbildning 
matchar hans arbete. 

Ja, det kan man säga. Som idag när man går socionomutbildning den är ju ganska bred, man 
kan ju bli mycket av den. Men man blir ofta socialsekreterare som arbetar med bland annat 
familjeproblematik. Utbildningen skapar en förståelse i arbetet.

                      Anders

Produktionschefen Carin har en högre utbildning som bekostades av det företag hon arbetade i 
och hon menar att den varit nödvändig för henne i sitt arbete men hon hade gärna velat ha mer 
teoretisk kunskap med sig. Hon värdesätter utbildning men menar vidare att det inte är det 
enda som är viktigt, man lär sig även mycket i sitt vardagliga arbete som man inte kan läsa sig 
till. Citatet nedan visar hur Carin har haft användning av sin utbildning.

Jo visst har jag det. Annars hade jag säkert inte varit kvar i tillverkningsindustrin, det är ju 
liksom tillfälligheter som gör att man hamnar där man hamnar tillslut. Visst har jag haft det 
sen under resans gång så har jag ju gått mindre utbildningar också exempelvis 
ledarutveckling. Jag kan se nu när jag tittar tillbaka att hade jag haft mera teoretisk 
utbildning nu som produktionschef så hade jag ju haft en väldig nytta av en teoretisk 
utbildning i ekonomi till exempel. Nu fick jag ju lära mig det här efter hand och det är klart 
man går på många nitar, går på många missar men man lär sig ju men det hade varit lättare 
och jag hade kanske gjort mindre misstag om jag hade haft den här teorin i bakgrunden.

                                                                          
                        Carin

Produktionschefen Christer är välutbildad och anser att dagens arbetsliv kräver det. Han 
startade med en treårig utbildning i energi och installation, för att sedan utbilda sig till 
civilingenjör. Han talar om att utbildningen har givit honom fördelar i arbetslivet eftersom 
vissa yrken kräver en civilingenjörsutbildning. Han menar dock att utbildningen inte är det 
mest centrala i hans nuvarande arbete citatet nedan visar varför han menar det. 

Nej, det var mer, jag hade mer nytta av dem i mina första jobb när jag jobbade mer som 
konsult då i projekt med teknisk inriktning då. Då hade man större nytta av att kunna vara 
ganska bred på teknikområden då men som nu när man jobbar som produktionschef, det är 
ingen nackdel att ha det men man skulle kunna klara sig utan, det är ju framförallt mycket 
man lär sig på plats.

                                                        
                           Christer

Personalchefen Berit studerade ett personal- och organisationsteoretiskt program vid ett 
universitet i Sverige. Innan utbildningen avslutades hade hon redan ett jobb inom det område 
hon utbildat sig inom. I undersökningen framkom det att hon var den enda respondenten vars 
utbildning fullt ut matchade befattningen. Citaten nedan visar hur hennes utbildning varit en 
fördel i arbetsliv samt hur betydelsefull hennes utbildning varit för henne personligen.

Ja det känner jag, jag hade turen att få ett arbete direkt efter jag avslutat min utbildning 
inom samma område jag utbildad mig inom, både personal och ekonomi. Fick direkt 
möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktiken. Beroende på vart man arbetar 
så får man arbeta med olika delar olika mycket beroende av arbetsplatsen t.ex. om det är en 
arbetsplats som är svajig och säger upp eller om det är ett företag som skall nyanställa.
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Jag tror att det går och klara av jobbet utan utbildning om man har jobbat många, många år. 
Kanske som, vi säger att man rekryteras internt, och kanske har jobbat som 
personalsekreterare i många, många år och får möjlighet att gå upp i en sådan här roll och 
blir tillfrågad. Det har vi sett lite här nämligen på arbetsplatsen, det kan fungera, men 
kommer man utifrån och inte har den utbildningen med sig och inte erfarenhet så tror jag att 
det blir svårt.

                                                                                                                                  Berit

Berit belyser i sitt svar att arbetslivserfarenhet kan vara ett betydelsefullt hjälpmedel om man 
vill göra karriär. Hon talar utifrån egna erfarenheter, från sin arbetsplats, att det är möjligt för 
en person som har lång arbetslivserfarenhet att avancera inom företaget trots att man inte 
besitter någon utbildning. Granqvist och Persson (SOU 2004:320,328) menar att 
arbetslivserfarenhet påverkar förutsättningarna för att göra karriär. De belyser dock att denna 
effekt börjar avta och att tidigare arbetslivserfarenhet inte har någon effekt på kvinnors 
möjligheter att klättra i karriärstegen. Granqvist och Persson menar att arbetslivserfarenhet 
enbart har en positiv effekt för männen och deras karriärmöjligheter. Berit belyser dock inte i 
sitt svar om det var en manlig eller kvinnlig kollega till henne som lyckats att avancera med 
endast lång arbetserfarenhet i bagaget. I undersökningen framkom det som sagt att det enbart 
var Berit som hade en utbildning som matchade hennes befattning till punkt och pricka. Vi 
kan dock utläsa utifrån vår undersökning att arbetslivserfarenheten har varit ett betydelsefullt 
hjälpmedel även för de respondenter som inte hade en utbildning som matchade deras 
befattning fullständigt. Både för de kvinnliga och manliga respondenterna. Detta med tanke 
på att dessa respondenter dock hade arbetslivserfarenhet inom samma bransch som de idag 
innehar chefsbefattning inom. 

Ivarsson (2001:8) redogör för humankapitalteorin som innebär att kvinnors stora ansvar för 
familj och hushåll bidrar till att de inte investerar lika mycket i sitt humankapital som män 
gör. Det vill säga kvinnor väljer att inte utbilda sig i lika hög grad som män på grund av att de 
har det största familjeansvaret och prioriterar detta före utbildning. Detta medför att kvinnor 
inte har ett lika stort humankapital som män. Författaren menar att detta kan motivera bristen 
av kvinnliga chefer. I vår undersökning finner vi ingenting som kan styrka 
humankapitalteorin. De kvinnliga respondenterna hade lika stort humankapital som männen 
eftersom kvinnorna och männen hade ungefär lika mycket utbildning med sig i bagaget. 
Utifrån vår undersökning vill vi påstå att bristen på kvinnliga chefer beror på andra 
omständigheter än att kvinnor inte skulle ha ett lika stort humankapital som männen. 

4.2 Rekryteringsförfarandet
Granqvist och Persson (SOU 2004:321) redogör för i sin undersökning att när en arbetsgivare 
bestämmer sig för att befordra eller rekrytera en arbetstagare så är han ovetande om i vilken 
mån arbetstagaren kommer engagera sig i aktiviteter utanför arbetet. Arbetsgivaren kan utgå 
ifrån att det är mest sannolikt att en kvinna kommer utnyttja rätten till föräldraledighet, till 
skillnad från en man, och därmed bli frånvarande från arbetet under en längre period. Detta 
kan i sin tur medföra att arbetsgivaren väljer att rekrytera en man framför en kvinna. 
Resultaten av vår undersökning visade att de kvinnliga respondenterna rekryterades till sina 
ledande befattningar vid en högre ålder jämfört med männen. En annan intressant aspekt som 
framgick i undersökningen var att de kvinnliga respondenterna rekryterades till sina 
respektive befattningar först när barnafödandet och föräldraledigheten var avklarade. Det 
framgick även i undersökningen att kvinnorna hade en kortare anställningstid på sina 
chefsbefattningar jämfört med männen. 
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4.2.1 Kvinnorna och männens rekryteringsförfarande 
Resultaten av undersökningen visade bland annat att kvinnorna prioriterade familjen före 
arbetet och avancemang blev aktuellt först när barnen blivit äldre. Verksamhetschefen Anna 
sökte själv sin tjänst som var utannonserad. Citatet nedan visar varför hon valde att söka den 
ledande befattningen.

Jag har vart sjuksköterska i 25 år och alltid älskat det jobbet hur mycket som helst och 
aldrig ens tänkt på att jag skulle göra något annat i mitt liv för att jag har liksom varit helt 
nöjd. Sen för några år sedan så såg jag den här annonsen där de sökte en biträdande 
verksamhetschef och då tänkte jag på något vis att det är liksom nu eller aldrig. Jag är helt 
rätt i livet nu för att gå vidare tänkte jag, barnen börjar bli större och de klarar sig själva. 
Jag kände att det var min chans att göra något nytt, jag kände att det är min tid i livet att 
göra något annat och söker jag inte nu så kanske jag aldrig kommer att göra det.   

                                                                                                                                                          Anna

Personalchefen Berit blev uppmanad av ett bemanningsföretag att söka den specifika 
befattningen som personalchef. Hon fann tjänsten tilltalande då hon inte tidigare arbetat i en 
likartad verksamhet. Hon kände att hon var redo för en ny utmaning och befattningen passade 
hennes familjesituation då barnen blivit större. Produktionschefen Carin blev tillfrågad om 
hon ville ha ett jobb som produktutvecklare, efter ett år på den positionen erbjöds hon jobbet 
som produktionschef. Det Carin talar om under vår intervju med henne visar starkt hur 
familjen prioriterats före arbetet. Hon berättade att hon och hennes man skilde sig och hennes 
man valde sedan att flytta tillbaka till sin barndomsort. Carin valde då att flytta till samma län 
som sin exman för att barnen inte skulle bli lidande av att deras föräldrar bor långt ifrån 
varandra. Hon kände då att hon blev tvungen att flytta ifrån sitt bostadsläge och sitt arbete för 
att finnas tillgänglig för familjen. När Carin sedan blev erbjuden tjänsten som produktionschef 
verkar det som att erbjudandet kom vid ett bra tillfälle i hennes liv. Då tjänsten var på en ort 
som inte var allt för långt ifrån exmaken medförde det att barnen inte blev lidande, därför
valde Carin att ta sig an befattningen. Citaten nedan visar hur Carin valde att utifrån sin 
familjesituation ta sig an en sådan befattning samt hur hon blev ”headhuntad” för tjänsten.

Jobbade då först som produktutvecklare, Jo det var så att vi hade bestämt oss för en omstart 
både jag och min man, jag blev ensam något år tidigare och vi hade barn på varsitt håll och 
vi försökte få ihop familjen så att det skulle funka så ingen av barnen skulle få allt för långt 
till sina respektive, och han var från X då. Jag hade tidigare varit ute och kollat lite innan på 
jobb och så där innan.

Det knallade in en liten man där, eller ja han var inte så liten han var väl stor och frågade 
mig om jag ville börja jobba i x. Jaha tänkte jag och började väl fundera på vad det var, x 
var ju en ort som man bara åkte igenom, aldrig stannade. Jag blev nyfiken naturligtvis och 
vi åkte dit och tittade och det var en jättefin sommarstad.

                         Carin

Granqvist och Persson (SOU 2004:316) argumenterar för att en redan avklarad 
föräldraledighet kan ha en positiv effekt på karriärchanserna. De menar att en kvinna i fertil 
ålder utan barn förväntas att ta ut en framtida föräldraledighet vilket kan missgynna hennes 
karriärchanser. De anser därför att en kvinna som är klar med barnafödandet och som redan 
utnyttjat sin föräldraledighet har större chanser att göra karriär till skillnad från en kvinna utan 
barn på grund av hennes förväntade framtida föräldraledighet. I vår undersökning framgick 
det att de kvinnliga respondenterna har en kortare anställningstid, än de manliga 
respondenterna, på sina respektive företag. Det framkom även att de kvinnliga respondenterna 
var tämligen äldre än de manliga respondenterna när de rekryterades. Detta skulle kunna bero 



28

på att de valde att ta sig an en chefsbefattning när de var klara med barnafödandet och 
föräldraledigheten vilket även kan ha stärkt deras karriärchanser. 

Ivarsson (2001:8f) belyser en annan intressant aspekt kring hur föräldraledigheten kan stå i 
vägen för kvinnors karriärchanser. Hon menar att arbetsgivaren kan ha förutfattade meningar 
kring kvinnor och deras vilja till avancemang i arbetet. Ivarsson belyser att arbetsgivaren kan 
utgå ifrån att kvinnor blir frånvarande från organisationen under en längre period på grund av 
till exempel barnafödande, föräldraledighet och aktiviteter utanför arbetet. Arbetsgivaren kan 
även ha uppfattningen att kvinnorna kanske blir mindre produktiva i arbetet efter 
barnafödande och föräldraledighet eftersom de oftast har huvudansvaret för familjen. 
Arbetsgivaren kan därför föredra att rekrytera eller befordra en man framför en kvinna vilket 
även skulle kunna vara en anledning till att våra kvinnliga respondenter rekryterades vid en 
högre ålder. Det är en intressant aspekt i vår undersökning då insamlad data visar att de 
kvinnliga respondenterna tillträtt en ledande befattning då de ansett sig vara färdiga med 
barnafödande, och barnen blivit äldre. Det som verksamhetschefen Anna belyste i sitt svar 
”Jag är helt rätt i livet nu för att gå vidare tänkte jag, barnen börjar bli större och de klarar 
sig själva” skulle även kunna vara en förklaring till varför de övriga kvinnliga respondenterna 
valde att ta sig an en chefsbefattning vid en högre ålder jämfört med männen. Det faktum att 
barnen blivit äldre och klarar sig själva kan innebära att de kvinnliga cheferna kan engagera 
sig mer i arbetet nu och vara så produktiva som möjligt utan att familjen kommer i kläm. 

I undersökningen framkom det, som sagt, att männen rekryterades i en tidigare ålder än 
kvinnorna. Verksamhetschefen Anders blev tillfrågad om han ville ha ett jobb som 
boendechef inom vården. Efter flertalet år som boendechef gjordes en uppdelning av den 
tjänsten vilket resulterade i två verksamhetschefer. Idag innehar Anders en av de 
befattningarna som verksamhetschef. Han berättar stolt om hur han blev rekryterad, han ser 
det som ärofyllt att bli tillfrågad om man vill ha ett arbete. Produktionschefen Christer sökte 
själv ett arbete som driftsingenjör i tillverkningsindustrin. Efter en tid omvandlades den 
tjänsten till produktionschef och han har sedan dess haft den befattningen. Han talar om sin 
befattning som att slumpen tagit honom dit han är idag. Citatet nedan visar hur han talar om 
sin befattning och varför den tilltalade honom.

Ja, jag vart ju arbetslös då eller vart uppsagd på grund av arbetsbrist vid mitt förra jobb då 
så sökte jag väl det här. Jag tänkte, jag höll ju på mer med konstruktion och projekt då, 
produktion i den här världen hade jag inte sysslat med tidigare, det var ju slumpen då 
egentligen, men det var rätt kul att komma in på den sidan.
                       

                                              Christer

En förklaring till varför männen rekryterades vid en yngre ålder jämfört med kvinnorna skulle 
kunna hänga samman med Joan Ackers (1990:149f) teori om den ideala arbetstagaren. Hon 
menar att den ideala arbetstagaren är en ”okroppslig” person som enbart existerar för arbetet. 
För att en person ska kunna betraktas som den ideala arbetstagaren bör personen inte ha några 
förpliktelser utanför arbetet och total hängivelse ska ges till arbetet. Detta innebär att de 
personer som är hängivna sitt arbete är mer lämpade för ansvar och auktoritet. De personer 
som måste dela sin hängivenhet, mellan arbetet och andra omständigheter utanför arbetets 
gränser, är inte lämpade för ansvar och auktoritet och rangordnas därför lägre.  Ackers hävdar 
att det närmsta vi kan komma denna ”okroppsliga” arbetaren, med inga förpliktelser utanför 
arbetets ramar, är den manliga arbetaren. Det kan vara så att anledningen till varför de 
manliga respondenterna i vår undersökning rekryterades vid en yngre ålder kan bero på att de 
uppfyllde kraven bättre för den ideala arbetstagaren än vad de kvinnliga respondenterna 



29

gjorde. Det kan vara så att föräldraledigheten har i större utsträckning påverkat de kvinnliga 
respondenternas karriärchanser negativt jämfört med männens. Kvinnorna rekryterades till 
sina chefsbefattningar i högre ålder när barnafödande och föräldraledighet varit avklarat. 
Detta kan i sin tur innebära att de har lyckats uppfylla kraven för den ideala arbetstagaren 
först när de varit klara med barnafödande och föräldraledighet eftersom de först då kunnat 
engagera sig mer åt arbetet än tidigare. Det kan även vara så att de manliga respondenterna 
har i större mån kunnat delge sin totala hängivelse till arbetet som den ideala arbetstagaren 
kräver då föräldraledighet kanske inte inverkat lika negativt på deras karriärchanser. 

En annan förklaring till varför männen rekryterades vid en yngre ålder skulle kunna bero på 
det som Ivarsson (2001:8f) belyser angående de föreställningar som arbetsgivaren kan ha 
kring kvinnors engagemang i arbetet. Om arbetsgivaren antar att en kvinna kommer vara mer 
frånvarande från arbetet då hon förväntas ha huvudansvaret för familjen så kan detta betraktas 
som gynnande för männens karriärchanser. Detta på grund av att arbetsgivaren oftast inte har 
några föreställningar kring att männen skulle engagera sig i annat utanför arbetet. 
Arbetsgivaren förväntar kanske inte heller att männen har huvudansvaret för familjen vilket 
medför att arbetsgivaren kanske väljer att rekrytera en man framför en kvinna. 

En ytterligare förklaring till varför männen rekryterades vid en yngre ålder kan bero på 
homosocialiteten. Charlotte Holgersson (SOU 2003:110) hävdar att anledningen till att 
chefspositionerna domineras av män beror på att mäns relationer präglas av homosocialitet. 
Detta innebär att män identifierar och orienterar sig mot andra män vilket bidrar till att 
kvinnor utestängs. Homosocialiteten innebär även en total hängivelse till arbetet. De ska 
prioritera sitt arbete före allt annat i livet då detta betraktas som mer lojalt och 
förtroendegivande. Holgersson menar att kvinnorna därmed kan uteslutas ur denna manliga
homosociala reproduktion då de vanligtvis kanske inte prioriterar sitt arbete före exempelvis 
sina barn och sin familj. Detta resulterar därmed i en homosocial reproduktion av 
rekryteringsgången. Som tidigare har nämnts så prioriterade de kvinnliga respondenterna, i 
vår undersökning, familjen före arbetet. Det var först när barnen blivit äldre som kvinnorna 
kunde ge sin totala hängivelse till arbetet. De manliga respondenterna kanske har, på grund av 
andra omständigheter än de som förefaller som uppenbara hos kvinnorna, kunnat ge sin totala 
hängivelse till arbetet redan vid en yngre ålder jämfört med kvinnorna och därmed rekryterats 
till sina befattningar vid en yngre ålder. 

En annan intressant aspekt som framgick i vår undersökning var att männen under 
intervjuerna inte belyste sin familjesituation i samma mån som kvinnorna gjorde. Till skillnad 
från de kvinnliga respondenterna angav inte männen att de valde att ta sig an en 
chefsbefattning för att barnen blivit äldre. Det var enbart en utav de manliga respondenterna, 
personalchefen Birger, som belyser hur erbjudandet om en chefsbefattning passade in utefter 
hans familjesituation.  Birger blev tillfrågad om han ville ha en tjänst inom ett 
tillverkningsföretag. Han talar i intervjun om att möjligheten som erbjöds honom kom i precis 
rätt tid i livet. Han hade tidigare arbetat som revisor men började tröttna på alla resor som 
krävdes i tjänsten då de medförde att han aldrig kände att han var hemma. När den 
verkställande direktören, på hans nuvarande arbetsplats, ringde honom och erbjöd honom 
tjänsten tog hand gladeligen emot den. Arbetet tilltalade honom och citatet nedan visar hur 
han belyser konsekvenserna av allt resande i hans förra tjänst samt hur han varmt talar om sin 
nuvarande arbetsplats.

Ja det var väl egentligen kombinationen som tilltalade mig i den situationen jag var då. Jag 
hade arbetat 10 år som revisor, eller var påväg mot 10 år och reste väldigt mycket inom 
länet och bodde i X och tillhörde kontoret i Y och var ju nästan ständigt ute på 
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tjänsteärenden och jobbade hos kunder då vilket gjorde att jag kände mig väl aldrig riktigt 
hemma. Jag hade rest lite för mycket och hade börjat tänka över min situation och jag hade 
även tagit upp det med min förra arbetsgivare då att det var lite mycket. Jag visste mycket 
om koncerner och familjeägda företag och jag ville få sitta still och inte resa så mycket, 
kändes sisådär med det gamla jobbet och tajmingen var bra helt enkelt. Det lockade ju med 
att bli ansvarig för ekonomisidan framförallt då, och få sitta still. Det var en kombination 
däremellan.
                                                                                                         

                      Birger

4.3 Familjelivet kan prägla karriärvägen
Familjelivet tenderar ofta att bli ett hinder för kvinnors möjlighet till karriär enligt litteraturen. 
Muhonen (2010:45) menar att om det uppstår en konflikt mellan arbetslivet och familjelivet 
så är lojaliteten mot familjen är starkare. Vi kan i vår studie utläsa hur familjen kan vara en 
aspekt att ta hänsyn till vid avancemang i arbetet. Eftersom syftet med vår undersökning är att 
öka förståelsen för de skillnader som kan finnas mellan kvinnor och mäns karriärvägar skall 
vi nu belysa familjelivet i kontrast mot arbetslivet. Vi kan utläsa en rad skillnader, mellan de 
kvinnliga respondenterna och de manliga respondenterna, gällande om familjen kan anses 
inverka på individens möjlighet att göra karriär. I vår undersökning hade vi inte formulerat 
någon fråga kring familjen, men det visade sig att kontrasten mellan familjelivet och 
arbetslivet är en central del i de kvinnliga respondenternas svar. Ingen av de kvinnliga 
respondenterna anser att familjen hindrat deras möjligheter att göra karriär. De talar om 
familjelivet som något positivt och det verkar inte ens reflektera över om familjelivet faktiskt 
präglat deras karriärväg i en negativ bemärkelse. De kvinnliga respondenterna ser det mer 
som ett val de gjort i livet och de prioriterar därefter. Deras reflektioner skiljer sig ifrån 
männens reflektioner då en intressant aspekt är att de manliga respondenterna inte berörde 
ämnet familjeliv i kontrast mot arbetsliv nämnvärt. Det är en intressant eftersom männen inte 
diskuterade om det alls, vi skall dock än en gång poängtera att vi inte ställde några frågor om 
familjen. Det kan vara orsaken till att männen inte valde att ta upp denna kontrast mellan
familjeliv och arbetsliv. Trots att vi inte ställde frågor om familjen så kan vi inte underlåta oss 
att fundera över om det helt enkelt kan vara så att de manliga respondenterna inte 
sammankopplar familjelivet och arbetslivet. Det kanske är så att de har som norm att inte 
diskutera familjelivet i arbetet, det vill säga, att de kan göra en god åtskillnad mellan dessa 
sfärer tillskillnad från de kvinnliga respondenterna.

Granqvist och Persson (SOU 2004:314) menar att det oavlönade hemmaarbete kan betraktas 
som hinder för kvinnor då de vill göra karriär. De menar att det oavlönade hemarbetet är 
orsaken till att det finns skillnaderna i kvinnors och mäns chanser att göra karriär då kvinnan 
har det största ansvar för hemmet och familjelivet. De kvinnliga respondenterna i vår studie 
tar verkligen upp det oavlönade hemarbetet och menar att det krävs att familjelivet och 
arbetslivet balanseras väl. Här kan vi se en skillnad mellan de kvinnliga respondenterna och 
de manliga respondenterna i det avseendet att de inte berörde den aspekten alls. Vi kan 
därmed inte utläsa några skillnader om hur de balanserar familjelivet och privatlivet eftersom 
de manliga respondenterna inte belyste detta. Den skillnad vi kan utläsa är att de kvinnliga 
respondenterna ser familjelivet och arbetslivet som delar i en helhet som måste balanseras. De 
manliga respondenterna ser istället familjelivet och arbetslivet som enskilda delar och 
sammankopplar inte dessa sfärer som de kvinnliga respondenterna gör. 

Den närmaste liknelsen vi kan göra gällande balansen av sfärerna hos de manliga 
respondenterna var personalchefen Birgers upplevelse av arbete på annan ort. Det var inte en 
koppling till familjen, eller en diskussion kring denna balans av sfärerna utan han beskriver en 
känsla av att aldrig känna sig hemma. Vi vill återigen belysa hans uttalande om konsekvensen 
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av resande i tjänsten. Citatet nedan visar svaret han angav när vi ställde frågan gällande varför 
han sökte den ledande befattningen han idag besitter och varför den tilltalade honom.

Ja det var väl egentligen kombinationen som tilltalade mig i den situationen jag var då. Jag 
hade arbetat 10 år som revisor, eller var påväg mot 10 år och reste väldigt mycket inom 
länet och bodde i X och tillhörde kontoret i Y och var ju nästan ständigt ute på 
tjänsteärenden och jobbade hos kunder då vilket gjorde att jag kände mig väl aldrig riktigt 
hemma. Jag hade rest lite för mycket och hade börjat tänka över min situation och jag hade 
även tagit upp det med min förra arbetsgivare då att det var lite mycket.

                          Birger

Muhonens (2010:45) antagande om att det främst är kvinnor som reflekterar över kontrasten 
familjeliv och arbetsliv kan stärkas i vår studie eftersom ingen av männen tog upp det. Vi vill 
dock än en gång poängtera att vi inte har någon vetskap gällande respondenternas 
familjesituationer men vi upplever det som att männen har en mer avslappnad inställning till 
balansen mellan familjelivet och arbetslivet. Vi kan även anta att de manliga respondenterna 
har en inställning gällande att ”hemma är hemma” och ”jobb är jobb” vilket känns sunt. De 
kvinnliga respondenterna har anpassat sin arbetssituation utefter familjelivet. Hur de manliga 
respondenterna valt att göra framgår inte i studien men det kan antas att även de inkluderar 
denna kontrast mellan familjeliv och arbetsliv i tanken, men inte reflekterar över det i sitt 
arbete. 

Vi återkopplar till tanken om den ideale arbetaren som inte bör ha några förpliktelser utanför 
arbetets gränser utan skall kunna ge sin totala hängivelse till arbetet. Ofta karaktäriseras den 
ideale arbetaren som man, och härrör till tanken om mannen som norm enligt Suk (2010:13f).
Joan Ackers (1990:149f) menar därför att det är svårt för kvinnor att leva upp till bilden av 
den ideale arbetstagaren. Hon menar vidare att personer som måste dela sin hängivenhet, 
mellan arbetet och exempelvis familjeliv, inte skulle vara lämpade för ansvar och auktoritet. 
Enligt författarens resonemang så skulle våra kvinnliga respondenter tidigare i livet inte 
komma att räknas till bilden av den ideale arbetaren, däremot de manliga respondenterna som 
inte berörde andra förpliktelser skulle då vara en avbild av den ideale arbetaren. Vi ställer oss 
frågande till beskrivningen av den ideale arbetstagaren, vi menar vidare att ingen av våra 
respondenter kan vara en avbild av den ideale arbetaren. Alla våra respondenter har 
förpliktelser utanför arbetet, det är vi väl medvetna om. Trots att våra manliga respondenter 
inte uttalade sig om familjelivet så gör vi antagandet att deras familjer är första prioritet i 
deras liv, men de kan göra en åtskillnad mellan familjelivet och arbetslivet. Eftersom de 
manliga respondenterna antagligen är bättre på att skilja mellan familjeliv och arbetsliv så kan 
de bättre liknas vid den ideale arbetaren. Anledningen till att de kvinnliga respondenterna inte 
avancerat tidigare i livet kan därmed vara att de inte passat in under kategorin den ideale 
arbetstagaren eftersom de delat sin hängivenhet mellan familjen och arbetet på ett mer 
uppenbart plan än de manliga respondenterna. Vi menar dock att bilden av den ideale 
arbetstagaren är skev, vem säger egentligen att man inte kan förena de båda sfärerna med 
varandra. I vår studie blir det tämligen uppenbart att kvinnor talar om balansen mellan 
sfärerna och skapar balans mellan familjelivet och arbetslivet på olika sätt. Vi har vid studiet 
av vår data funnit tre olika sätt att balansera sfärerna: planering av vardagen, allmän 
fördelning i hemmet samt tillgänglighet för familjen.

4.3.1 Planering av vardagen
I den empiriska studien framkom det att planering är viktigt för att kunna kombinera 
familjeliv och arbetsliv. De kvinnliga respondenterna var organiserade och såg verkligen till 
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att balansera sfärerna efter bästa förmåga och tanken om att ”vill man så kan man” var 
ständigt närvarande. Kombinationen av familjeliv och privatliv kräver planering och det är en 
naturlig del av livet. Muhonen (2010:45) menar ju att lojaliteten ofta tenderar att bli starkare 
mot familjen än arbetet. Ingen utav sfärerna behöver bli lidande, utan man kan finna balans 
genom olika verktyg. Produktionschefen Carins lojalitet fördelades väl mellan familjelivet 
och arbetslivet. Det talades om livspusslet och vikten av att kunna planera sin vardag. Hon 
menade att hennes liv innehöll mycket planering för att få vardagen att gå ihop. Arbetet 
innebar mycket ansvar och hon reste väldigt mycket i tjänsten vilket hon var positiv till och 
lät inte familjelivet skapa obalans i hennes karriär. Carin är en driven kvinna som söker efter 
utmaningar i livet. Planering har varit viktig för henne och hon anser att allt går om man 
planerar sitt liv väl. Bara för att man har familj så behöver inte det innebära att arbetet blir 
lidande. Citatet nedan visar hur hon talar varmt om tjänsteresorna trots att det innebar att hon 
fick lämna familjen och vara mer lojal mot arbetet ibland: 

Det var ju jättekul! Det som var lite pyssligt då, i och med att jag hade småbarn i familjen, 
var ju att få ihop det då. Det är ju sånt man lever med hela tiden.

       Carin

4.3.2 Allmän fördelning i hemmet
Det visade det sig att det är viktigt att kvinnan och mannen i en familj delar på ansvaret för 
familjelivet. Det framgick även att det är av stor vikt att man i en familj ger varandra 
möjligheter till avancemang i arbetet. Granqvist och Persson (SOU 2004:314) menar ju att 
kvinnor kan ha en hög prestationsångest vilket medför att de väljer att inte anta utmaningen 
som en ledande befattning kan medföra. Om en kvinnlig arbetstagare inte framstår som 
”duktigare” än en manlig arbetstagare så riskerar kvinnan att inte bli befordrad till en högre 
befattning. De här aspekterna kan i sin tur leda till att kvinnorna kanske väljer att stanna kvar 
på sin plats i arbetet. Detta eftersom den grad av engagemang de får visa i arbetet ger mer än 
att enbart utföra det oavlönade hemarbetet. 

Personalchefen Berit anger att hon inte tidigare haft en liknande ledande position som hon 
idag besitter. Det kan ha att göra med att familjen har krävt sitt och hon har då varit nöjd med 
de arbeten som hon tidigare haft eftersom familjen krävt fullt engagemang. Hon talar om en 
allmän fördelning i hemmet och det talas om svårigheterna med två karriärister i en familj om 
man har barn. Hennes lojalitet har varit väl fördelad mellan familjelivet och arbetslivet. Berit 
är en kvinna med aptit på livet och har en rad spännande yrken i bagaget. När hon erhöll sin 
befattning som personalchef så verkar det som att hennes man tog ett steg tillbaka och lät 
henne göra karriär. Detta finner vi intressant då hon tidigare kanske valt att vara en tillgänglig 
förälder istället för att vara högpresterande i arbetet. Hon har kanske inte haft orken att visa 
sig ”duktigare” än männen utan har varit nöjd med de arbeten hon haft. Hon ville inte att 
familjelivet skulle bli lidande, hon menar att barnen alltid behöver ha minst en förälder 
tillgänglig. Hon kanske har varit den mest tillgängliga föräldern i familjen, och eftersom 
respekten finns mellan makarna tog han nu ett steg tillbaka och gav henne chansen. När hon 
nu ansåg att det var hennes tid i livet så tog han ett steg tillbaka och var den tillgänglige 
föräldern istället för henne. Det engagemang hon givits i sina tidigare arbeten har varit nog, 
hon hade inte behövt mer och angiver i intervjun att hon är nöjd med alla sina tidigare yrken 
och den balans hon haft i sitt liv. När motivationen kom att saknas i hennes tidigare arbete så 
menade hon att hon såg sin chans till den här ledande befattningen och menade att 
medvetenheten om att arbetet skulle ta mer tid än hemarbetet inte var ett problem för henne. 
Detta eftersom hennes man då var väldigt förstående och tog en större del i hemarbetet. Det är 
inte enbart kvinnan som skall ha det fulla ansvaret för familjen, det är ett delat ansvar och 
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man skall ge varandra möjligheter i en relation och föra en dialog och kan man göra det så 
klarar man allt tillsammans. Citatet nedan visar hur hon talar om vikten av fördelningen i 
hemmet.

Många kvinnor väljer att fokusera mer på familjen och barnen och känner att de inte riktigt 
mäktar med att ta ett ledarjobb eller söka ett ledarjobb under en viss period i livet. Då 
kanske det är lättare och göra det när man är över 40, jag vet inte, man vågar satsa då. Men 
det handlar ju om hur man gör upp de i familjen kan jag ju tycka då, om man vågar och låta 
den ena, alltså, om man säger att ja nu är det din tur och nu får du möjlighet, så tar jag ett 
steg tillbaka. Alltså att man kan säga det och ställa upp på att det blir lite mer jobb för 
honom hemma.

                                      
                         Berit

4.3.3 Tillgänglighet för familjen
I undersökningen framgick det, i stor utsträckning, att tillgängligheten för familjen 
prioriterades framför arbetet. Det talades om att det är mer betydelsefullt att alltid finnas där 
för sin familj än att avancera i arbetet. Granqvist och Persson (SOU 2004:314) menar att 
kvinnor och mäns chanser att göra karriär skiljer sig åt på grund av det oavlönade hemarbetet. 
Kvinnor förväntas att ägna sig fullt ut åt det oavlönade hemarbetet. Det kan leda till att de 
upplever hög prestationsångest vilket gör att de inte söker de högre befattningarna då det finns 
andra områden som kräver fullt engagemang. För verksamhetschefen Anna har det alltid varit 
första prioritet att vara tillgänglig för familjen vilket kan ha varit en orsak till att hon inte 
tidigare sökt sig till en ledande befattning. Hon hade aldrig trott att hon skulle arbeta som 
något annat än sjuksköterska då det passade hennes familjesituation. Hennes lojalitet har alltid 
varit riktad mot familjelivet framför arbetslivet och för henne har inte avancemang i arbetet 
varit viktigt. Hon känner inte att det har varit en förväntan på henne att alltid vara tillgänglig 
för familjen, det är ett val som hon själv har gjort vilket motsäger författarnas antaganden. Det 
kanske inte alltid handlar om att chansen inte finns, det kanske snarare handlar om att viljan 
inte finns då det finns andra områden i livet som är viktigare. Anna är en entusiastisk kvinna 
som alltid försöker se till de positiva sakerna i livet och hon har alltid varit väldigt 
tillfredsställd med sin livssituation. Först när barnen blev äldre och inte behövde henne i 
samma utsträckning började hon spekulera kring avancemang i arbetet. Det kan faktiskt vara 
så att när barnen inte längre behövde henne i samma utsträckning så fanns det mer tid som 
kunde ägnas åt andra saker, det oavlönade hemarbetet blev helt enkelt en aspekt som inte 
krävde den tid som det tidigare gjort. Den ständiga tillgängligheten för familjen var 
tillfredställelse för henne då och hon behövde inget ytterligare område för att förstärka den. 
Idag arbetar Anna som verksamhetschef men berättar hur hon tidigare sett på balansen mellan 
de olika sfärerna. Citatet nedan visar hur hon talar om familjelivet och arbetslivet.

Jag har alltid varit en sån som har känt att barnen har vart det som har varit viktigast i livet. 
Det kan också ha varit en sån sak som hindrat mig tidigare från att ha sökt något annat eller 
gå vidare för jag har varit så nöjd med det jag haft. Jag har mer tyckt att det har varit viktigt 
att komma hem på eftermiddagen från jobbet och finnas till för familjen. Det har liksom 
vart absolut prioritet ett, det är det ju idag med men det blir ju på ett annat sätt när alla är 
stora och man behövs ju inte riktigt på samma vis. Jag var väldigt nöjd med det jag hade 
och arbetet som sjuksköterska passade bra in i livet som det såg ut då.

                                                                             Anna

4.4 Konflikter som kan skapa obalans i respondenternas vardagliga arbete 
Ovan har vi redogjort för hur respondenterna balanserar familjelivet och privatlivet, de gjorde 
det på skilda sätt men är av uppfattningen att livspusslet är en ständigt närvarande tanke. Vi 
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kommer nu att beröra allmänna aspekter som kan skapa obalans i våra respondenters dagliga 
arbete. Det kan vara så att dessa aspekter skapar en medvetenhet hos människor, eller att 
antaganden utformas om chefskapet vilket kan vara avskräckande för människor som vill göra 
karriär. Det kanske handlar om en föreställning gällande hur det kan vara att besitta en 
ledande befattning. Dessa föreställningar kan sedan leda till att människor inte riktigt vågar ta 
steget på grund av rädsla för att råka ut för denna obalans. Våra resultat visar att tidsbrist, 
svårhanterliga situationer, att vara kvinnlig chef i en avvikande position samt upplevelsen av 
hur kvinnliga och manliga chefer ska vara, är aspekter som kan skapa obalans. Dessa aspekter 
kan vara orsaker som gör att kvinnor eller män, inte vill söka sig till de ledande 
befattningarna. Oavsett kön upplevde de likartad obalans i det vardagliga arbetet, exempelvis 
tidsbrist i arbetet är inte ett problem enbart för de kvinnliga respondenterna. Den obalans alla 
våra respondenter upplever på sin arbetsplats kan därmed inte karaktäriseras utifrån deras kön. 
Däremot kan denna obalans hanteras på skilda sätt och det påverkar respondenterna på olika 
plan. 

4.4.1 Tidsbrist
I vår studie framkom det att tidsbrist kan skapa obalans i arbetslivet eftersom arbetstimmarna 
inte alltid räcker till och tid från fritiden får ibland offras. Anna Wahl (SOU 1994:22) belyser 
att kvinnliga chefer känner en större press än manliga chefer. Kvinnliga chefer, speciellt de 
som har barn, upplever mycket stress på grund av skuldkänslor, övertidsarbete och tidbrist. 
Detta kan tänkas bero på att kvinnorna oftast har ett större ansvar när det gäller hushållet och 
familjen. Detta återkopplar vi till verksamhetschefen Anna som menar att det negativa med 
hennes ledande befattning är att ett dygn endast har 24 timmar. Anna berättar att då hon är 
benägen att göra ett bra jobb så medför detta att många timmar av hennes dag går åt till att 
utföra arbete, även timmar från hennes fritid då hon antagligen känner en hög 
prestationsångest i arbetet. Här ska dock nämnas att vi inte har någon vetskap kring 
respondentens familje- och hemsituation. Vi antyder inte att Anna anser att dygnets timmar 
inte räcker till på grund av att hon skulle inneha det största ansvaret för sin familj. Vi 
spekulerar endast kring om tidspressen hos kvinnliga chefer kan vara avskräckande för andra 
kvinnor. Kvinnor kanske är medvetna om att en chefsbefattning innebär att man ibland får 
offra timmar från sin fritid för att utföra arbete. De kanske ser pressen och tidsbristen som 
något avskräckande, främst de som har barn, och väljer därför att inte klättra högre i karriären. 
Detta hade inte varit en prioritet eller en möjlig tanke för Anna när hennes barn var små, att 
offra fritid för arbete när hon ville vara en tillgänglig mamma kan vara en bidragande faktor 
till att hennes vilja till avancemang kom först senare i livet. Tidsbristen skapar en obalans för 
henne både i det vardagliga arbetet men till viss del också mellan familjelivet och arbetslivet 
då hon tar med sig arbetet hem. Citatet nedan visar hur tidsbristen är en nackdel i hennes 
arbete: 

Då skulle det nog vara det att enbart finns 24h på ett dygn. För jag känner inte att jag hinner 
med allt jag vill göra, för jag jobbar ju inte vanlig heltid. Jag jobbar för mycket men det är 
ju sådana här jobb ser ut. Man har det här jobbet och det ska man fixa. Man vill ju göra ett 
bra jobb och då får man ju ta till fler timmar och kanske på helgen och så. Men det är ju 
såklart inte så bra att man jobbar för mycket men det är ju så det är. 

                                                                                                                  
                                         Anna

Personalchefen Birger belyser även han tidsbristen i arbetet, men han talar inte om tidsbristen 
som en bidragande faktor till övertid och arbete på fritiden. Han pratar istället om tidsbrist 
som en orsak till felprioriteringar. Anna Wahl (SOU 1994:22) belyser, som ovan nämnt, att 
kvinnliga chefer känner en större press än manliga chefer när det gäller övertid och tidsbrist 
samt att de även känner skuldkänslor, då oftast gentemot familjen då det finns en förutfattad 
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mening om att kvinnan har den största delen av familjeansvaret. Birger känner skuldkänslor 
över tidsbristen, men han känner istället skuldkänslor gentemot sina anställda inom företaget. 
Han menar att han ibland felprioriterar i sitt arbete, han vill inte göra det men ibland är det 
oundvikligt. Han menar främst att det personalansvar han har ibland blir lidande eftersom han 
är mer inriktad på den ekonomiska biten. Tidsbristen skapar en obalans för honom i det 
vardagliga arbetet eftersom han inte vill göra dessa prioriteringar. Citatet nedan visar hur han 
ser på tidsbristen:

Ja det finns ju saker som är mindre roligt det är klart! Personalsidan kräver ju sitt det är ju 
så, dels är jag inte utbildad i grunden för personalsidan och sen är det ju bristen på tid som 
gör att jag får dåligt samvete för den sidan egentligen. Man tycker inte att man hinner med i 
alla frågor och då hamnar man i situationer som inte alltid blir lika bra tycker man själv då 
men jag vet ju inte vad dom andra tycker. Jag kan ju ekonomin bättre än personalsidan 
vilket gör att prioriteringen blir lite sisådär ibland, jag skulle inte vilja prioritera, men i de 
bästa av världar så skulle det väl finnas tid till allt men det är väl ingen som har det så 
egentligen.

                       Birger 

4.4.2 Svårhanterliga situationer
I studien framkom det att svåra situationer som exempelvis långa beslutsprocesser och svåra 
samtal kan skapa obalans i arbetet då personer kan bli lidande som en konsekvens. Detta kan 
vara väldigt jobbigt för respondenterna då de kan bli känslomässigt involverade. Det är oftast 
kvinnliga chefer som brukar sammankopplas med en mjuk ledarstil som har fokus på 
öppenhet och relationsskapande i arbetet (SOU 1999:117). Verksamhetschefen Anders menar 
att de negativa aspekterna i hans arbete är de svårhanterliga sakerna som exempelvis 
rehabilitering, sjukskrivningar och omplaceringar. Alla dessa aspekter berör det 
socioemotionella arbetet och ”mjuka” ledarskapstilar kommer då osökt på tal för att på bästa 
möjliga sätt hantera dessa situationer. Ivarsson (2001:12) menar att kvinnliga chefer tenderar 
att förknippas med socioemotionella förmågor. Vi menar att det inte enbart är kvinnor som 
känner sig känslomässigt berörda i sitt arbete, det är en lika självklar aspekt att män i sitt 
arbete känner sig maktlösa och uppgivna ibland. Även de vill skapa goda relationer och 
upprätthålla välbefinnande för exempelvis anställda. Eller exempelvis brukare då Anders är 
verksamhetschef i vården. De långa beslutsprocesserna som han belyser skapar ibland 
konflikter mellan de parterna som är inblandade. Detta skapar en form av obalans och obehag 
i arbetet vilket vi tror kan vara en avskräckande faktor för människor som vill avancera. 
Citatet nedan visar hur de långa beslutsprocesserna påverkar hans arbete.

Vid exempelvis en Lex Sara anmälan kan det bli mycket möten och det är ju inte så roliga 
ärenden. Det är svårt att se resultat och det är jobbigt eftersom det är viktigt med resultat. 
Det är lätt att man blir byråkrat när kvarnarna mal långsamt i en kommun. Det är väldigt 
långa beslutstider, det tar nästan en månad innan en skrivning går fram till socialnämnden. 
Det gäller att hålla god min trots att någon ringer och är besviken. Vi ger dem möjlighet att 
klaga genom exempelvis klagomålsblanketter där de kan ge förslag om hur vi exempelvis 
skall bli bättre på det vi gör och så. Vi ser ett värde i andra människors åsikter.

                                
                                               Anders

Det talades om att vissa situationer som chefskapet ibland kräver kan vara svårhanterliga. 
Personalchefen Berit anger att hon ibland utövar en hård ledarstil och får agera ”bödel”, som 
hon benämner det, och hon berättar vidare att hon inte får bli känslomässigt berörd. Ivarsson 
(2001:12) menar, som ovan nämnts, att kvinnliga chefer tenderar att förknippas med 
socioemotionella förmågor så som till exempel att upprätthålla ett välbefinnande hos de 
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anställda och hantera situationer på ett ”fint” sätt. Vi menar att detta inte enbart handlar om 
kvinnor, även män kan bli känslomässigt berörda i sitt arbete men det är främst kopplat till 
kvinnor. Det framgick i studien att vikten av att kunna skilja mellan den privata rollen och den 
person du är i arbetet är av stor betydelse. Det som Berit avser med att agera ”bödel” kanske 
är avskräckande för kvinnor som vill göra karriär eftersom de istället för att agera 
socioemotionellt får stänga av sina känslor. I SOU (1999:118f) talas det om kvinnans 
oförmåga att hantera svåra situationer, kvinnor skall tackla problem på ett sätt som 
karaktäriseras av ”mänsklighet” och det ska göras på ett ”fint sätt”. De ska heller inte inta ett 
förhållningssätt som anses vara typiskt manligt för då erövrar de manligt beteende och det 
anses inte vara en attityd man vill se hos kvinnor. Vi menar att kvinnor kanske inte medvetet 
vill utsätta sig för sådana här situationer där de skall utöva en hård ledarstil. Det kan vara lätt 
att bli känslomässigt berörd och då måste man kunna skilja mellan sig själv som privatperson 
och rollen som chef menar personalchefen Berit. Citatet nedan visar hur hon hanterar sådana 
svåra situationer.

Det låter hemskt men jag brukar kalla det för agera ”bödel”, när ingenting annat fungerar 
efter exempelvis muntliga varningar, efter dialogmöten med en person som inte fungerar på 
arbetsplatsen så vänder sig människor till personalenheten och personalchefen och då får 
man avsluta en anställning om ingenting annat funkar. Det är jobbigt att säga till folk jag 
inte känner att de skall få avsluta sitt arbete. Jag tror på att ge personer en chans men det 
har ofta gått för långt när de kommer till personalchefen. Man får gå in i en roll, koppla bort 
sin privata inställning och se till bakgrundsfakta, se vilken väg man kan gå, man får göra en 
objektiv bedömning. Personen kan vara hur trevlig som helst men argumenten bakom måste 
ses till och man kan sköta saker på ett bra sätt även fast det är jobbigt.

           
                                                                                                        Berit

4.4.3 Kvinnor i avvikande position
Det framkom att en av respondenterna upplevt att hon befunnit sig i en avvikande position då 
hon besatt en chefsbefattning i en mansdominerad bransch. En intressant aspekt som Wahl 
(SOU 1994:22) belyser är det som kallas för assimilering. Begreppet assimilering innebär att 
avvikare inte betraktas som individer på grund av att de är för få av dem. Det vill säga 
kvinnliga chefer blir aldrig betraktade som chefer på grund av att de är i minoritet. De blir 
istället konstant bedömda utifrån vissa generaliseringar och stereotyper om kvinnor. Wahl 
förklarar att ett vanligt förekommande fenomen bland dr kvinnliga cheferna är att de blir 
tagna för att vara till exempel sekreterare, assistenter, frun eller älskarinnan på affärsresor. 
Det återkopplar vi till produktionschefen Carins uttalande om att det var mer regel än 
undantag att hon blev tagen som sekreterare istället för chef då hon befann sig på tjänsteresor. 
Hon belyste vidare att hon upplevt vissa grabbkulturer inom de mansdominerade industrier 
hon arbetet. Det Carin anger att hon har upplevt på sin arbetsplats betecknas som 
homosocialitet, det vill säga att män föredrar att arbeta med och omge sig av män (SOU 
1999:127f). Det talas om vikten av att hålla sin integritet som kvinna och kvinnlig chef för att 
inte obalans ska uppstå. Kvinnor kanske inte väljer att ansöka om en ledande befattning då 
homosocialiteten bidrar till att kvinnor är i minoritet på ledande befattningar. Hon upplevde 
att hon inte riktigt inkluderades i de grabbkulturer hon beskriver. Männen pushade varandra 
och hon anger att företaget hon arbetat i var väldigt mansdominerat men det har dock inte 
hindrat henne i arbetet. Citatet nedan visar Carins upplevelse att vara kvinnlig chef i en 
mansdominerad bransch. 

Det är lite vad man gör det till själv också. Jag hade en chef en gång som sa åt mig att 
använd männen Carin sa han, men använd dem på rätt sätt. Du ska ju absolut inte inleda en 
massa relationer på sexuell nivå med olika personer runtomkring dig utan du ska behålla 
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din integritet och du ska vara väldigt försiktig med vad du gör, annars så är du snart borta. 
Du ska ha skinn på näsan, men du ska ju liksom inte ha skinn på näsan för skinnets skull 
utan du ska ju ha det för din egen skull. Att inta en underliggande position är ju upp till dig 
själv men du har absolut ingen anledning att göra det.

                           
                                                                                                                 Carin

Christer talade om det faktum att han arbetar i en mansdominerad bransch. Vi ställde en 
följdfråga gällande kvinnliga chefer i en mansdominerad bransch. Frågan löd: om en kvinna 
hade haft din befattning, tror du då att hon hade blivit behandlad annorlunda än vad du blivit? 
Christer anger att det inte verkar spela så stor roll vilket kön man egentligen har, det handlar 
mer om andra aspekter. Citatet nedan anger hans svar på följdfrågan: 

Nej det tror jag inte, vi har ju endel kvinnliga chefer här så att det är ju, kvinnliga 
arbetsledare och vi har kvinnliga chefer jaja, nej så de, det tror jag inte, men det är ju så 
väldigt individuellt alltså det går ju inte att säga om det blir bättre med en kvinna eller man.

                     Christer

4.4.4 Olika bemötande av chefer beroende på kön 
Det framkom att några utav respondenterna tror att kvinnliga och manliga chefer behandlas 
olika av de anställda och allmänheten. Det talades mycket om kvinnliga chefers utsatta 
position och att de utsätts för mer kritik än de manliga cheferna. Wahl (SOU 1994:20f) 
belyser en intressant aspekt nämligen att kvinnliga chefer hamnar i en minoritet inom 
organisationer. Det medför att de uppmärksammas och syns mer än de manliga cheferna som 
är i majoritet. Författaren menar att många kvinnor kan uppleva detta som pressande då deras 
prestationer ses som symboliskt för vad en kvinna kan prestera och de känner sig därför mer 
bevakade i organisationen. Hon menar vidare att de kvinnliga cheferna representerar då inte 
bara sig själva som individer utan även kvinnor som kategori och de upplever därför en mer 
pressad tillvaro jämfört med männen. Då de kvinnliga cheferna befinner sig i en minoritet 
innebär detta att de hamnar i en avvikande position och måste därför prestera mer än de 
manliga cheferna för att verkligen bevisa att de är kompetenta nog för sin befattning. Om de 
inte lyckas visa sin kompetens är risken stor för att de endast blir synliga på grund av sin 
avvikande position och inte för sin kompetens. Personalchefen Berit anser att kvinnliga och 
manliga chefer behandlas olika samt att kvinnligt ledarskap ifrågasätts mer än manligt 
ledarskap. Citatet nedan visar hennes uppfattning kring kvinnors situation som chefer:

Jag tror att kvinnor tyvärr ställer högre krav på kvinnliga ledare, av någon anledning, 
konstigt för man borde väl egentligen stötta varandra. En kvinnlig egenskap att tala illa om 
en kvinnlig chef, lättare att tala illa om en kvinnlig chef. Mer överseende med om en 
manlig chef gör ett misstag, jaja, vi vet ju hur han är haha, och kvinnor får mer kritik. Lite 
konstigt kan jag tycka för det kanske gör kvinnor räddare för att söka sådana befattningar 
men det är min uppfattning. 

                                                                                                                  
                   Berit

Berits uppfattning kring kvinnors kritiserade tillvaro som chefer innebär att de kvinnliga 
cheferna ska representera alla kvinnorna inom en organisation. Det kan vara tämligen 
problematiskt för de kvinnliga cheferna att leva upp till dessa förväntningar. Deras pressade 
tillvaro, på grund av att de är i minoritet och måste hävda sig för att visa sig tillräckligt 
kompetenta, medför att de börjar agera som de manliga cheferna för att inte bli sedda som 
”avvikare”. De kvinnliga medarbetarna kan då bli besvikna på de kvinnliga cheferna för att de 
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tagit efter ett manligt beteende och blir därför mer kritiska gentemot dem på grund av att 
deras förväntningar inte uppfylldes.  

Kan det vara så att kvinnliga och manliga chefer behandlas olika på grund av alla 
föreställningar och antaganden som finns om hur det borde vara? Leder det här till att kvinnor 
eller män, undviker att söka sig till ledande positioner av rädsla för att inte vara tillräckligt 
bra. Wahl (SOU 1994:20f) belyser att kvinnliga chefer ofta inte betraktas som tillräckligt 
auktoritära för sin befattning vilket gör att de urskiljer sig från männen och betraktas som 
bristande. Dock anses de kvinnliga chefer som tar till sig den auktoritära och hårda ledarstilen 
som manhaftiga och mer lika män än kvinnor, vilket betraktas som bristande kvinnlighet och 
olämpligt för chefsbefattningen. Christer talade även han om upplevelsen av kvinnliga och 
manliga chefer, vi frågade honom om han trodde att kvinnliga och manliga chefer generellt
behandlas olika. Hans svar kan göra att vi kan anta att det kvinnliga ledarskapet, och dess 
karaktäristika inte är så efterfrågat som det manliga ledarskapet då han angav att:

Både jag och nej får jag väl säga då, det är svårt, jag tror det är ju så att vissa kvinnor är 
mer kvinnor än andra då och då är det klart att det kanske blir annorlunda medans vissa 
kvinnor är mer lik män då kanske det blir som det ska va, eller ja hur man nu ska säga.

                   Christer

Det kan kopplas till Charlotte Holgerssons (SOU 2003:110) studie som tidigare berörts. Hon 
hävdar att anledningen till att chefspositionerna domineras av män beror på att mäns 
relationer präglas av homosocialitet. Detta innebär att män identifierar och orienterar sig mot 
andra män vilket bidrar till att kvinnor utestängs. Författaren menar att anledningen till 
homosocialitetens existens beror på att chefsarbetet präglas av osäkerhet, hängivelse till 
arbetet och kommunikation. Osäkerheten beror på problematiken att kunna förutspå händelser 
i förväg och ett sätt att kunna reducera denna osäkerhet är genom att besitta de rätta sociala 
kriterierna, till exempel som att ha rätt social bakgrund och vara presentabel. Denna osäkerhet 
bidrar även till att man behöver känna förtroende för dem man arbetar med. Det kan handla 
om att man vill att personerna tänker och agerar likartad som sig själv. Holgersson menar att 
på grund av männens osäkerhet kring hur kvinnor kommunicerar så medför detta att män 
väljer män. Homosocialiteten innebär även en total hängivelse till arbetet för cheferna. De ska 
prioritera sitt arbete före allt annat i livet då detta betraktas som mer lojalt och 
förtroendegivande. Kvinnorna utesluts därmed ur männens homosociala reproduktion då de 
vanligtvis inte prioriterar sitt arbete före exempelvis sina barn och sin familj. Det innebär att 
män fortsätter att rekrytera män och skapar föreställningar kring hur en chef bör vara. 
Anledningen till att kvinnorna kanske börjar efterlikna männen kan bero på att de försöker 
uppfylla de sociala kriterier som homosocialiteten efterfrågar för att reducera den osäkerhet 
som chefskapet präglas av. Detta skulle kunna förklara produktionschefen Christers 
upplevelse av att vissa kvinnor är mer som män. Eftersom han anger att när kvinnliga chefer 
är mer lika män ”så blir det som det ska vara”, detta tyder på att han upplever att 
organisationer präglas av homosocialitet rent generellt sett.   
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5. Slutsats och diskussion
________________________________________________________________

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för våra slutsatser, vi kommer även att föra en 
avslutande diskussion över de resultat som framkommit i vår studie. 
___________________________________________________________________________

Vi i vår studie dra slutsatsen att det finns skillnader i de kvinnliga samt manliga 
respondenternas karriärvägar. I den teoretiska referensramen framgår det att det främst är 
kvinnor som stöter på motgångar i arbetslivet. Det talas mycket om kvinnors underlägsna 
situation och de motgångar de möter i karriären, lite är dock sagt kring om männen bemöter 
samma motgångar. Vi har undersökt respondenternas utbildningsval, rekryteringsförfarande, 
balansen mellan familjeliv och arbetsliv samt konflikter i det vardagliga arbetet. De skillnader 
vi kan utläsa mellan de kvinnliga respondenternas karriärvägar och de manliga 
respondenternas karriärvägar är intressanta.

Det visade sig att samtliga respondenter har ungefär lika mycket utbildning, det vill säga att 
alla respondenter hade gymnasial utbildning samt någon form av högre utbildning. Utbildning 
kan dock inte anses som mer betydelsefull för enbart kvinnorna, även männen har haft 
användning av sin utbildning. Ett resultat visade att de flesta respondenterna inte hade 
utbildning som matchade deras befattning fullt ut. Detta tyder på att det är andra aspekter som 
mer betydelsefulla om man vill göra karriär. Respondenterna talar exempelvis om att 
personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet är viktigt komplement till utbildning. Den 
mest uppenbara skillnaden vi fann var gällande deras utbildningsval. De flesta av 
respondenterna hade tidigare arbetat inom liknande verksamheter och skaffat sig värdefull 
arbetslivserfarenhet vilket gör att vi kan anta att utbildning inte varit den mest centrala delen 
vid respondenternas rekryteringsprocesser.

Det visade sig att rekryteringsförfarandena inte skiljde sig i hög grad mellan könen. Det 
visade sig att det är viktigt att ha ett nätverk på arbetsmarknaden, både för de kvinnliga och 
manliga respondenterna. Ett par av respondenterna sökte själva sin tjänst, en respondent blev 
rekommenderad att söka den befattning hon idag besitter och tre respondenter blev ”head 
huntade”. Det gör att vi kan se skillnader i hur de rekryterades, men inte på några 
könsbaserade grunder. Vi kan däremot utläsa att de kvinnliga respondenterna rekryterades vid 
en högre ålder än de manliga respondenterna. De manliga respondenterna hade även en längre 
anställningstid än kvinnorna, trots att de är i ungefär samma ålder, vilket kan bero på att de 
kvinnliga respondenterna väntade med avancemang i arbetet tills barnen blivit större.

Familjelivet i kontrast mot arbetslivet visade sig vara en större skillnad mellan könen. De 
kvinnliga respondenterna talade mycket om hur denna aspekt påverkar balansen mellan 
arbetslivet och familjelivet till skillnad från de manliga respondenterna som inte berörde 
aspekten nämnvärt. Vi drar slutsatsen att de manliga respondenterna är bättre på att skilja 
mellan familjeliv och arbetsliv. Vi ställde inga frågor om familjelivet, trots detta så 
inkluderade de kvinnliga respondenterna denna aspekt och vi menar därför att kvinnornas 
familjeliv präglar arbetslivet i större utsträckning än för männen. 

Det visade sig även att de konflikter som respondenterna möter i sitt vardagliga arbete inte 
skiljer sig åt beroende av om du är man eller kvinna. De kvinnliga respondenterna angav 
likartade konflikter som de manliga respondenterna. Det visade sig även att de manliga 
respondenterna belyste konflikter som enligt litteraturen är typiskt kvinnoförknippande, och 
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de kvinnliga respondenterna belyste konflikter som anses typisk förknippat till manligt 
beteende. Det visade sig att det inte enbart uppstår konflikter på vägen till en chefsbefattning 
utan att det dagliga arbetet kan präglas av motgångar. 

Utifrån vår förförståelse hade vi ett antagande om att de kvinnliga respondenterna motgångar 
under karriären skulle vara mer framträdande än vad de visade sig vara. De manliga 
respondenternas karriärvägar skiljer sig inte åt så utmärkande som vi antog att de skulle göra, 
gentemot de kvinnliga respondenterna. Vi menar avslutningsvis att vilken karriärväg man tar 
är individuellt präglad och de motgångar man stöter på under vägens gång är oberoende av 
kön.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuundersökning

Hej!

Vi är två studenter som studerar på Personal- och arbetslivs programmet vid Karlstad 
universitet. Nu studerar vi vår sista termin på utbildningen, där vi läser kursen 
Arbetsvetenskap C, och vi håller på att skriva vårt examensarbete.

Vi har valt att skriva om ledarskap sett ur ett genusperspektiv. Vi vill undersöka kvinnligt och 
manligt ledarskap med fokus på individens utbildning, arbetslivserfarenhet samt dennes väg 
till dagens befattning. Vi finner detta perspektiv intressant och vi vill i vårt examensarbete 
undersöka detta.

Vi vill väldigt gärna ha dig som respondent i vår intervjuundersökning och vi hoppas att du 
vill vara delaktig. Preliminärt så har vi bestämt oss för att intervjua sex personer, tre kvinnor 
och tre män på ledande positioner, för att på så vis kunna göra en god analys och dra 
välgrundade slutsatser.

Den information som vi kommer att ange i vårt examensarbete är respondentens ålder, kön 
samt befattning. All annan information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
respondentens namn, arbetsplats, ort eller liknande inte kommer att anges.

Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter och vi kommer att genomföra 
dessa under vecka 15-18. 

Vi hoppas du finner vår undersökning tilltalande och vi skulle bli väldigt glada om du vill 
deltaga.

Du kan kontakta oss via mail, eller via telefon:
Alexandra_Ronnberg@hotmail.com 0768048738
Madde_Andersson88@hotmail.com 0722144253

Med vänliga hälsningar 
Alexandra Rönnberg och Madeleine Andersson 
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Bilaga 2

Intervjuguide

1. Ålder
- hur gammal är du?

2. Befattning
- vad är din titel?
- vad innebär ditt arbete?
- vad är dina främsta arbetsuppgifter?
- vad är det bästa med ditt arbete?
- vad är det sämsta med ditt arbete?
- hur kom du in på företaget?
- fick du arbetet genom kontakter, extern eller intern rekrytering?
- varför tilltalade just det här arbetet dig?
- hur många år har du arbetat på det här företag?
- hur många år har du haft den här specifika befattningen?

3. Utbildning
- gymnasieutbildning?
- universitets-, eller högskole-, eller annan högre utbildning?
- vid vilken ålder studerade du vid universitet, högskola eller annan högre utbildning?
- anser du att din utbildning gett dig fördelar i arbetslivet?
- anser du att du haft stor nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?
- arbetar du med det som du är utbildad till?
- erbjuder ni kompetensutveckling inom företaget?
- är det viktigt att personalen samt chefer kontinuerligt kompetensutvecklas? 
- vilken inställning har du personligen till utbildning?
- vilken inställning har du personligen till kompetensutveckling?

4. Arbetslivserfarenhet
- hur gammal var du när du fick ditt första arbete?
- vilka tidigare arbeten har du haft?
- har du haft väldigt skilda arbeten eller har de varit likartade anställningar?
- det roligast arbetet du haft?
- det tråkigaste arbetet du haft?
- det mest utvecklade arbetet du haft?
- det minst utvecklande arbetet du haft?
- anser du att alla dina tidigare arbetet gett dig värdefull erfarenhet?

5. Mål
- vad ville du arbeta som när du var yngre?
- ville du utbilda dig till något helt annat än det du arbetar som idag?
- vad är målet med arbete enligt dig?
- har du nått dina mål i arbetet?

6. Egenskaper
- ser du utbildning som en konkurrensfördel?
- är personliga egenskaper viktigt?
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- kan personliga egenskaper väga tyngre än utbildning?
- kan utbildning väga tyngre än personliga egenskaper?
- vilka ledaregenskaper anser du är viktigast?
- vad gör dig till en bra ledare?

7. Utbildning i kontrast mot arbetslivserfarenhet
- är utbildning ett bättre konkurrensmedel än lång yrkeserfarenhet?
- är lång yrkeserfarenhet ett bättre konkurrensmedel än utbildning?
- anser du att utbildning kan lära en person allt den bör kunna i ett arbete?
- anser du att arbetslivserfarenhet är ett viktigt komplement till utbildning?
- finns det något du känner att du saknar kunskapsmässigt som du skulle kunna tänka dig att 
läsa upp nu? 

8. Motstånd
- har du någon gång upplevt motstånd från omgivningen i ditt arbete?
- tror du att människor behandlar kvinnliga och manliga chefer annorlunda?
- hur vill du att de anställda skall uppleva dig som chef?


