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SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING   
BAKGRUND: I samband med att industrialismen tog fart i början av 1900-talet blev det en 
tydlig uppdelning mellan män och kvinnors sysslor, kvinnorna ansvarade för 
hushållssysslorna medan männen försörjde hushållet (Löfström, 2005). Även de demokratiska 
rättigheterna i Sverige skiljdes åt, kvinnor fick allmän rösträtt år 1919 till skillnad från 
männen som fick allmän rösträtt år 1907 (NE, 2011a; NE, 2011b). Kvinnors möjligheter på 
arbetsmarknaden har dock förbättrats med tiden, idag är det 72 % av de arbetsföra kvinnorna 
och 76 % av de arbetsföra männen på arbetsmarknaden (SCB, 2011). Den tydliga 
uppdelningen mellan män och kvinnors sysslor och rättigheter i början av 1900-talet har dock 
gjort att vi idag lever i en könsindelad arbetsmarknad (Löfström, 2005). Att vi lever i en 
könsindelad arbetsmarknad syns tydligt inom byggbranschen, en bransch där det är 4 % 
kvinnor och 96 % män på chefsposterna (SCB, 2008). En studie som gjordes våren 2010 visar 
att kvinnor på chefsposterna snarare minskar än ökar i byggbranschen (Busic, 2010). Frågan 
är då, varför är det få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen? 
SYFTE: Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse över om glastaket, stereotyper, 
nätverk samt familj och hushåll kan hindra kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen 
och på detta vis bidra med ny forskning inom detta område.  

METOD: Då syftet med vår studie är att få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor på 
chefsposterna inom byggbranschen valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Vi har 
genomfört fyra besöksintervjuer med kvinnor på chefsposter på mindre byggkontor inom 
Hallands län.  

RESULTAT: Resultatet som vi har kommit fram till är att familjen och hushållet är ett hinder 
för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Orsaken till att familjen och hushållet 
är ett hinder beror på att kvinnor lägger mer tid på familjen och hushållssysslor i jämförelse 
med män. SCB (2007) stärker studiens resultat, då statistiken visar att kvinnor lägger den 
dubbla tiden på familjen och hushållet i jämförelse med män. Studiens resultat visar även att 
glastaket, stereotyper samt nätverk inte är hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom 
byggbranschen. Slutsatsen vi har kommit fram till är således att familjen och hushållet till 
skillnad från glastaket, stereotyper och nätverk är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna 
och därför en anledning till varför det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen i 
Hallands län.  



  

   

ABSTRACTABSTRACT  

BACKGROUND:	  In the early 1900s as industrialism spread across Sweden, people relocated 
from countryside to major cities as paid labor had become more common (Löfström, 2005). 
Industrialism also affected the already conspicuously increasing gap between men’s and 
women’s rights and roles in labor (Löfström, 2005). As the men provided for the family, 
women were expected to care for the household as homemakers (Löfström, 2005). In Sweden 
men got suffrage 1907 and women first 1919 (NE, 2011a; NE, 2011b). Women’s rights have 
improved over the years and as a result there is now a somewhat equable allocation between 
men and women on today’s overall labor market (Löfström, 2005). There is however a few 
industries which has fallen behind in striving for gender equality. In the construction industry 
this is evident as men fill 96 % and women fill only 4 % of managerial positions (SCB, 2008). 
A study of the construction industry, conducted in spring of 2010, shows that the number of 
women holding managerial positions is more likely to decrease than the other way around 
(Busic, 2010). So the question is why there are so few women holding managerial positions in 
the construction industry? 

PURPOSE: The purpose of this study is to increase the understanding of how elements like 
the glass ceiling, stereotypes, networking, family and household affect women’s possibilities 
of reaching managerial positions in the construction industry. In doing so, our aim is to 
contribute new results in this specific field of research. 

METHODOLOGY: Since this study aims to increase the understanding of a phenomenon, we 
concluded that a qualitative research would best serve our purpose. Four separate interviews 
were conducted, all with women holding managerial positions at smaller construction 
companies located within Halland County. 

RESULTS: Through our study of four women holding managerial positions in constructions 
companies, we have concluded that family and household constitutes an obstacle for women 
aiming to reach managerial positions. This is caused by the fact that women invest more time 
in family and household duties in comparison with men. SCB (2007) strengthens the study’s 
results by presenting statistics showing that women spends twice as much time with family 
and household compared to men. This study also concludes that the glass ceiling, stereotypes 
and networks do not constitutes obstacles for women to reach managerial positions in the 
construction industry. Our conclusion is that family and household, unlike the glass ceiling, 
stereotypes and networks, constitutes an obstacle for women aiming to reach managerial 
positions and is therefore the reason why there are so few women holding managerial 
positions in the construction industry in Halland County.  
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11   II NLEDNINGNLEDNING   

inledningen kommer vi att beskriva och diskutera bakgrunden till det för studien valda 
akademiska problem. Vidare kommer vi att redogöra för problemformulering, syfte och 
avgränsningar. Vi kommer slutligen att definiera studiens centrala begrepp.  

1.11.1   PP ROBLEMBAKGRUNDROBLEMBAKGRUND  
Under tidigt 1900-tal tog industrialismen fart i Sverige, allt fler invånare förflyttade sig från 
landsbygden in till städerna och avlönat arbete blev allt vanligare (Löfström, 2005). 
Uppdelningen av kvinnornas och männens sysslor blev i samband med industrialismen allt 
tydligare, kvinnorna ansvarade för hushållssysslorna medan männen försörjde hushållet 
(Löfström, 2005). I början av 1900-talet var det 72 % förvärvsarbetande män och 28 % 
förvärvsarbetande kvinnor (SCB, 1995). Även de demokratiska rättigheterna i Sverige 
skiljdes åt, männen fick allmän rösträtt år 1907 till skillnad från kvinnorna som fick allmän 
rösträtt år 1919 (NE, 2011a; NE, 2011b). Det har således varit en tydlig uppdelning mellan 
män och kvinnors sysslor och rättigheter, något som har gett avtryck på dagens arbetsmarknad 
(Löfström, 2005). Att det har varit en tydlig uppdelning mellan kvinnor och mäns sysslor och 
rättigheter syns tydligt på statistiken då det inte råder någon jämställdhet på chefsposterna i 
dagens samhälle (SCB, 2008). Chefsposterna på den totala arbetsmarknaden utgörs idag av 68 
% män och 32 % kvinnor (SCB, 2008). 

Rollfördelningen som fanns mellan kvinnorna och männen i början av 1900-talet uteslöt dock 
inte kvinnorna helt från arbetsmarknaden (Löfström, 2005). Under 1900-talets början var det 
28 % förvärvsarbetande kvinnor och 72 % förvärvsarbetande män (SCB, 1995). För 
förvärvsarbetande kvinnor var arbete som exempelvis pigor och hembiträde vanligt 
förekommande under 1900-talets början (Löfström, 2005). Det var först när de tekniska 
framstegen kom på arbetsmarknaden som även kvinnorna ansågs lämpliga för annat avlönat 
arbete än arbete som var förknippat med husliga sysslor, exempelvis arbete inom den statliga 
tjänsten som telefonist (Löfström, 2005). År 1927 fick kvinnorna även möjlighet att börja 
studera på mer avancerad nivå (Henrekson, 2004). Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden 
och möjligheter till utbildning var dock ifrågasatt ända fram till början av 1960-talet 
(Löfström, 2005). Det var först då som antalet förvärvsarbetande kvinnor sakta men säkert 
började närma sig antalet förvärvsarbetande män på arbetsmarknaden och utbudet på yrken 
och avancemang för kvinnorna ökade (Löfström, 2005). Den grundläggande orsaken till att 
förvärvsarbetande kvinnor ökade var expansionen av den offentliga sektorn, då den 
möjliggjorde arbete för kvinnor (Löfström, 2005). År 1965 var det 34 % förvärvsarbetande 
kvinnor och 66 % förvärvsarbetande män (SCB, 1995). 1973 blev jämställdhet mellan könen 
en grundlag (Henrekson, 2004).  

Kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden har sedan ökat successivt. I början av 1970-talet 
bestod arbetsmarknaden av 60 % av de arbetsföra kvinnorna och 90 % av de arbetsföra 
männen till skillnad från idag, 40 år senare då arbetsmarknaden utgörs av 72 % av de 
arbetsföra kvinnorna och 76 % av de arbetsföra männen (SCB, 2002a; SCB, 2011). 
Kvinnornas uteslutning från delar av arbetsmarknaden och skillnader i demokratiska 
rättigheter i början av 1900-talet har dock orsakat en könsindelad arbetsmarknad i dagens 
samhälle (Löfström, 2005). Att vi lever i en könsindelad arbetsmarknad framgår tydligt inom 
byggbranschen, då det är en bransch där arbetskraften utgörs av 8 % kvinnor och 92 % män 
(SCB, 2008). 

Idag har alla de formella hinder som funnits för kvinnor helt försvunnit, kvinnor har idag 
möjlighet att både utbilda sig och söka vilka arbeten de vill (Löfström, 2005). Enligt Berry 
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och Franks (2010) råder det inga tvivel om att det under de senaste decennierna har gjorts 
stora framsteg vad det gäller att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. Dagens kvinnor 
har successivt övergått till yrken, tjänster och chefsposter som tidigare varit avsatta för män 
(Berry & Franks, 2010). Att kvinnor har övergått till yrken, tjänster och chefsposter som 
tidigare var avsatta för män syns tydligt på statistiken, då arbetsmarknaden idag består av 76 
% av de arbetsföra männen och 72 % av de arbetsföra kvinnorna (SCB, 2011). Regeringen, 
företag och fackföreningar har kämpat hårt för att övervinna diskrimineringen som utesluter 
kvinnor från vissa arbeten och hindrar deras karriärmöjligheter (Berry & Franks, 2010). Att 
regeringen, företag och fackföreningar har kämpat hårt har gett resultat, dock råder det 
fortfarande viss diskriminering och hinder som glastaket för kvinnor att nå chefsposterna, 
främst inom mansdominerade branscher (Berry & Franks, 2010).  

Byggbranschen är sedan lång tid tillbaka en mansdominerad bransch, i början av 1960-talet 
bestod arbetskraften enbart av män (SCB, 2002b). Idag cirka 50 år senare består arbetskraften 
av 8 % kvinnor och 92 % män, av arbetskraften utgörs i sin tur chefsposterna av 4 % kvinnor 
och 96 % män (SCB, 2008). Enligt Eagly och Karau (2002) är stereotypen för en chef att vara 
en man, vilket medför att kvinnor hamnar i underläge och har svårare att nå chefsposterna. 
Även Berry och Franks (2010) menar att det är svårt att undkomma en mansvärld då männen 
fortfarande är de som värderas högst på chefsposterna, att männen värderas högst beror på att 
stereotypen för en chef är att vara en man.  

1.21.2   PP ROBLEMDISKUSSIONROBLEMDISKUSSION  
Enligt Hultin (2003) är den svenska arbetsmarknaden idag berömd för sin jämställdhet, 
kvinnornas sysselsättning på arbetsmarknaden är nästan i nivå med männens. Enligt SCB 
(2008) råder det dock ingen jämställdhet på chefsposterna då majoriteten av chefsposterna 
utgörs av män. Kvinnorna innehar 32 % av chefsposterna på den totala arbetsmarknaden och 
endast 4 % av chefsposterna inom byggbranschen till skillnad från männen som utgör 68 % 
av chefsposterna på den totala arbetsmarknaden och 96 % av chefsposterna inom 
byggbranschen (SCB, 2008). Trots att det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen 
visar en kvantitativ studie som Busic (2010) gjorde våren 2010 att kvinnor på chefsposter 
inom byggbranschen snarare minskar än ökar. Gale och Cartwright (1995) menar att 
könsfördelningen mellan kvinnor och män är ett oroväckande fenomen, framför allt inom 
byggbranschen. Enligt SOU (1997) bör både kvinnor och män vara representerade på alla 
chefsnivåer och inom alla samhällsområden för att få både män och kvinnors perspektiv och 
synsätt inom en organisation. 

Eagly (2007) menar att kvinnor i alla tider har haft kompetensen och önskan om att vara 
chefer. Eagly (2007) menar dock att samhällsenliga, politiska och ekonomiska restriktioner 
kan ha påverkat möjligheten för kvinnor att avancera. Eagly (2007) menar vidare att kvinnor 
oftast utsätts för mer hinder på vägen till chefsposterna än män, speciellt inom 
mansdominerade branscher där det vanligtvis är män som innehar de olika chefsposterna. 

Ett hinder för kvinnor är enligt SOU (1997) glastaket. Glastaket innebär att arbetsgivaren 
diskriminerar kvinnor vid befordran, att kvinnor diskrimineras vid befordran leder till att 
kvinnor inte har samma möjligheter till att nå chefsposterna som män (SOU, 1997). Även 
Berry och Franks (2010) menar att glastaket är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna. 
Enligt SOU (1997) beror det dock inte alltid på diskriminering av arbetsgivaren att kvinnor 
inte har samma möjligheter att bli befordrade som män. Även skillnader i investering av 
utbildning och olika utbildningsval kan leda till att kvinnor har svårare för att bli befordrade 
än män (SOU, 1997). Fördomar och negativa attityder mot att kvinnor intar chefsposterna på 
grund av deras kön är ytterligare ett hinder för kvinnor (Veale & Gold, 1998). Eagly och 
Karau (2002) menar att det beror på att stereotypen för att vara chef är att vara en man. Enligt 
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Agapiou (2002) är det ett vanligt fenomen, speciellt inom byggbranschen. Agapiou (2002) 
menar dock att kvinnornas situation idag är betydligt bättre och att kvinnor idag ses som mer 
accepterade på chefsposterna eftersom det har skett ett generationsskifte i den manliga 
kulturen. Durbin (2011) menar att nätverk är viktiga för både män och kvinnors 
karriärutveckling. Van Emmerik, Euwema, Geschiere och Schouten (2006) menar därför att 
ett annat hinder för kvinnor är att män vanligtvis har ett större informellt nätverk. Att män 
skapar sig fler kontakter både privat och affärsrelaterat genom de informella nätverken leder 
till att män har lättare för att nå chefsposterna (Van Emmerik et al., 2006). Informella nätverk 
kan därför ses som ett hinder för kvinnors karriärutveckling (Van Emmerik et al., 2006). 
Durbin (2011) menar dock att formella nätverk som endast är affärsrelaterade i regel utgörs av 
kvinnor. Durbin (2011) menar därför att formella nätverk är till fördel för kvinnor. Kvinnor 
har genom alla tider haft det största ansvaret för familjen och hushållet (Löfström, 2005). Sett 
till samtliga kvinnor och män i Sverige lägger kvinnor över 14 timmar per vecka på familjen 
och hushållet till skillnad från männen som lägger sju timmar per vecka på familjen och 
hushållet (SCB, 2007). Enligt Kanter (1977) har familjen och hushållet orsakat ett hinder för 
kvinnors karriärmöjligheter eftersom kvinnor inte har haft samma möjligheter att komma ut 
på arbetsmarknaden som män. Hakim (1995) menar istället att det är ett personligt val av 
kvinnorna att arbeta deltid och inte söka sig till allt för krävande arbeten. Davidson och 
Cooper (1992) menar att det skulle vara lättare för kvinnor att vara chefer om arbetstiderna 
och barnomsorgen var mer flexibel. Eagly (2007) menar istället att kvinnor har ökat på 
chefsposterna på grund av att barnomsorgen har förbättrats på senare tid. 

Kvinnors karriär har med andra ord präglats av begränsade möjligheter och hinder i Sverige, 
det gäller kvinnor i allmänhet men också de kvinnor som vill vara chefer (Hultin, 2003). 
Eagly (2007) menar att det framför allt är kvinnor på chefsposterna inom mansdominerade 
branscher som utsätts för hinder. Att kvinnor inte når chefsposterna inom byggbranschen ses 
tydligt på statistiken, då 96 % av chefsposterna utgörs av män och 4 % av chefsposterna 
utgörs av kvinnor (SCB, 2008). Även på mindre byggkontor i Hallands län som är 
utgångspunkten för studien är det 4 % kvinnor och 96 % män som innehar chefsposterna 
(SCB, 2009). Att det är få kvinnor på chefsposter inom byggbranschen leder oss fram till vår 
problemformulering. 

1.31.3   PP ROBLEMFORMULERINROBLEMFORMULERIN GG  
Varför är det få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen? 

1.41.4   SS YFTE YFTE   
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse över om glastaket, stereotyper, nätverk samt 
familj och hushåll kan hindra kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen och på detta 
vis bidra med ny forskning inom detta område.  

1.51.5   AA VGRÄNSNINGARVGRÄNSNINGAR  
Vi har valt att avgränsa oss både teoretiskt och empiriskt då syftet med vår studie är att få en 
ökad förståelse kring tänkbara hinder som kan hindra kvinnor från att nå chefsposterna inom 
byggbranschen. 

1.5.1.5. 11   TT EORETISKA AVGRÄNSNINEORETISKA AVGRÄNSNINGARGAR  
I vår teoretiska referensram har vi avgränsat oss genom att studera fyra tänkbara hinder som 
kan hindra kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. De tänkbara hinder som vi har 
studerat är glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och hushåll. För att öka trovärdigheten 
på vår studie valde vi att enbart studera fyra tänkbara hinder. Detta eftersom Jacobsen (2002) 
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menar att om intervjuaren har för mycket data att bearbeta kan det leda till att analysen inte 
blir tillräckligt välarbetad. Under studiens gång har vi funderat över att studera andra tänkbara 
hinder än de fyra som vi har valt, men då vi läste vetenskapliga artiklar upptäckte vi att 
glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och hushåll var fyra återkommande hinder som 
diskuterades, vi kände därför att de var relevanta för vår studie och problemformulering.  

1.5.21.5.2   EE MPIRISKA AVGRÄNSNINGMPIRISKA AVGRÄNSNING ARAR  
I vår empiri har vi avgränsat oss genom att studera fyra kvinnor som innehar chefsposter på 
mindre byggkontor inom Hallands län. Vår definition av mindre byggkontor är byggkontor 
med högst 15 anställda. Ett av kontoren är en del av ett större byggföretag medan de andra tre 
kontoren är små lokala byggföretag.  

1.61.6   CC ENTRALA BEGREPPENTRALA BEGREPP  
Vi har valt att definiera de begrepp som vi anser är återkommande i vår studie för att det inte 
ska råda tvivel om begreppens definition.  

1.6.11.6.1   MM ANSDOMINERAD BRANSCHANSDOMINERAD BRANSCH  
Om männen utgör mer än 60 %, ses det som en mansdominerad bransch (SCB, 2008). 

1.6.21.6.2   GG LASTAK LASTAK   
”Glastak hinder för kvinna att komma vidare i karriären (på grund av mer el. mindre dolda 
könsrollsmönster)” (Sjögren, Györki & Malmström, 2010, s. 240). 

1.6.31.6.3   SS TEREOTYPTEREOTYP     

”stereoty´p, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om 
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, 
också en där man själv ingår (NE, 2011c, para. 1). 

1.6.41.6.4   FF ÖRDOM ÖRDOM   
”fördom, negativ inställning mot individer…” (NE, 2011d, para. 1). 

1.6.51.6.5   NN ÄTVERK ÄTVERK   
”…nät av sociala relationer som människor omger sig med. Dessa kan ha olika mönster (täta 
nätverk och glesa) eller ha olika funktion (formella och informella nätverk)” (NE, 2011e, 
para. 1). 
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22  TEORETISK REFERENSRAM TEORETISK REFERENSRAM  

den teoretiska referensramen kommer vi att presentera den sekundärdata som vi anser 
är relevant för studiens valda akademiska problem. Vi kommer att presentera teorier 
om glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och hushåll. 

2.12.1   GG LASTAKET LASTAKET   
I samband med att kvinnornas karriärmöjligheter på arbetsmarknaden har ökat de senaste 
decennierna har även andelen kvinnor på chefsposterna ökat (Boschini, 2004). Idag utgörs 
chefsposterna av 32 % kvinnor och 68 % män till skillnad från år 2001 då chefsposterna 
utgjordes av 28 % kvinnor och 72 % män (SCB, 2008; SCB, 2001). Trots att kvinnornas 
sysselsättning och möjligheter på arbetsmarknaden har ökat finns de osynliga barriärerna som 
hindrar kvinnorna från att avancera kvar (Boschini, 2004). Fenomenet som hindrar kvinnorna 
från avancemang benämns ofta som glastaket (Boschini, 2004).  

Begreppet glastaket presenterades år 1986 i Wall Street Journal (SOU, 1997). Glastaket 
innebär att kvinnor vid befordran diskrimineras av arbetsgivaren, vilket leder till att kvinnor 
inte har samma möjligheter till befordran som män (SOU, 1997). Enligt SOU (1997) är det 
oftast männen på de högsta chefsposterna som sköter rekryteringen. Kanter (1977) menar att 
det kan leda till att kvinnor inte befordras eftersom män vill ha personer som påminner om 
dem själva på chefsposterna och därför väljer att inte befordra kvinnor. Enligt SOU (1997) 
förekommer även fördomar om att kvinnor inte passar in på chefsposterna. Att det 
förekommer fördomar kan leda till att kvinnor har svårare att bli befordrade än män (SOU, 
1997). Statistisk diskriminering kan också ses som en anledning till att det är svårare för 
kvinnor än män att bli befordrade (SOU, 1997). Att statistisk diskriminering gör det svårare 
för kvinnor att bli befordrade beror på att kvinnor vid statistisk diskriminering inte blir 
bedömda utifrån deras personliga egenskaper och kompetens utan utifrån vilka egenskaper 
och kompetenser kvinnor har generellt (SOU, 1997). Veale och Gold (1998) beskriver 
glastaket som ett komplicerat fenomen som innebär att kvinnor hindras från avancemang på 
grund av osynliga hinder som fördomar. Glastaket är inte ett personligt hinder som beror på 
att kvinnor saknar vissa egenskaper eller viss kunskap, utan glastaket är ett hinder som alltid 
finns där för alla kvinnor och på alla nivåer (SOU, 1994). Davidson och Cooper (1992) menar 
att glastaket kan förklaras som ett fenomen som innebär att arbetsgivaren diskriminerar 
kvinnor vid befordran på grund av osynliga hinder som fördomar, detta leder till att kvinnor 
inte får samma karriärmöjligheter som män. Att kvinnor diskrimineras vid befordran är ett 
vanligt förekommande fenomen inom mansdominerade branscher (Davidson & Cooper, 
1992). Även Kanter (1977) menar att det är vanligt att kvinnor diskrimineras inom 
mansdominerade branscher eftersom kvinnor är i minoritet. SOU (1994) menar att det är 
speciellt vanligt att kvinnor diskrimineras då kvinnor tydligt visar på att de har höga 
ambitioner med sin karriär, det vill säga att de vill nå chefsposterna. Det beror dock inte alltid 
på diskriminering av arbetsgivaren att kvinnor inte når chefsposterna (SOU, 1997). Kvinnors 
investering och val av utbildning, kompetens samt valet att arbeta deltid kan ha betydelse för 
kvinnors möjligheter till att bli befordrade (SOU, 1997). Statistiken visar att det år 2010 var 9 
% tjejer och 91 % killar som sökte gymnasieutbildningar med inriktning mot bygg 
(Skolverket, 2010). DS (2006) har gjort en utredning som visar att det inte förekommer 
skillnader i diskriminering mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. DS (2006) styrker 
således det SOU (1997) menar att det inte alltid beror på diskriminering av arbetsgivaren att 
kvinnor inte når chefsposterna.  

I 
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Berry och Franks (2010) menar precis som SOU (1997) att jämställdheten mellan kvinnor och 
män har förbättrats den senaste tiden men att det fortfarande finns hinder för kvinnorna att ta 
sig förbi glastaket och att nå chefsposterna. Enligt statistiken syns det tydligt då det är 4 % 
kvinnor och 96 % män på chefsposterna inom byggbranschen (SCB, 2008). Veale och Gold 
(1998) har genomfört en kvalitativ studie där de har intervjuat tio kvinnor som innehar 
chefsposter för att undersöka hur kvinnors möjligheter till befordran ser ut, kvinnorna 
arbetade heltid och var mellan 30-50 år gamla. Studien visade att alla de kvinnor som hade 
studerats kände att de hade sämre karriärmöjligheter än män på grund av sitt kön (Veale & 
Gold, 1998). Två av kvinnorna hade dessutom fått reda på att de tjänade mindre än vad 
mannen som tidigare arbetade på samma position gjorde (Veale & Gold, 1998). 

Gale och Cartwright (1995) menar att kulturen inom mansdominerade branscher präglas av 
manlig dominans, påhopp och konflikter. Veale och Gold (1998) menar att den manliga 
kulturen som finns måste förändras och att kvinnor måste få stöd från männen för att lyckas 
krossa glastaket. Att krossa glastaket är enligt Boschini (2004) nödvändigt om kvinnorna ska 
lyckas med att nå chefsposterna. 

2.22.2   SS TEREOTYPER TEREOTYPER   
Eagly och Karau (2002) menar att män ses som mer accepterade på chefsposterna än vad 
kvinnor gör och att orsaken är att stereotypen för en chef är att vara en man. Även Eagly 
(2007) menar att det existerar negativa attityder mot kvinnor som innehar chefsposter och att 
män föredras framför kvinnor på chefsposterna, speciellt inom mansdominerade branscher. 
Att kvinnor föredras på chefsposterna syns tydligt på statistiken då chefsposterna idag utgörs 
av 32 % kvinnor och 68 % män (SCB, 2008). Berger och Luckmann (2003) menar att en 
orsak till att män och kvinnor ses på olika sätt beror på den sociala konstruktionen. Social 
konstruktion innebär att en människa formas beroende på hur människan uppfattar den sociala 
verkligheten (Berger & Luckmann, 2003). Eagly (2007) menar att konsekvensen av att 
stereotypen för en chef är att vara en man leder till ett hinder för kvinnors karriärutveckling 
eftersom män ses som mer accepterade på chefsposterna än kvinnor. Kvinnorna måste därför 
kämpa för att bli accepterade samt anpassa sig till den manliga miljön som råder i en 
mansdominerad bransch (Eagly, 2007). Agapiou (2002) menar till skillnad från Eagly (2007) 
att kvinnor idag ses som mer accepterade på chefsposterna och att de stereotypa 
föreställningarna om att kvinnor inte kan vara chefer till viss del har försvunnit eftersom den 
manliga kulturen har förändrats. Agapiou (2002) menar att de stereotypa föreställningar som 
har funnits till viss del har försvunnit har gjort att kvinnor idag känner sig bekvämare att söka 
sig till en mansdominerad bransch. 

2.2.12.2.1   FF ÖRDOMARÖRDOMAR  

Eagly och Karau (2002) menar att kvinnor på chefsposter utsätts för fördomar på grund av att 
synen i samhället är att kvinnor inte kan vara chefer. Fördomar mot att kvinnor intar 
chefsposter leder till att kvinnor har svårare för att bli befordrade än män (Eagly & Karau, 
2002). Även Eagly (2007) menar att följderna av fördomar är att kvinnor har svårare att nå 
framgång och att attityden mot att kvinnor intar chefsposter blir sämre än attityden mot män 
som intar chefsposter, främst inom mansdominerade branscher. Eagly och Karau (2002) 
menar även att kvinnor hamnar i underläge och utsättas för förnedrande kommentarer på 
grund av fördomar. Kvinnor får ofta höra kommentarer som; 

”…Because they are usually the opposite sex and you fall into the categories: someone who 
will make them a cup of tea and look decorative even if you are good at your job, or a 
character that is vilified for being a hard female” (Veale & Gold, 1998, s. 20). 

”... you have no credibility because you are a women” (Gale & Cartwright, 1995, s. 3). 
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”…get into the kitchen where you belong” (Agapiou, 2002, s. 703). 

Tanken på att kvinnor ska vara chefer över män eller vara drivande i en organisation får 
många män att reagera starkt vilket kan leda till att män skapar en manlig kultur där de 
försöker få kvinnorna att inse att de inte passar in (SOU, 1994). Det är också vanligt att 
kvinnor på chefsposter blir sedda som sekreterare eller assistenter eftersom det är vanligt att 
kvinnor innehar de yrkena (SOU, 1994). I Hallands län syns det tydligt på statistiken då det är 
96 % kvinnor och 4 % män som arbetar som kontorssekreterare inom byggbranschen (SCB, 
2009). Även vid bedömning av befordringar utgår många från stereotypa föreställningar om 
män och kvinnor istället för att verkligen se till personens egenskaper och kompetens (SOU, 
1994).  

Agapiou (2002) har genomfört en pilotstudie där 17 män och tio kvinnor har intervjuats inom 
byggbranschen för att undersöka hur kvinnornas roll inom byggbranschen ser ut. Resultatet 
visar att männens syn på kvinnornas inträde i byggbranschen varierar (Agapiou, 2002). Det är 
inte många av männen som visar öppet att de är negativa till kvinnornas inträde i 
byggbranschen, dock menar männen att kvinnor inte har begåvningen nog att hantera verktyg 
eller att lyfta tunga saker (Agapiou, 2002). Många av männen menar också att kvinnor inte 
kan hantera den manliga kulturen som finns inom byggbranschen, en kultur där männen 
kritiserar varandra, pratar rätt ut och skriker till varandra (Agapiou, 2002). Männen menar 
dock att kvinnorna passar in på avdelningar som snickeri, målning och designrelaterade 
uppgifter (Agapiou, 2002). Kvinnornas syn på hur de blir accepterade inom byggbranschen är 
också olika, många av kvinnorna menar att den yngre generationen män har lättare för att 
acceptera kvinnor än vad den äldre generationen män har (Agapiou, 2002). Kvinnorna menar 
även att de ofta få höra att de inte passar in på grund av deras kön (Agapiou, 2002). Trots 
många fördomar mot kvinnor i byggbranschen menar Agapiou (2002) att det har skett en 
förändring i den manliga kulturen. Kvinnor ses idag som mer accepterade, framförallt hos den 
yngre generationen män (Agapiou, 2002). Kvinnorna känner sig även mer bekväma i att träda 
in i en mansdominerad bransch (Agapiou, 2002). Agapiou (2002) menar dock att villkor som 
löner fortfarande skiljer sig åt mellan könen. Löneskillnader mellan män och kvinnor beror på 
skillnader i arbetstider, yrkesval samt utbildningar, det går dock inte utesluta att det beror på 
könet (SCB, 2002c). 

2.2.22.2.2   LL EDARSTILAREDARSTILAR  

Berry och Franks (2010) menar att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt och att stereotypen 
för en kvinna är att hon framhåller relationer och människor medan stereotypen för en man är 
att han är dominerande och målinriktad. Evans (2010) menar också att det finns tydliga 
skillnader mellan män och kvinnors ledarstilar. Kvinnor har lättare för att samarbeta och är 
mer lyhörda medan män är mer dominanta (Evans, 2010). Eagly (2007) menar istället att 
skillnaderna mellan män och kvinnors ledarstilar är små men att kvinnorna trots små 
skillnader kommer i andra hand. Eagly (2007) menar att det beror på fördomar och motstånd 
mot att kvinnor intar chefsposterna. Även Eagly och Karau (2002) menar att skillnaderna är 
små mellan kvinnor och mäns ledarstilar men att männen trots små skillnader ses som mer 
naturliga ledare och att kvinnorna hamnar i underläge.  

Eagly och Johnson (1990) menar att kvinnors sätt att leda kan förknippas med ett 
transformerande ledarskap och männens sätt att leda kan förknippas med ett transaktionellt 
ledarskap. Transaktionella ledarskapet innebär att ledaren främst är inriktad på uppgiften 
snarare än relationen till sina medarbetare (Eagly & Johnson, 1990). Evans (2010) menar att 
transformande ledarskap innebär att ledaren har en naturlig utstrålning och inspiration som 
vägleder de anställda. Transformerande ledare är oftast framgångsrika och eftertraktade då det 
idag är viktigt att se in i framtiden som ledare (Evans, 2010). Eagly och Carli (2003) samt 
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Eagly (2007) menar att eftersom transformerande ledare oftast är framgångsrika kan det vara 
till fördel för kvinnor då kvinnors sätt att leda kan förknippas med ett transformerande 
ledarskap.  

Kanter (1977) menar att kvinnor som innehar chefsposter vanligtvis är i minoritet. Att kvinnor 
är minoritet och att män ses som mer accepterade som chefer medför att kvinnor måste 
anpassa sig till en typisk manlig ledarstil för att bli accepterade (Kanter, 1977). Även 
Gardiner och Tiggemann (1999) och Eagly och Johnson (1990) menar att kvinnor måste 
anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil för att bli framgångsrika. Gardiner och 
Tiggemann (1999) menar att det är speciellt vanligt inom mansdominerade branscher att 
kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil. Gale och Cartwright (1995) 
menar istället att kvinnor har en stark ställning på grund av att de är sällsynta på chefsposterna 
inom mansdominerade branscher, vilket innebär att kvinnor på chefsposter inte behöver 
anpassa sig till en manlig ledarstil.  

2.32.3   NN ÄTVERKÄTVERK  
Durbin (2011) menar att för en individs karriärutveckling är nätverk viktiga. Burke och 
McKeen (1994) menar att nätverk är viktiga under hela karriären. Även Linehan (2001) 
menar att ett bra nätverk har stor betydelse för män och kvinnors karriärutveckling då nätverk 
ger större möjligheter till avancemang och befordran. Vidare menar Linehan (2001) att om 
kvinnor eller män på chefsposter utesluts från nätverk kan det hindra kvinnor från att bygga 
upp egna nätverk som kan vara ett stöd i deras karriär. Linehan (2001) menar att nätverk är 
relationer mellan kollegor som ger fördelar i arbetet, nätverk är därför viktiga för 
avancemang.  

2.3.12.3.1   FF INNS DET SKILLNADER INNS DET SKILLNADER MELLAN KMELLAN K VINNOR OCH MÄNS NÄTVVINNOR OCH MÄNS NÄTV ERKERK??   

Durbin (2011) menar att det finns två olika typer av nätverk, informella och formella. 
Friedman, Kane och Cornfield (1998) menar att informella nätverk är sociala nätverk som 
alltid existerar i en organisation och att nätverken bygger på vänskap och socialt stöd. 
Formella nätverk är nätverk som enbart är arbetsrelaterade och som inte finns i en 
organisation utan byggs upp med tiden (Durbin, 2011). Durbin (2011) menar att informella 
nätverk kan bildas av två olika orsaker, antingen av arbetsrelaterade skäl eller av sociala skäl. 
Arbetsrelaterade skäl kan till exempel vara relationer som skapas och är relaterade till arbetet, 
sociala skäl kan till exempel vara olika individer som har gemensamma intressen utanför 
arbetet (Durbin, 2011). Informella nätverk är svåra att identifiera och utgörs i regel enbart av 
män (Durbin, 2011). Informella nätverk kan även vara en kombination av arbetsrelaterade och 
sociala skäl och benämns då vanligtvis som ”Gamla pojkars nätverk” (Durbin, 2011). Durbin 
(2011) menar att formella nätverk till skillnad från informella nätverk enbart är 
arbetsrelaterade och lätta att identifiera. 

Durbin (2011) och Ibarra (1992) menar att det finns skillnader på hur kvinnor och män 
använder sina nätverk. Durbin (2011) menar att informella nätverk i många fall utgörs av män 
och att formella nätverk i vanliga fall utgörs av kvinnor. Till skillnad från Durbin (2011) 
menar Van Emmerik et al. (2006) att varken informella eller formella nätverk utgörs mer av 
det ena könet än det andra. Ibarra (1992) menar att mäns sätt att utnyttja nätverk kan relateras 
till ”Gamla pojkars nätverk”. ”Gamla pojkars nätverk” innebär att män utestänger kvinnor 
från sina nätverk och främst bygger upp nätverk med andra män för att männen ska få fördelar 
som makt och ökad möjlighet till befordran inom en organisation (Ibarra, 1992). Ibarra (1992) 
menar vidare att ”Gamla pojkars nätverk” är vanliga inom mansdominerad branscher samt att 
det är förknippat med manliga fördelar. Linehan (2000) menar att det är svårt för kvinnor att 
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bryta sig igenom ”Gamla pojkars nätverk” eftersom kvinnor nästintill utesluts från ”Gamla 
pojkars nätverk”. Linehan (2000) menar att detta beror på könet och inte individen. 

Ibarra (1992) menar till skillnad från Durbin (2011) att kvinnor använder nätverk på två sätt. 
Ibarra (1992) menar att kvinnor dels använder sina nätverk genom att skapa relationer med de 
högst uppsatta männen i en organisation för att ta del av männens kompetens och för att få 
stöd, men också för att skapa relationer med andra kvinnor, både i och utanför arbetet för att 
tillfredställa behovet av vänskap och för att få stöd (Ibarra, 1992). Van Emmerik et al. (2006) 
menar att kvinnors benägenhet för att bilda nätverk är större än mäns och att kvinnor till viss 
del använder nätverk på samma sätt som männen. Van Emmerik et al. (2006) menar dock att 
kvinnor måste börja använda kontakter på samma sätt som män för att lyckas avancera. 

Fletcher, Boden, Kent och Tinson (2007) menar att kvinnors nätverk inte är lika effektiva som 
mäns och att kvinnor inte har de kontakter som behövs på grund av att de inte har samma 
möjligheter som män att ta del av ”Gamla pojkars nätverk”. Att kvinnor inte får ta del av 
”Gamla pojkars nätverk” leder till att kvinnor inte får samma karriärmöjligheter och samma 
stöd som männen och därför ses ”Gamla pojkars nätverk” som ett hinder för kvinnor (Ibarra, 
1992). Ibarra (1992) menar att det är viktigt att kvinnor på chefsposterna får tillgång till 
”Gamla pojkars nätverk” för att kvinnor ska lyckas avancera i en mansdominerad bransch.  

2.3.22.3.2   VV AD SKA KVINNOR GÖRA AD SKA KVINNOR GÖRA FÖR ATT FÅ TILLGÅNG FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL TILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

För att få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” och ha möjlighet att avancera menar Davies-
Netzley (1998) samt Eagly och Johnson (1990) att kvinnor på chefsposter inom 
mansdominerade branscher upplever att de måste anpassa sig till en mer manlig ledarstil. 
Berry och Franks (2010) menar att stereotypen för den manliga ledarstilen betonar 
organisationens mål medan stereotypen för den kvinnliga ledarstilen har människor och 
relationer i fokus. Att män betonar organisationens mål och kvinnor betonar människor och 
relationer syns tydligt på hur män och kvinnor använder sina nätverk då män använder 
nätverk på ett effektivare sätt än kvinnor (Ibarra, 1992).  

2.3.32.3.3   VV ARFÖR ÄR DET VIKTIGTARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KVINNOR FÅR TIL ATT KVINNOR FÅR TIL LGÅNG TILL LGÅNG TILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

För att kvinnor ska ha större chans att nå chefsposterna måste de få tillgång till ”Gamla 
pojkars nätverk” (Ibarra, 1992). För att kvinnor på chefsposterna ska bli mer accepterade 
måste de även utnyttja sina nätverk på rätt sätt (Van Emmerik et al., 2006). Även Davidson 
och Cooper (1992) menar att kvinnor på chefsposterna i en mansdominerad bransch måste ta 
sig in i ”Gamla pojkars nätverk” för att kvinnor ska ha möjlighet till avancemang samt att få 
stöd. Om kvinnor på chefsposterna helt utesluts från ”Gamla pojkars nätverk” kommer det att 
bli svårt för kvinnor att på ett framgångsrikt sätt vara chef i en mansdominerad bransch 
(Davidson & Cooper, 1992). Vidare menar Davidson och Cooper (1992) att det blir lättare för 
kvinnor på chefsposterna att arbeta i en mansdominerad bransch om de tillsammans med 
männen kan ha ett gemensamt nätverk i organisationen. Även Davies-Netzley (1998) menar 
att det är viktigt att kvinnor får ta del av ”Gamla pojkars nätverk” eftersom tillgången på 
”Gamla pojkars nätverk” är viktigt för att kvinnor ska lyckas med att nå chefsposterna. 
Kvinnors framgång inom mansdominerade branscher beror på hur villiga männen är att 
acceptera kvinnorna, men också på hur inbitna ”Gamla pojkars nätverk” är (Davies-Netzley, 
1998).  
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2.3.42.3.4   MM ENTORSKAPENTORSKAP  

Burke och McKeen (1994) menar att för att ha framgång i början av en karriärutveckling är 
mentorskap en viktig tillgång att använda sig av. Beckett (2010) menar att mentorskap utövas 
när en person som har lite kunskap är i behov av en person som har mer kunskap och 
erfarenhet. Mentorskap innebär en tvåvägskommunikation där mentorn hjälper en aspirant 
som är i behov av mentorskapet att se saker ur flera olika perspektiv samt att ge aspiranten 
stöd och vägledning (Burke & McKeen, 1994). Beckett (2010) menar att fördelen med att 
använda sig av en mentor är att aspiranten alltid kan vända sig till mentorn för att få hjälp med 
problem eller svårigheter som aspiranten upplever. Vidare menar Beckett (2010) att ett råd för 
att hitta en bra mentor är att mentorn har något som aspiranten eftersträvar, till exempel 
karriär. Satsningarna som har gjorts på mentorskap har enligt en studie gett effekt då antalet 
kvinnor på chefsposter generellt har ökat i Sverige (SOU, 1994).  

2.42.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLLAMILJ OCH HUSHÅLL  
Linehan och Walsh (2000) menar att kvinnor inte har samma möjligheter som män att satsa 
på chefsposterna eftersom kombinationen av karriär samt familj och hushåll i vissa fall 
hindrar kvinnor. Kvinnor lägger i snitt den dubbla tiden på familjen och hushållet per vecka i 
jämförelse med männen (SCB, 2007). Även Drew och Murtagh (2005) samt Peus och Traut-
Mattausch (2008) menar att det överlag är svårt för kvinnor att kombinera familjen och 
hushållet med en framgångsrik karriär. Kanter (1977) menar att det är speciellt svårt inom 
mansdominerade branscher att kombinera familj och hushåll med karriär. Drew och Murtagh 
(2005) menar att en orsak till att kvinnor har svårt att kombinera familj och hushåll med 
karriär kan vara att kulturen för en framgångsrik karriär inte är konstruerad för kvinnor utan 
utformade för män. Samhällssynen är att män ska inneha chefsposterna och att deras makor 
ska ansvara för familjen och hushållet (Drew & Murtagh, 2005). Män har därför möjligheten 
att planera in både arbete och möten tidigt eller sent på dagen, på helger eller andra 
oregelbundna tider (Drew & Murtagh, 2005). Kvinnor har i vissa fall inte denna möjlighet då 
de lägger 14 timmar i veckan på familjen och hushållet till skillnad från männen som lägger 
sju timmar i veckan på familjen och hushållet (SCB, 2007). Att kvinnor lägger mycket tid på 
familjen och hushållet kan därför ses som ett hinder för kvinnor att göra karriär (Drew & 
Murtagh, 2005). Davidson och Cooper (1992) menar att kvinnors möjligheter att nå 
chefsposterna hade underlättas om barnomsorgen och fördelningen av hushållssysslorna 
mellan männen och kvinnorna hade fördelats lika. SOU (1997) menar istället att det är 
kvinnornas egna val att prioritera familjen och hushållet framför karriären.  

2.4.12.4.1   BB ETYDELSEN AV KVINNORETYDELSEN AV KVINNORS OLIKA ROLLERS OLIKA ROLLER  

Enligt Burke och McKeen (1994) tyder psykologiska och sociologiska aspekter på att kvinnor 
kan dra psykiska fördelar av att kombinera roller i hemmet och roller i arbetet. En av 
fördelarna att ha fler olika roller är att det kan ge fler möjligheter i form av kontakter men 
även ökad prestationsförmåga (Ruderman, Ohlott, Panzer & King, 2002). Ruderman et al. 
(2002) menar precis som Burke och McKeen (1994) att kvinnor som har flera olika roller 
både i arbetet och privat har större förmåga att hantera olika situationer som de ställs inför 
trots att de inte har lika mycket tid till varje roll. Ruderman et al. (2002) menar att kvinnor 
som har flera olika roller även får ökad självkänsla och självförtroende eftersom de 
kombinerar arbetserfarenheter med moderskap. Kombinationen av olika roller har påverkat 
kvinnors chefskap positivt då deras chefskap har blivit mer effektivt (Ruderman et al., 2002). 
Merriam och Clark (1991) menar att det inte är häpnadsväckande att personliga roller som 
moder, coach eller maka kan ge lärdomar som kan tillämpas vid chefskap då lärandet är en 
livslång process där människor genom olika upplevelser får erfarna kunskaper, färdigheter 
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och värderingar. Kvinnor som innehar chefsposter får ett bredare perspektiv att se problem 
utifrån genom att de innehar flera olika roller vilket är en fördel för dem (Crosby, 1991).  

Drew och Murtagh (2005) menar att det är svårt för kvinnor att hitta balansen för att 
kombinera arbete samt familj och hushåll, detta eftersom en chefs arbetstider inte är 
anpassade för att kombinera familj och hushåll samt karriär. Att det är svårare för kvinnor än 
män att kombinera karriär med familj och hushåll beror på att kvinnor lägger 14 timmar per 
veckan på familjen och hushållet medan män lägger sju timmar per veckan på familjen och 
hushållet (SCB, 2007).  

Drew och Murtagh (2005) menar att en förändring måste ske om kvinnorna ska ha 
möjligheten att nå chefsposterna. Burke och McKeen (1994) menar att det bör finnas fler 
kvinnor på chefsposterna då kvinnors kombination av olika roller både i hemmet och i arbetet 
ger dem en stor fördel i deras chefskap. För att kvinnorna ska ha chansen att visa deras 
begåvning menar Burke och McKeen (1994) att kvinnorna först och främst måste bli helt 
accepterade på chefsposterna. Agapiou (2002) menar dock att kvinnor idag ses som mer 
accepterade på chefsposterna.  

2.52.5   SS AMMANFATTNING AV TEOAMMANFATTNING AV TEO RETISK REFERENSRAMRETISK REFERENSRAM  
Nedan ges en sammanfattning av de för studien valda teorierna som har varit utgångspunkten 
då vi har samlat in vår primärdata samt analyserat vår data. Våra rubriker i den teoretiska 
referensramen kommer att vara återkommande både i empirin, analysen och slutsatsen för att 
få en tydlig struktur på studien.  

2.5.12.5.1   GG LL ASTAKETASTAKET  

Glastaket innebär att kvinnor vid befordran diskrimineras av arbetsgivaren på grund av 
osynliga hinder, detta medför att kvinnor har svårare att bli befordrade än män (SOU, 1997). 
SOU (1997) menar att fördomar mot kvinnor, stereotypa föreställningar samt statistisk 
diskriminering kan vara osynliga hinder som stoppar kvinnor från att bli befordrade och 
därmed hindrar dem från att ta sig förbi glastaket. SOU (1997) menar dock att det inte alltid 
beror på diskriminering av arbetsgivaren att kvinnor inte når chefsposterna, kvinnornas val av 
utbildning samt val att arbeta deltid kan ha betydelse. 

2.5.22.5.2   SS TEREOTYPERTEREOTYPER  

Eagly (2007) menar att män som intar chefsposter ses som mer accepterade än kvinnor som 
intar chefsposter. Att män ses som mer accepterade syns tydligt på statistiken då 
chefsposterna idag utgörs av 32 % kvinnor och 68 % män (SCB, 2008). Att män på 
chefsposterna ses som mer accepterade kan leda till ett hinder för kvinnor eftersom kvinnor 
måste kämpa för att bli accepterade samt att de måste anpassa sig för att de ska passa in i den 
manliga miljön (Eagly, 2007). Agapiou (2002) menar dock att stereotypa föreställningar om 
att kvinnor inte kan vara chefer har minskat i dagens samhälle. 

2.5.32.5.3   NN ÄTVERK ÄTVERK   
Durbin (2011) menar att nätverk är viktiga både för män och kvinnor för att lyckas avancera. 
Kvinnor och män använder nätverk på olika sätt, formella nätverk utgörs i vanliga fall av 
kvinnor medan informella nätverk vanligtvis utgörs av män (Durbin, 2011). Männens sätt att 
använda nätverk benämns ofta som ”Gamla pojkars nätverk” (Ibarra, 1992). ”Gamla pojkars 
nätverk” innebär att män utesluter kvinnor från deras nätverk, nätverket är därför till fördel 
för män (Ibarra, 1992). 
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2.5.42.5.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLL AMILJ OCH HUSHÅLL     

Linehan och Walsh (2000) menar att kvinnors karriärmöjligheter begränsas eftersom de har 
familjen och hushållet att ta hänsyn till. Kvinnor lägger 14 timmar per vecka på familjen och 
hushållet samtidigt som män lägger sju timmar per vecka på familjen och hushållet (SCB, 
2007). Drew och Murtagh (2005) menar att tiden som kvinnor lägger på familjen och 
hushållet därför kan ses som ett hinder för kvinnors karriärutveckling. Burke och McKeen 
(1994) menar dock att det kan ge fördelar för kvinnor att de kombinerar arbete med familj och 
hushåll. Ruderman et al. (2002) menar att det kan vara fördelar som fler kontakter, ökad 
prestationsförmåga samt ökat självförtroende. SOU (1997) menar även att kvinnor i vissa fall 
väljer att jobba deltid. 
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3 METOD3 METOD   

metoden kommer vi att presentera och diskutera vårt val av metod. Vidare kommer vi 
att redogöra för vårt val av sekundärdata, primärdata samt kritiskt granska våra val. 
Slutligen kommer vi att diskutera studiens validitet och reliabilitet. 

3.13.1   VV AL AV METODAL AV METOD    
Jacobsen (2002) menar att utgångspunkten för val av metod ska vara problemformuleringen. 
Utifrån vår problemformulering har vi därför kommit fram till vilken metod som tillämpas 
bäst på vår studie.  

3.1.13.1.1   PP ROBLEMFORMULERINGROBLEMFORMULERING  

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor på 
chefsposterna inom byggbranschen, detta trots att studiens problemformulering är 
förklarande. Anledningen till att vi har valt en förklarande problemformulering trots syftet 
med studien är för att vi vill ha en enkel, fruktbar och spännande problemformulering. Vi vill 
även kunna generalisera problemformulering, samtidigt som vi vill få en ökad förståelse över 
om de fyra tänkbara hinder som vi teoretiskt har avgränsat oss till kan hindra kvinnor från att 
nå chefsposterna inom byggbranschen.  

3.1.23.1.2   KK VALITATIV METODVALITATIV METOD  

Enligt Kvale (2009) och Backman (2008) finns det två tillvägagångssätt att samla in 
primärdata, det är genom kvalitativ eller kvantitativ metod. Syftet med den kvalitativa 
metoden är att undersöka djupet av ett problem, medan den kvantitativa metoden syftar på att 
undersöka problemets omfattning eller förekomst med hjälp av siffror (Backman, 2008; 
Björklund & Paulsson, 2003). Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom 
vi vill få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen. Vi anser att vi inte hade fått samma förståelse om vi hade använt oss av en 
kvantitativ metod. En annan anledning till att den kvalitativa metoden tillämpas bäst på vår 
studie är för att vi har en förklarande och oklar problemformulering. Jacobsen (2002) menar 
att det är fördelaktigare att använda en kvalitativ metod då problemformuleringen är oklar och 
då studien har en förklarande problemformulering. Vi vill också få en närhet till våra 
respondenter för att få den verkliga uppfattningen över det för studien valda akademiska 
problem. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden får fram den riktiga förståelsen 
över problemet eftersom det inte finns några fasta frågor med givna svarsalternativ. Vi har 
tillämpat den kvalitativa metoden genom att intervjua fyra kvinnor på chefsposter inom 
Hallands län. 

Anledningen till att vi inte har använt oss av den kvantitativa metoden och undersökt 
problemets omfattning beror på att det redan finns en mängd siffror som visar att kvinnor är 
underrepresenterade inom byggbranschen. Vi vill istället få en ökad förståelse av vad 
anledningen till att det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen är. Vi har vetskap 
om att det finns nackdelar med den kvalitativa metoden. Jacobsen (2002) och Trost (2010) 
menar att den kvalitativa metoden är tidskrävande och att det finns generaliseringsproblem. 
Trots nackdelarna anser vi att den kvalitativa metoden är den bästa metoden för vår studie. Vi 
anser att vi inte hade kunnat få samma förståelse eller en lika tydlig verklighetsbild över 
problemet i vår studie om vi hade använt oss av den kvantitativa metoden. 

I 
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3.1.33.1.3   DD EDUKTIV ANSATSEDUKTIV ANSATS  

Enligt Jacobsen (2002) finns det två tillvägagångssätt att genomföra en studie på, det är 
genom en deduktiv eller induktiv ansats. Alvesson och Sköldberg (2008) menar även att det 
går genomföra en studie genom att använda en abduktiv ansats. Björklund och Paulsson 
(2003) samt Backman (2008) menar att den deduktiva ansatsen innebär att utgångspunkten är 
teori för att sedan gå vidare till empiri. Då vi kände att vi inte hade tillräckligt med 
förkunskap när vi började vår studie valde vi att använda en deduktiv ansats. Jacobsen (2002) 
menar att en nackdel med den deduktiva ansatsen är att undersökaren enbart letar efter de 
teorier som den söker efter och att undersökaren därför kan missa viktig information. Vi har 
vetskap om denna nackdel men vi anser ändå att den deduktiva ansatsen tillämpas bäst på vår 
studie. Detta då vi inte hade tillräckligt med förkunskap för att samla in den mest relevanta 
primärdata innan vi hade läst på oss om ämnet.  

Induktiv ansats innebär att utgångspunkten är empiri för att sedan gå vidare till teori, när 
induktiv ansats tillämpas behövs det tillräckligt med förkunskap om ämnet (Backman 2008; 
Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi uteslöt den induktiva ansatsen var på grund av att vi 
inte kände att vi hade tillräcklig kunskap om ämnet då vi började vår studie. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en abduktiv ansats innebär att teori och empiri 
samlas in växelvis. Abduktiv ansats är bra att tillämpa om det behövs kompletteras med teori 
efter intervjutillfället (Alvesson & Sköldberg, 2008). Trots att vi genomförde våra intervjuer i 
ett tidigt skede kände vi att vi hade hittat de teorier som var relevanta för vår studie då vi 
genomförde våra intervjuer. Då vi inte kompletterade med ytterligare teori i efterhand var inte 
heller en abduktiv ansats aktuell för vår studie. 

3.1.43.1.4   FF ÖRSTÅELSEBASERAD METÖRSTÅELSEBASERAD MET ODOD  

Enligt Jacobsen (2002) finns det två synsätt för att förstå hur verkligheten fungerar, de är 
hermeneutik och positivism. Hermeneutik är en förståelsebaserad metod där det undersöks 
hur en individ uppfattar verkligheten (Jacobsen, 2002). Hermeneutik bygger på ord och på att 
intervjuaren har närhet till sina respondenter (Alvesson & Sköldeberg, 2008). Enligt Jacobsen 
(2002) tillämpas en induktiv ansats bäst på den förståelsebaserade metoden. Positivism är en 
metod som bygger på siffror där intervjuaren har distans till sina respondenter (Björklund & 
Paulsson, 2003). Enlig Jacobsen (2002) tillämpas en deduktiv ansats bäst vid det 
positivistiska synsättet. 

Vi har använt oss av den förståelsebaserade metoden hermeneutik genom att intervjua fyra 
kvinnor på chefsposter inom byggbranschen. Genom att enbart intervjua fyra kvinnor har vi 
fått en närhet till våra respondenter samt fått en verklig bild av hur kvinnorna upplever deras 
situation inom byggbranschen. Vi har valt den förståelsebaserade metoden hermeneutik 
eftersom vill få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen. Vi tror inte att vi hade kunnat få samma förståelse om vår studie hade byggt 
på siffror. En annan anledning till att vi valde hermeneutik var för att vi ville få närhet till 
våra respondenter för att få en mer trovärdig studie. Vi har använt oss av en deduktiv ansats 
då vi genomförde vår studie. Vad det gäller val av ansats passar vår studie mer in på det 
positivistiska synsättet. Detta eftersom Jacobsen (2002) menar att deduktiv ansats tillämpas 
vid det positivistiska synsättet. Vi kan med andra ord se vissa positivistiska delar i vår studie. 

Jacobsen (2002) menar att en nackdel med att använda den förståelsebaserade metoden 
hermeneutik är att det kan vara svårt att generalisera studiens resultat. Eftersom syftet med 
vår studie är att få en ökad förståelse över studiens problem och inte att generalisera resultatet 
anser vi trots denna nackdel att den förståelsebaserade metoden hermeneutik är den bästa för 
vår studie. 
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3.23.2   VV AL AV UTFORMNING AL AV UTFORMNING   
Jacobsen (2002) menar att utformning ska väljas utifrån problemformuleringen för att öka 
trovärdigheten på studien. Utifrån vår problemformulering har vi därför valt utformning för 
vår studie. 

3.2.13.2.1   II NTENSIV UPPLÄGGNINGNTENSIV UPPLÄGGNING  

Jacobsen (2002) menar att uppläggningen av en studie kan vara extensiv eller intensiv. Vid en 
intensiv uppläggning studeras ett få antal enheter och forskaren går in på djupet till skillnad 
från den extensiva uppläggningen där flera enheter studeras (Jacobsen, 2002). Syftet med den 
intensiva uppläggningen är att undersökaren ska få en bild över ett specifikt fenomen 
(Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda oss av en intensiv uppläggning genom att enbart 
studera fyra kvinnor, detta eftersom vi vill få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor 
på chefsposterna inom byggbranschen. Vi anser att vi inte hade fått samma förståelse om vi 
hade använt oss av en extensiv uppläggning. Jacobsen (2002) är en nackdel med att använda 
en intensiv uppläggning att studien inte blir lika generaliserbar som vid en extensiv 
uppläggning (Jacobsen, 2002). Eftersom syftet med vår studie inte är att kunna generalisera 
resultatet anser vi att detta inte är ett problem. 

3.2.23.2.2   SS MÅ MÅ ––   NN  STUDIE STUDIE   

Enligt Jacobsen (2002) innebär Små – N studie att få antal enheter väljs ut, oftast inte fler än 
fem till tio enheter. Genom att använda Små – N studie är det möjligt att studera djupet av ett 
fenomen (Jacobsen, 2002). Då syftet med vår studie är att få en ökad förståelse över det för 
studiens valda problem har vi valt att använda oss av Små – N studie, detta genom att enbart 
intervjua fyra kvinnor på chefsposter inom byggbranschen. Jacobsen (2002) menar att en 
nackdel med att använda Små – N studie är att studiens resultat inte är generaliserbart. Vi 
anser trots denna nackdel att Små – N studie tillämpas bäst på vår studie eftersom syftet inte 
är att generalisera studiens resultat. 

3.33.3   VV AL AV DATAAL AV DATA  
För att få mer kunskap över vårt ämne har vi valt att läsa böcker och vetenskapliga artiklar 
samt analysera statistik. För att få en verklighetsbild över hur det är att vara kvinna och chef 
inom byggbranschen har vi sedan valt att intervjua fyra kvinnor som innehar chefsposter på 
mindre byggkontor inom Hallands län.  

3.3.13.3.1   SS EKUNDÄRDATAEKUNDÄRDATA  

Enligt Jacobsen (2002) går det att använda sig av snöbollsmetoden vid insamling av 
primärdata. Snöbollsmetoden innebär till exempel att intervjuaren hittar en lämplig 
intervjuperson som tipsar om en annan intervjuperson, som i sin tur tipsar om en tredje 
intervjuperson (Jacobsen, 2002). När vi började söka efter sekundärdata till vår studie 
använde vi oss av snöbollsmetoden. Vi utgick från studentlitteratur och böcker som vi ansåg 
var relevanta för vårt ämne för att sedan gå vidare till vetenskapliga artiklar, utifrån de hittade 
vi sedan andra vetenskapliga artiklar. Böckerna som vi har använt oss av har vi hittat på 
biblioteken i Halmstad, vi gjorde även en del fjärrlån från andra bibliotek runt om i Sverige. 
Utifrån böckerna hittade vi vetenskapliga artiklar som vi ansåg var intressanta för vår studie. 
Vi har även sökt andra vetenskapliga artiklar på olika databaser för att vara säkra på att vi 
skulle hitta de vetenskapliga artiklarna som lämpade sig bäst på vår studie. De databaser som 
vi har använt oss av är Proquest, Emerald, PsycInfo och Sociological Abstracts. De sökord 
som vi har använt oss av när vi sökte de vetenskapliga artiklar var ”kvinna och chef”, 
”mansdominerad bransch”, ”byggbranschen”, ”glastaket”, ”stereotyper”, ”nätverk”, 
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”ledarskap” samt ”familj och arbete”. De kombinationer av sökord som vi anser gav bäst 
resultat var ”kvinna och chef och byggbranschen”, ”glastaket och byggbranschen” samt 
”nätverk och mansdominerad bransch”. Vi har valt att främst använda oss av vetenskapliga 
artiklar för att öka trovärdigheten på studien. Vi anser att vetenskapliga artiklar har högre 
trovärdighet än böcker eftersom studierna i de vetenskapliga artiklarna är vetenskapligt 
bevisade. Jacobsen (2002) menar att det inte räcker med en källa för att dra en slutsats, för att 
det ska bli en hög trovärdighet av en studie behövs det oftast två eller flera källor. Vi har 
därför i den mån det har varit möjligt försökt att hitta flera olika teoretiker som menar samma 
sak. Björklund och Paulsson (2003) menar att de databaser och sökord som använts kan göra 
att litteraturunderlaget blir ofullständig. En nackdel med att vi har valt ut specifika databaser, 
sökord samt vetenskapliga artiklar kan därför vara att vi inte har använt oss av den mest 
relevanta sekundärdata för vår studie. Vi har därför sökt i fyra olika databaser samt använt oss 
av flera olika sökord då vi sökte vetenskapliga artiklar. 

I samband med att vi läste vetenskapliga artiklar och annan litteratur upptäckte vi att 
glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och hushåll var återkommande hinder som 
diskuterades. Vi anser därför att de tänkbara hinder är relevanta för vår studie, detta då vi vill 
få en ökad förståelse om varför det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen. 
Följden av att avgränsa oss teoretisk kan innebära att vi inte har studerat de främsta hinder 
som påverkar kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. I och med att vi har valt att 
studera byggbranschen har vi valt att inrikta oss på ”Gamla pojkars nätverk”. ”Gamla pojkars 
nätverk” är ett informellt nätverk som är vanligt förekommande inom mansdominerade 
branscher (Durbin, 2011).  

Vi anser att de vetenskapliga artiklar som vi har använt är lämpliga för vår studie eftersom de 
är studier om glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och hushåll främst inom 
mansdominerade branscher. Vi har främst använt oss av utländska vetenskapliga artiklar då 
det har varit svårt att hitta svenska vetenskapliga artiklar som var applicerbara på vår studie. 
Konsekvensen av att vi har använt oss av utländska vetenskapliga artiklar kan vara att vi inte 
har fått fram den verkliga bilden av hur det verkligen är i Sverige.  

Under studiens gång har vi vid ett flertal tillfällen använt oss av två olika utredningar från 
Statens offentliga utredning. Vad det gäller referenshantering har vi valt att referera till SOU 
och inte till redaktören i den löpande texten på grund av att den ena utredningen inte hade 
någon redaktör. Eftersom vi både vill att det ska bli lättare för läsaren och för att vi vill ha 
referenserna enhetliga valde vi att göra på det sättet. Vi har även valt att referera till SOU som 
författare i vår källförteckning.  

3.3.23.3.2   PP RIMÄRDATARIMÄRDATA  

Då syftet med vår studie är att skapa en ökad förståelse kring de tänkbara hinder som kvinnor 
på chefsposter kan möta inom byggbranschen har vi valt att samla in vår primärdata genom 
besöksintervjuer med fyra kvinnor på chefsposter inom byggbranschen. Wärneryd (1990) 
menar att vid en besöksintervju är det enklare att tala om känsliga ämnen och att 
trovärdigheten på studien ökar. Vidare menar Wärneryd (1990) att intervjuaren kan observera 
respondenten vid en besöksintervju vilket är en fördel då kroppsspråket kan få en stor 
betydelse för hur respondentens svar tolkas. Vi valde att genomföra besöksintervjuer då vi 
ville få en närhet till våra respondenter och tolka respondenternas kroppsspråk, men också för 
att trovärdigheten på vår studie ökar. Wärneryd (1990) menar dock att det finns risk för att 
intervjuaren kan påverka respondentens svar vid en besöksintervju. Vi har tagit hänsyn till 
denna risk och har försökt att inte påverka våra respondenter genom att inte försöka forma 
deras svar.  
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Jacobsen (2002) menar att intervjuarens viktigaste uppgift är att intervjuaren ska visa att 
intervjuaren förstår vad respondenten menar. Jacobsen (2002) menar också att det är viktigt 
att intervjuaren låter respondenten prata färdigt då avbrytning av respondenten helst ska 
undvikas. Vi har tagit hänsyn till de faktorerna när vi utformade en strategi för hur vi skulle 
genomföra våra intervjuer. Vidare menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att intervjuaren 
och respondenten har ögonkontakt relativt ofta för att intervju ska leda till ett bra samtal. 
Trost (2010) menar dock att det kan bli ett problem att ha ögonkontakt med respondenten om 
intervjuaren enbart ska anteckna och det inte används några andra hjälpmedel. Trost (2010) 
menar att en intervju kan bandas för att undvika att problemet med ögonkontakten, men också 
för att studien ska bli mer trovärdig då intervjuaren kan återgå till empirin för att få det exakta 
svaret. Trost (2010) menar dock att respondenten kan reagera negativt eller bli nervös om 
tekniska hjälpmedel används som respondenten inte känner sig bekväm med. Vi har valt att 
banda våra intervjuer, men för att undvika att respondenterna skulle reagera negativt mot detta 
frågade vi våra respondenter i ett tidigt skede om detta gick bra. Ytterligare nackdelar som 
finns med att spela in en intervju är att intervjuaren kan ha en tendens till att koppla av, 
avbrott i intervjun kan förekomma eller att tekniska problem uppstår som att bandspelaren 
inte fungerar (Trost, 2010). Vi har även tagit hänsyn till konsekvenserna av att banda 
intervjun samt diskuterat konsekvenserna av att banda intervjun. Vi anser trots detta att banda 
intervjuerna i kombination med anteckningar ger oss det bästa resultatet och den högsta 
trovärdigheten på vår studie.  

Jacobsen (2002) menar att det måste finnas ett förtroende mellan intervjuaren och 
respondenten för att uppnå en öppen informationsutväxling. För att bygga upp ett förtroende 
kan intervjuaren inleda intervjun med en kortare presentation av vem intervjuaren är, vad 
studien handlar om och vad syftet med studien är. Vidare menar Jacobsen (2002) att det är 
viktigt att låta respondenten ställa frågor innan själva intervjun börjar för att få klarhet i om 
något skulle vara oklart för respondenten. Vi utgick från Jacobsens (2002) rekommendationer 
om hur vi skulle inleda intervjun för att vi skulle få våra respondenter att känna sig bekväma 
men också för att de skulle känna ett visst förtroende för oss. Jacobsen (2002) menar 
dessutom att en intervju måste avslutas på ett mjukt sätt för att respondenten ska känna sig 
bekväm. Vi avslutade därför våra intervjuer med att fråga respondenterna om det var något 
som de ville tillägga för att sedan avsluta själva intervjun.  

3.3.33.3.3   II NTERVJUGUIDENTERVJUGUIDE  

Backman (2008) menar att om intervjuaren börjar med att ställa allmänna frågor när intervjun 
genomförs leder det till att intervjuaren även får fram det som respondenten tycker är 
väsentligt och inte enbart det som intervjuaren själv anser är väsentligt. Backman (2008) 
menar även att det är bra att börja med allmänna frågor som inte är allt för komplicerande då 
komplicerade frågor kan leda till att diskussionen låser sig. Vidare menar Backman (2008) att 
det är viktigt att använda sig av ett enkelt språk för att det inte ska bli några oklarheter med 
vad som är syftet med frågorna. Vi valde därför att inleda våra intervjuer med allmänna frågor 
som var enkla att svara på för respondenterna för att intervjun inte skulle låsa sig. Vi har även 
försökt att hålla ett enkelt språk i intervjuguiden för att respondenterna inte ska känna sig 
osäkra på vad syftet med frågorna är.  

För att få en tydlig struktur på intervjuguiden har vi utifrån vår teoretiska referensram delat in 
frågorna i fyra olika huvudområden, de är glastaket, stereotyper, nätverk samt familj och 
hushåll. Enligt Jacobsen (2002) ska en studie vara operationaliserbar för att ett begrepp ska 
kunna mätas. Genom att vår intervjuguide är utformad utifrån de fyra tänkbara hinder som vi 
har valt att studera och som är utgångspunkten i vår teoretiska referensram anser vi att vår 
studie är operationaliserbar, det vill säga att vi utifrån vår intervjuguide kan mäta det som vi 
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vill mäta. Operationaliseringen av vår intervjuguide blir tydlig genom exempelvis fråga 10; 
”Tror du att det är ett vanligt fenomen inom byggbranschen att kvinnor inte blir befordrade 
eller inte får en chefspost på grund av sitt kön?”. Anledningen till det är att svaret på denna 
fråga går att mäta med följande teorier i den teoretiska referensramen; Glastaket innebär att 
kvinnor vid befordran diskrimineras av arbetsgivaren, detta leder till att kvinnor inte har 
samma möjligheter till befordran som män (SOU, 1997). Att kvinnor diskrimineras vid 
befordran är ett vanligt förekommande fenomen inom mansdominerade branscher (Davidson 
& Cooper, 1992). 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg då vi anser att vår studie berör ett känsligt 
ämne. Vi skickade dock ut en kort information om vad intervjun skulle handla om några dagar 
innan intervjun ägde rum för att respondenterna skulle vara medvetna om vilka områden vi 
skulle diskutera men också för att säkerställa tid och datum för intervjuerna. Följden av att vi 
inte skickade ut intervjuguiden i förväg kan ha inneburit att respondenterna inte har gett oss 
förutbestämda och genomtänkta svar. Vi anser dock att spontana svar är mer trovärdiga än 
förutbestämda svar.  

3.3.43.3.4   UU RVAL RVAL   

Jacobsen (2002) menar att strategiskt urval innebär att undersökaren väljer enheter som ger ett 
visst svar. Vi har valt att göra ett strategiskt urval eftersom vi enbart vill fokusera på enheten 
kvinnor. Anledningen till att vi valde att enbart fokusera på kvinnor var på grund av att vi vill 
få kvinnors och inte mäns syn över varför det är få kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen. Nackdelar med att använda ett strategiskt urval är att studiens resultat inte blir 
generaliserbart samt att undersökaren kan ha uteslutit relevanta enheter (Jacobsen, 2002). Vi 
valde trots nackdelarna ett strategiskt urval då syftet med vår studie är att få en ökad förståelse 
över varför det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen och inte att generalisera 
resultatet. En annan anledning till att vi valde strategiskt urval är för att vi vill ha kvinnors syn 
på varför det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen och inte männens.  

Kriterierna för de respondenter som vi sökte var kvinnor på chefsposter på mindre 
byggföretag och mindre byggkontor till större byggföretag inom Hallands län med maximalt 
15 anställda. Anledningen till att vi valde att söka kvinnor på både mindre byggföretag och 
mindre byggkontor på större byggföretag var på grund av att det fanns få lämpliga 
respondenter som uppfyllde våra kriterier. Om vi inte skulle ha gjort denna kombination av 
urval hade vi inte haft någon möjlighet att göra något urval. Anledningen till att vi valde att 
avgränsa oss till Hallands län var för att ha närhet till respondenterna. Backman (2008) menar 
att det både tar tid och är kostsamt att genomföra besöksintervjuer. Anledningen till att vi 
valde att göra en studie om kvinnor som innehar chefsposter på mindre byggföretag och 
mindre byggkontor till större byggföretag var på grund av att många av de vetenskapliga 
artiklar som vi har läst har varit studie som har gjorts på stora byggföretag. Backman (2008) 
menar att det både tar tid och är kostsamt att genomföra intervjuer, därför valde vi att enbart 
intervjua fyra respondenter då vi anser att det var rimligt med tanke på vår tidsplan. 
Kvinnorna som vi har valt att samarbeta med är Monica Johansson på Kenneths Bygg i 
Torup, Ingela Hemberg på Skanska i Varberg, Madeleine Lagenbach på Byggteamet Halland 
i Varberg samt Carina Liljendahl på Liljendahls Bygg i Falkenberg. Jacobsen (2002) menar 
att göra ett urval kan innebära att betydelsefulla enheter kan uteslutas. Konsekvenserna av att 
vi har gjort ett urval kan därför vara att det möjligtvis hade funnits andra respondenter som 
hade varit mer lämpade för vår studie. Konsekvensen av att vi inte har valt likartade företag 
kan vara att företagen skiljs åt och inte har samma förutsättningar. Enligt SCB (2008) och 
SCB (2009) är det är lika många kvinnor och män på chefsposterna inom byggbranschen både 
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i Sverige och inom Hallands län, därför anser vi att vår geografiska avgränsning inte har 
påverkat studien.  

3.43.4   AA NALYSMETODNALYSMETOD  
Kvale (2009) menar att den data som har samlats in ska bearbetas. Enligt Kvale (2009) går det 
att analysera en intervju på fem olika sätt, det är genom ad hoc, meningskoncentration, 
narrativ strukturering, meningstolkning och meningskategorisering. Vi har främst använt oss 
av ad hoc, meningskoncentration samt narrativ analys då vi analyserade vår empiri. Kvale 
(2009) menar att ad hoc innebär att en kombination av fler olika analysmetoder tillämpas. 
Meningskoncentration innebär att långa meningar koncentreras till kortare meningar (Kvale, 
2009). Vidare menar Kvale (2009) att narrativ analys innebär att empirin från de olika 
respondenterna sammanställs till en löpande text.  

Vi har tagit hänsyn till Kvales (2009) rekommendationer för hur data ska bearbetas när vi 
analyserade vår data, detta för att säkerställa att vi har tolkat respondenterna på rätt sätt samt 
för att få med den data som är mest relevant för studien. Vi började med att lyssna igenom 
bandinspelningen två gånger, sedan började vi renskriva vårt material både utifrån 
bandinspelningen och utifrån det som vi hade antecknat. Vi sammanfattade sedan det vi hade 
renskrivit till en löpande text. Då vi sammanställde texten förkortade vi långa meningar då vi 
enbart vill ha med det som är relevant för vår studie. Vi skickade sedan sammanfattningen till 
våra respondenter för att säkerställa att vi hade uppfattat respondenterna rätt, men också för 
att öka den interna giltigheten på studien. Kvale (2009) menar att betydelsefull information 
kan uteslutas då meningskoncentration tillämpas. Konsekvenserna av att vi har använt 
meningskoncentration kan därför vara att vi har uteslutit betydelsefull information i vår 
studie. Vi anser trots detta att är det bästa för vår studie då vår insamlade data var väldigt 
omfattande efter de fyra besöksintervjuerna. 

3.53.5   KK RITIKRITIK  
Vi har vetskap om att vårt val av metod, val av sekundärdata samt val av primärdata medför 
både för- och nackdelar. Vi har därför valt att kritiskt granska konsekvenserna av våra val. Vi 
har dessutom i efterhand kritisk granskat studien i helhet för att undersöka om de val som vi 
har gjort verkligen har varit de bästa för vår studie.  

3.5.13.5.1   KK RITIK MOT VAL AV METRITIK MOT VAL AV MET ODOD  

En nackdel med den kvalitativa metoden är att det finns generaliseringsproblem (Jacobsen, 
2002). Trots generaliseringsproblem anser vi att den kvalitativa metoden är den bästa för vår 
studie. Anledningen till det är att vi inte vill generalisera resultatet av vår studie utan vi vill få 
en ökad förståelse över studiens problem. Vi tror inte att vi hade fått denna ökade förståelsen 
om vi hade använt oss av den kvantitativa metoden. 

I och med att vi inte hade tillräckligt med förkunskap då vi inledde vår studie valde vi att 
tillämpa en deduktiv ansats. En nackdel med den deduktiva ansatsen är att undersökaren 
enbart letar efter det som undersökaren söker efter och kan därför missa väsentlig information 
(Jacobsen, 2002). Då vi hade lite kunskap om ämnet vid inledningen av vår studie anser vi 
ändå att den deduktiva ansatsen tillämpas bäst på vår studie. 

3.5.23.5.2   KK ÄLLKRITIK MOT SEKUNDÄLLKRITIK MOT SEKUND ÄRDATÄRDAT AA  

En del av de källor som vi har använt är äldre källor till exempel Kanter (1977), Eagly och 
Johnson (1990), Ibarra (1992) samt Davidson och Cooper (1992). Vi är medvetna om att 
konsekvensen av att använda äldre källor kan vara att det har kommit nya teorier på 
forskarfronten. Vi anser dock att de är stora forskare inom vårt ämne då de förekommer i 



VARFÖR ÄR DET FÅ KVINNOR PÅ CHEFSPOSTERNA INOM BYGGBRANSCHEN? 

      20       20 

många av de vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av. Kanter (1977) är exempelvis 
återkommande i vetenskapliga artiklar som är skrivna av Eagly (2007), Eagly och Carli 
(2003) , Eagly och Karu (2002), Hultin (2003), Gardiner och Tiggemann (1999) samt Durbin 
(2011). Vi anser därför att Kanter (1977), Eagly och Johnson (1990), Ibarra (1992) samt 
Davidson och Cooper (1992) är väsentliga källor i vår studie. Vi är även medvetna om att 
Statens offentliga utredningar är äldre då de gjordes 1994 och 1997, vi anser ändå att de är 
relevanta för vår studie eftersom det inte finns några uppföljningar på de utredningarna. 

Till en av de källor som vi har använt oss av hittade vi inte ursprungskällan, vi utgick därför 
från andrahandskällan Gale och Cartwright (1995). Anledningen till att vi inte hittade 
förstahandskällan Gale (1994) var på grund av att den boken inte fanns på något bibliotek i 
hela Sverige, den gick inte att fjärrlåna från utlandet eller ladda ner från Internet.  

3.5.33.5.3   KK ÄLLKRITIK MOT PRIMÄRÄLLKRITIK MOT PRIMÄR DATADATA  

Vi har intervjuat fyra kvinnor på chefsposter, vilket kan kännas som få respondenter. 
Jacobsen (2002) menar dock att en besöksintervju tar lång tid att analysera. Vi anser därför att 
det bästa för vår studie var att intervjua fyra kvinnor eftersom vi har haft möjlighet att 
analysera vår data mer djupgående.  

Vi har i efterhand varit tvungna att komplettera våra intervjuer med frågor via e-post för att vi 
på vissa frågor inte hade fått tillräckligt uttömmande svar. Konsekvenserna av att vi 
kompletterade intervjuerna kan vara att vi på de kompletterande frågorna inte har fått lika 
spontana och ärliga svar då respondenterna hade möjlighet att tänka igenom sina svar.  

3.5.3.5. 44   MM ETODKRITIKETODKRITIK   

Efter studiens gång har vi kommit fram till följande kritik som vi riktar mot vår uppsats. Vi 
valde att inte genomföra en förstudie innan vi genomförde våra interjuver. Giltigheten på en 
intervjuguide kan enligt Jacobsen (2002) stärkas om en förstudie genomförs. Om vi hade 
genomfört en förstudie hade vi troligtvis inte behövt komplettera våra intervjuer med fler 
intervjufrågor i efterhand. Trots att Jacobsen (2002) menar att giltigheten på en intervjuguide 
kan stärkas genom att genomföra en förstudie valde vi medvetet att inte genomföra någon. 
Anledningen till att vi inte valde att genomföra någon förstudie var på grund av att vi kände 
att vi inte hade tillräckligt med tid.  

Vi valde att genomföra fyra besöksintervjuer med kvinnor på chefsposter inom 
byggbranschen i Hallands län. I efterhand anser vi att det hade varit bättre för vår studie om vi 
hade haft ett ojämnt antal respondenter för att lättare kunna dra slutsatser.  

Vi valde att avgränsa oss teoretiskt genom att studera fyra tänkbara hinder som kan hindra 
kvinnor från att nå chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län. Att studera fyra 
tänkbara hinder kan ses som få hinder att studera. Vi anser trots våra teoretiska avgränsningar 
att det var det bästa får vår studie då vi vill få en ökad förståelse över varför det är få kvinnor 
på chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län. Vi tror inte att vi hade fått samma 
förståelse om vi inte valt att avgränsa oss teoretiskt till fyra tänkbara hinder eftersom vår 
insamlade data hade kunnat bli allt för omfattande för att lyckas gör en väl bearbetad analys. 
Jacobsen (2002) menar att om intervjuaren samlar på sig för mycket data kan det innebära att 
det blir för mycket data för att kunna göra en välarbetad analys. 

3.63.6   VV ALIDITETALIDITET  
Validitet innebär att en undersökning görs om det som ska mätas verkligen har blivit mätt 
(Kvale, 2009). Jacobsen (2002) delar in validitet i intern och extern giltighet. Jacobsen (2002) 
menar att intern giltighet visar om det under studiens gång har undersökts det som faktiskt 
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ville undersökas. Jacobsen (2002) menar att det finns två betydelsefulla åtgärder som behöver 
vidtas för att testa den interna giltigheten. För det första ska studiens undersökning och 
resultat kontrolleras mot andra och för det andra ska studiens resultat kritiskt granskas 
(Jacobsen, 2002). Vi har kontrollerat vår empiri genom att vi har skickat ut en 
sammanställning av empirin till våra respondenter för att säkerställa att vi hade tolkat deras 
svar på rätt sätt. Vi anser även att den interna giltigheten är hög då vi valde att spelade in våra 
intervjuer eftersom vi i efterhand har haft möjlighet att återgå till empirin. Vid flera olika 
seminarietillfällen har vår studie dessutom kritiskt granskats. Genom att vi har gått tillväga på 
detta sätt anser vi att den interna giltigheten är hög i vår studie. Trost (2010) menar att 
använda tekniska hjälpmedel kan få respondenterna att känna sig obekväma. Konsekvensen 
av att vi valde att spela in intervjun kan ha blivit att våra respondenter inte kände sig bekväma 
i situationen, vilket kan ha påverkat intervjun. Vi frågade dock våra respondenter i förväg om 
det gick bra att spela in intervjun för att respondenterna skulle kunna förbereda sig.  

Extern giltighet visar i vilken grad en studie går att generalisera (Jacobsen, 2002). Syftet med 
en kvalitativ metod är vanligtvis inte att generalisera studien, utan att undersöka djupet av ett 
problem och inte undersöka problemets omfattning eller förekomst (Jacobsen, 2002). Då vi 
endast har studerat ett få antal enheter anser vi att vi inte kan generalisera vår studie. 
Konsekvenserna av att inte kunna generalisera vår studie blir att vår studie inte har en hög 
extern giltighet, dock anser vi inte att detta är ett problem eftersom det inte är syftet med 
studien. 

3.73.7   RR ELIABILELIABIL ITET ITET   
Reliabilitet visar hur tillförlitlig en studie är, det vill säga om den data som har samlats in för 
studien går att lita på (Kvale, 2009). I och med att de respondenter som vi har intervjuat har 
lång erfarenhet och stor kunskap inom vårt ämne anser vi att vår studie är tillförlitlig. Vi har 
även valt att skicka en sammanställning av vår empiri till våra respondenter för att säkerställa 
att vi har uppfattat respondenterna på rätt sätt. Reliabiliteten på vår studie är även hög på 
grund av att vi kan offentliggöra vilka våra respondenter är då vi har fått deras samtycke. 
Kvale (2009) menar att det är av stor betydelse för studiens reliabilitet att intervjuaren inte 
försöker forma respondentens svar. Vi har tagit hänsyn till detta då vi utformade vår 
intervjuguide samt när vi genomförde intervjuerna, vi anser att det ökar studiens reliabilitet 
ytterligare. Vi anser även att tillförlitligheten på vår studie är hög då vi valde att läsa in oss på 
ämnet genus och ledarskap innan vi utformade vår intervjuguide. Vi anser att detta ledde till 
att vi ställde de mest relevanta frågorna för vår studie, detta trots att vi behövde komplettera 
med frågor i efterhand. Konsekvenserna av att vi har valt att offentliggöra våra respondenter 
kan vara att våra respondenter inte har varit helt ärliga med sina svar. Trots den konsekvensen 
anser vi att studiens trovärdighet blir högre av att offentliggöra respondenterna än att inte göra 
det.  
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44  EMPIRI EMPIRI   

empirin kommer vi att presentera respondenterna, vidare kommer vi att presentera vår 
primärdata. Utgångspunkten för vår primärdata är de tänkbara hinder som vi har 
presenterat i den teoretiska referensramen.  

MONICA JOHANSSON, EKONOMICHEF 

Monica Johansson är 59 år och arbetar sedan 21 år tillbaka som ekonomichef på Kenneths 
bygg i Torup. Kenneths bygg har 15 anställda och startades år 1990, sedan start är företaget 
ett familjeägt företag. Monica är gift och har fyra äldre barn. Monica har gått grundskola, 
realen samt handelsskola med inriktning ekonomi och bokföring. Att Monica hamnade inom 
byggbranschen samt blev chef var en tillfällighet.  

INGELA HEMBERG, BYGGPROJEKTSCHEF 

Ingela Hemberg är 41 år och arbetar sedan 5 år tillbaka som byggprojektchef på Skanska i 
Varberg. Skanska startades år 1987 och har idag flera små kontor belägna runt om i Sverige 
och internationellt, byggkontoret i Varberg har idag 15 anställda. Ingela är gift och har två 
barn. Ingela har gått en fyraårig byggteknisk utbildning på gymnasienivå innan hon började 
arbeta. Att Ingela blev chef var en ren tillfällighet då hon blev tillfrågad och valde att tacka ja. 

MADELEINE LAGENBACH, EKONOMICHEF 

Madeleine Lagenbach är 43 år och arbetar sedan 11 år tillbaka som ekonomichef på 
Byggteamet Halland i Varberg. Byggteamet Halland har 9 anställda och startades år 1999. 
Madeleine är sambo och har ett barn. Madeleine har på gymnasienivå läst handel och kontor. 
Att Madeleine hamnade inom byggbranschen var en tillfällighet, att hon sedan blev chef var 
på grund av att hon blev tillfrågad och valde att tacka ja.  

CARINA LILJENDAHL, EKONOMI- OCH PERSONALCHEF 

Carina Liljendahl är 41 år och arbetar sedan 2 år tillbaka som ekonomi- och personalchef på 
Liljendahls bygg i Falkenberg. Liljendahls bygg har 14 anställda och startades år 2009. Carina 
är gift och har fem barn. Carina har på gymnasienivå läst ekonomi, hon har även läst kurser 
med inriktning på socionom på högskolan samt medverkat på internutbildning inom ekonomi. 
Att Carina hamnade inom byggbranschen var en tillfällighet, att hon sedan blev chef var på 
grund av att hon blev tillfrågad och valde att tacka ja. 

4.14.1   GG LASTAKETLASTAKET     
Monica har aldrig känt att hon inte har blivit befordrad på grund av sitt kön, dock menar hon 
att det är ett vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen att kvinnor har svårare för 
att bli befordrade än män. Den främsta anledningen till att kvinnor har svårare för att bli 
befordrade än män är enligt Monica att det finns fördomar om att kvinnor inte passar in som 
chefer inom byggbranschen. Monica menar att fördomar som förekommer mot kvinnor som 
intar chefsposter inom byggbranschen beror på att det alltid har varit övervägande män i 
branschen. Monica menar att den manliga kulturen av påhopp, sexskämt och den hårda 
jargongen som förekommer måste förändras för att kvinnor ska nå chefsposterna inom 
byggbranschen. Ingela menar precis som Monica att hennes kön inte har påverkat henne från 
att bli befordrad. Ingela menar dock precis som Monica att det är ett vanligt förekommande 
fenomen inom byggbranschen att kvinnor har svårare för att bli befordrade än män. Ingela 
menar att anledningen till att kvinnor inte blir befordrade beror på att fler män än kvinnor 
väljer utbildningar inom byggbranschen. Madeleine menar precis som Monica och Ingela att 
hennes kön inte har påverkat henne från att bli befordrad. Till skillnad från Monica och Ingela 

I 
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anser Madeleine att det inte är ett vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen att 
kvinnor har svårare för att bli befordrade än män. Madeleine menar istället att det beror på 
vilken kompetens och egenskaper som personen i fråga har. Madeleine menar att om en 
kvinna och en man har samma kompetens har de samma chanser att bli befordrade. Även 
Carina menar att hennes kön inte har påverkat henne från att bli befordrad, hon menar att 
hennes chef till och med föredrar att anställa och befordra kvinnor för att få in både kvinnor 
och män i organisationen. Carina menar dock precis som Monica och Ingela att det är ett 
vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen att män har lättare att bli befordrade än 
kvinnor eftersom det är fler män som väljer att söka sig till byggbranschen. Monica, Ingela 
och Carina anser således till skillnad från Madeleine att kvinnor har svårare för att bli 
befordrade än män inom byggbranschen, men det är endast Monica som menar att det beror 
på osynliga hinder som fördomar. När det ställdes frågor om glastaket var respondenterna inte 
lika öppna med att svara på frågorna som de var i de övriga frågorna.  

Monica har aldrig känt att hon har diskriminerats på grund av sitt kön, hon har istället känt att 
hon har varit en god vän med männen på företaget. Trots att Monica aldrig har känt sig 
diskriminerad menar hon att det är vanligt att kvinnor diskrimineras inom byggbranschen. 
Monica menar att det beror på mäns attityder, sexskämt och hårda jargong och att detta måste 
förändras för att kvinnor ska ha möjlighet att nå chefsposterna inom byggbranschen. Monica 
menar att det är speciellt vanligt i början av karriären att kvinnor diskrimineras. Ingela menar 
precis som Monica att hon inte har känt att hon har blivit diskriminerad. Ingela menar dock 
till skillnad från Monica att det inte är ett vanligt förekommande fenomen inom 
byggbranschen att kvinnor diskrimineras. Ingela menar dock att en kvinna till viss del måste 
anpassa sig. ”Att komma i kort kjol och högklackat till en byggarbetsplats är inte någon bra 
idé om en kvinna vill bli accepterad” (I. Hemberg, personlig kommunikation, 4 mars, 2011). 
Madeleine menar precis som Monica och Ingela att hon inte har känt att hon har 
diskriminerats på grund av sitt kön. Madeleine menar precis som Ingela att det inte är ett 
förekommande fenomen inom byggbranschen, Madeleine menar istället att diskriminering är 
vanligt förekommande i en kvinnodominerande bransch. Madeleine menar att det beror på att 
kvinnor har lättare för att trycka ner varandra än vad män har. Carina har till skillnad från 
Monica, Madeleine och Ingela känt att hon har blivit diskriminerad på sin arbetsplats och hon 
menar dessutom att diskriminering är vanligt förekommande inom byggbranschen. Carina ger 
som exempel då hon var ansvarig för fönstermonteringen tillsammans med två andra män på 
företaget, om det var något som männen undrade över gick de bara till varandra och valde 
medvetet att inte fråga Carina. Både Monica och Carina anser således att diskriminering är 
vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen, men enbart Carina har själv känt sig 
diskriminerad. Det är dock endast Monica som menar att diskriminering hindrar kvinnor från 
att nå chefsposterna inom byggbranschen.  

4.24.2   SS TEREOTYPER TEREOTYPER   
Monica menar att stereotypa föreställningar om män och kvinnor vad det gäller chefskap i 
stort sett har försvunnit i dagens samhälle, men att synen om att kvinnor inte kan vara chefer 
inom byggbranschen fortfarande finns kvar. Monica menar att det beror på fördomar om att 
kvinnor inte klarar av att hantera den hårda jargongen som förekommer inom byggbranschen. 
Enligt Monica leder stereotypa föreställningar till att kvinnor har svårare för att nå 
chefsposterna än vad män har. Monica anser att hon själv blir accepterad som chef, men att 
det överlag är svårt för kvinnor att vara chefer då de inte är accepterade, speciellt inom 
mansdominerade branscher. Ingela menar precis som Monica att stereotypa föreställningar 
om kvinnor och män vad det gäller chefskap inom byggbranschen skiljs åt och att kvinnor 
inte ses som helt accepterade inom byggbranschen. Ingela menar att det beror på att synen 
som fanns förr om att kvinnorna skulle vara hemma med barnen och att männen skulle arbeta 
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lever kvar än idag. Ingela menar dock att stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan 
vara chefer inom byggbranschen inte påverka kvinnornas möjligheter att nå chefsposterna. 
Madeleine menar precis som Monica och Ingela att stereotypa föreställningar om kvinnor och 
män vad gäller chefskap inom byggbranschen skiljs åt. Madeleine menar att det beror på att 
det alltid har varit män som har varit chefer både generellt och inom byggbranschen och att 
män därför ses som mer accepterade. Madeleine menar precis som Ingela att stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer inte gör det svårare för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Även Carina menar att stereotypa föreställningar skiljer 
sig åt mellan män och kvinnor vad det gäller chefskap inom byggbranschen. Carina menar 
precis som Ingela att synen är att kvinnor inte kan vara chefer, utan att de ska vara hemma 
och ta hand om barnen. Precis som Ingela och Madeleine menar Carina att stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer inte leder till att det blir svårare för kvinnor 
att nå chefsposterna. Samtliga respondenter anser således att det finns stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer inom byggbranschen, det är dock endast 
Monica som menar att stereotypa föreställningar hindra kvinnor från att nå chefsposterna. 

4.2.14.2.1   FF ÖRDOMARÖRDOMAR  

Monica anser att fördomar om att kvinnor inte kan vara chefer inom byggbranschen stoppar 
kvinnorna från avancemang. Monica har aldrig själv blivit utsatt för fördomar, men hon 
menar att det är vanligt förekommande inom byggbranschen. Monica menar att det beror på 
männens hårda attityder och att män utgår från att kvinnor inte passar in. För att få bort 
fördomar menar Monica att det är viktigt att kvinnor kommer in i byggbranschen och visar att 
de kan, för att kvinnor ska ha chansen att visa att de kan menar Monica att det är viktigt att ta 
in kvinnor på praktik och traineeprogram. Ingela menar precis som Monica att det finns 
fördomar mot att kvinnor intar chefsposter inom byggbranschen. Ingela menar även att den 
äldre generationen män har en annan syn på kvinnor som intar chefsposter och att den äldre 
generationen män inte accepterar kvinnor på samma sätt som den yngre generationen män gör 
inom byggbranschen. Ingela anser dock inte att fördomar är den största anledningen till att det 
är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen. Ingela menar istället att det beror på att 
det är få kvinnor inom byggbranschen, vilket leder till att det finns fler män att välja mellan 
vid befordran och därmed är det lättare att befordra män än kvinnor. Ingela har aldrig känt att 
hon har blivit motarbetad på grund av sitt kön, dock kände hon att männen hade fördomar mot 
henne då hon var gravid. Ingela ger som exempel när hon var ute på en byggarbetsplats då 
hon var gravid, då ett gäng män kom och frågade var byggarbetsplatsen var. För att få bort 
fördomar och den hårda jargongen menar Ingela att det är viktigt att få ut till sina anställda att 
alla är lika värda, inget speciellt språk ska talas samt att alla kalendrar med halvnakna kvinnor 
ska försvinna. Madeleine menar precis som Monica och Ingela att det finns fördomar mot att 
kvinnor intar chefsposterna inom byggbranschen. Madeleine menar dock precis som Ingela att 
fördomar mot kvinnor på chefsposter inte gör det svårare för kvinnor att nå chefsposterna 
inom byggbranschen. Madeleine anser istället att det beror på utbildning och eget val. 
Madeleine har aldrig känt sig nedvärderad inom byggbranschen, hon menar istället att det är 
lättare att bli nedtryckt i en kvinnodominerad bransch. Carina menar precis som Monica, 
Ingela och Madeleine att det finns fördomar mot kvinnor som intar chefsposter inom 
byggbranschen. Carina menar att det beror på att fler män än kvinnor väljer utbildningar inom 
byggbranschen men också att synen är att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barnen. 
Carina menar dock att fördomar inte påverkar kvinnors möjligheter till att bli befordrade. 
Carina har aldrig blivit utsatt för påhopp och elaka kommentarer, men hon känner ofta att det 
ligger i luften, att männen tänker ”Lilla gumman det där bli nog bra” (C. Liljendahl, 
personlig kommunikation, 22 februari, 2011). Carina anser att det är speciellt vanligt inom 
byggbranschen att männen har denna attityd. Carina känner även att männen ibland hjälper 
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henne för mycket, dock känner Carina alltid att hon blir uppskattad. Carina menar att det är 
viktigt att inte forma sina barn som små för att få in dem i byggbranschen. Vill ens dotter gå 
byggprogrammet på gymnasiet anser Carina att hon ska få göra det. Carina menar att detta 
förmodligen kommer att leda till att fler kvinnor söker sig till byggbranschen. Samtliga 
respondenter är således överens om att det finns fördomar mot att kvinnor intar chefsposter 
inom byggbranschen, dock är det enbart Monica som menar att fördomar leder till att det blir 
svårare för kvinnor att nå chefsposterna. 

4.2.24.2.2   LL EDARSTILAREDARSTILAR  
Monica menar att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt. Monica menar att kvinnor kan göra 
två saker samtidigt, de är omtänksamma, förstående och har lättare för att ge beröm. Män är 
istället målinriktade och kan därför lätt glömma bort sina anställda. Monica menar inte att 
kvinnor behöver ändra sin ledarstil till en mer manlig bara för att de är chefer inom 
byggbranschen. Ingela menar precis som Monica att det finns skillnader mellan kvinnor och 
mäns ledarstilar, hon menar att kvinnor ser ur ett bredare perspektiv på problem medan män 
endast ser målet. Ingela menar dock till skillnad från Monica att kvinnor måste anpassa sin 
ledarstil för att passa in som chef inom byggbranschen. Under intervjutillfället ringde det i 
telefonen under den här frågan, respondenten frågade då om det gick bra att hon svarade. 
Madeleine menar precis som Monica och Ingela att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt. 
”Kvinnor är mer eftertänksamma, har lättare för att styra upp samt är lyhörda åt alla håll till 
skillnad från män som är mer rakt på sak” (M. Lagenbach, personlig kommunikation, 4 mars, 
2011). Madeleine menar även att kvinnor måste anpassa sin ledarstil inom byggbranschen till 
en mer manlig ledarstil. Carina menar precis som Monica, Ingela och Madeleine att det finns 
skillnader mellan män och kvinnors ledarstilar. Carina menar att kvinnor enkelt kan lösa 
problem, de är mänskliga, de bryr sig vad som är bäst för andra och att de har bra egenskaper 
för att bli chefer. Carina menar att män istället är mer inriktade på målet och kan därför lätt 
glömma bort sina anställda. Carina anser precis som Ingela och Madeleine att en kvinna 
måste anpassa sin ledarstil för att passa in som chef inom byggbranschen. Carina menar att en 
kvinna som är chef måste ställa högre krav samt anpassa sig till den manliga miljön. Samtliga 
respondenter är överens om att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt och att chefer måste vara 
omtänksamma och rädda om sina anställda för att lyckas som chef. Till skillnad från Monica 
anser Ingela, Madeleine och Carina att kvinnor behöver ändra sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil då en kvinna är chef inom byggbranschen. Det är dock ingen av respondenterna som 
upplever att kvinnor måste ändra sin ledarstil till mer manlig är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. 

4.34.3   NN ÄTVERKÄTVERK  
Monica menar att nätverk är viktiga för kvinnors karriärmöjligheter. Även Ingela, Madeleine 
och Carina menar att nätverk har stor betydelse för kvinnors karriärmöjligheter inom 
byggbranschen. Majoriteten av respondenterna beskriver att de har ett brett kontaktnät inom 
organisationen vilket respondenterna menar är av stor betydelse då de är chefer i en 
mansdominerad bransch.  

4.3.14.3.1   FF INNS DET SKILLNADER INNS DET SKILLNADER MELLAN MELLAN KVINNOR OCH MÄNS NÄTKVINNOR OCH MÄNS NÄTVERKVERK??   

Monica menar att kvinnor och män använder nätverk på olika sätt inom byggbranschen och 
att mäns sätt att använda nätverk på är det mest fördelaktigaste sättet. Monica menar att 
kvinnor måste börja utnyttja sina nätverk på ett lika effektivt sätt som män då kvinnor är i 
minoritet inom byggbranschen. Monica kan inte svara på vilket kön som utgör informell 
respektive formella nätverk. Ingela menar precis som Monica att kvinnor och män använder 
nätverk på olika sätt inom byggbranschen. Ingela menar att män i mansdominerade branscher 
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har större tillgång till informella nätverk som exempel ”Gamla pojkars nätverk” vilket är till 
fördel för män. Ingela menar att informella nätverk främst utgörs av män då kvinnor alltid har 
haft det största ansvaret för familjen och hushållssysslorna. Ingela menar att formella nätverk 
inte utgörs mer av det ena könet än det andra. Madeleine menar precis som Monica och Ingela 
att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns nätverk inom byggbranschen. Madeleine 
menar dock att skillnaderna inte är beroende av könet utan av individen. Madeleine menar att 
individens personlighet samt hur individen beter sig är en anledning till att det finns skillnader 
mellan olika individers nätverk. Madeleine menar precis som Ingela att informella nätverk 
som ”Gamla pojkars nätverk” främst utgörs av män då män har lättare för att upprätthålla 
arbetsrelaterade och sociala relationer. Madeleine menar till skillnad från Ingela att formella 
nätverk främst utgörs av kvinnor då kvinnor upprätthåller arbetsrelaterade relationer men att 
kvinnor sedan prioriterar familjen istället för sociala relationer. Precis som Monica och Ingela 
menar Carina att det finns skillnader i kvinnor och mäns nätverk inom byggbranschen och att 
skillnaderna är beroende av könet. Carina menar att skillnader i nätverk ger män fördelar i 
karriären, dels genom att män lättare kan avancera men också genom att män lättare kan söka 
sig till ett nytt arbete då mäns nätverk är mer utvecklade och etablerade än kvinnors. Carina 
menar precis som Ingela och Madeleine att informella nätverk som ”Gamla pojkars nätverk” 
främst utgörs av män inom byggbranschen. Carina menar att det beror på att byggbranschen 
är en mansdominerad bransch. Carina menar precis som Madeleine att formella nätverk 
främst utgörs av kvinnor. Carina menar att det beror på att kvinnor upprätthåller 
arbetsrelaterade relationer med sina kollegor men att kvinnor inte umgås med sina kollegor 
utöver arbetet utan prioriterar istället att umgås med familjen på fritiden. Samtliga 
respondenter menar således att det finns skillnader mellan män och kvinnors nätverk inom 
byggbranschen men till skillnad från Madeleine menar Monica, Ingela och Carina att det 
beror på könet.  

4.3.24.3.2   VV AD SKA KVINNOR GÖRA AD SKA KVINNOR GÖRA FÖR ATT FÅ TILLGÅNG FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TT ILL ILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

”Kvinnor måste börja utnyttja sina nätverk lika bra som män inom byggbranschen eftersom 
kvinnor är i minoritet” (M. Johansson, personlig kommunikation, 22 februari, 2011). Monica 
menar att kvinnor måste våga visa framfötterna om kvinnor ska få sina nätverk att bli lika 
effektiva och fungera lika bra som männens nätverk. Monica menar även att kvinnor måste 
anpassa sin ledarstil för att kunna få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” samt att kvinnor 
måste anpassa sig till den miljön som de befinner sig i. Ingela menar precis som Monica att 
kvinnor måste börja utnyttja sina nätverk på ett mer effektivt sätt inom byggbranschen då det 
annars kommer att bli svårt för kvinnor att avancera inom byggbranschen. Ingela menar precis 
som Monica att kvinnor måste ändra sin ledarstil till en mer manlig ledarstil för att ha större 
chans att få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk”. Madeleine menar till skillnad från Monica 
och Ingela att kvinnor inte behöver anpassa sig till en manlig ledarstil inom byggbranschen, 
Madeleine menar istället att det är individen som måste anpassa sig för att få tillgång till 
”Gamla pojkars nätverk”. Carina menar precis som Monica och Ingela att kvinnor måste 
anpassa sig till en manlig ledarstil och inte vara lika försynta för att få tillgång till ”Gamla 
pojkars nätverk”. Carina menar även att kvinnor måste börja använda sina nätverk på samma 
sätt som männen inom byggbranschen, det vill säga att kvinnor måste börja använda sina 
nätverk mer frekvent men också på ett mer effektivt sätt. Till skillnad från Madeleine menar 
Monica, Ingela och Carina således att kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil samt börja utnyttja sina nätverk på samma sätt som männen inom byggbranschen för 
att få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk”. 
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4.3.34.3.3   VV ARFÖR ÄR DET VIKTIGTARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KVINNOR FÅR TIL ATT KVINNOR FÅR TIL LGÅNG TILL LGÅNG TILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

Monica menar att det är viktigt att kvinnor får tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” eftersom 
kvinnor är i minoritet, men även för att män utnyttjar nätverk på ett bättre sätt inom 
byggbranschen. Ingela menar precis som Monica att det är viktigt att kvinnor får ta del av 
”Gamla pojkars nätverk” på grund av att den äldre generationen män till viss del utesluter 
kvinnor inom byggbranschen. Ingela menar att om kvinnor får ta del av ”Gamla pojkars 
nätverk” kan det leda till att kvinnor blir mer accepterade av den äldre generationen män. 
Ingela menar även att kvinnor måste få ta del av ”Gamla pojkars nätverk” för att kvinnor inte 
helt ska uteslutas då kvinnor redan är i minoritet. Madeleine menar till skillnad från Monica 
och Ingela att tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” inte är viktigt för könet utan för individen 
för att individen ska ha möjlighet till avancemang i karriären. Carina menar precis som Ingela 
att det finns en jargong bland den äldre generationen män inom byggbranschen. Carina menar 
att denna jargong delvis hindrar kvinnor från att ta del av männens nätverk. Carina menar 
därför att det är viktigt att kvinnor får tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” inom 
byggbranschen för att de inte helt ska uteslutas. Samtliga respondenter menar således att det 
är viktigt att kvinnor får ta del av ”Gamla pojkars nätverk”. Monica, Ingela samt Carina 
menar att ”Gamla pojkars nätverk” är viktigt för att kvinnor ska bli helt accepterade på 
chefsposterna inom byggbranschen samt för att de inte ska uteslutas. Madeleine menar istället 
att det alltid är viktigt att få ta del av ett nätverk oavsett kön. Ingen av respondenterna menar 
dock att nätverk hindrar kvinnor från att nå chefsposter inom byggbranschen.  

4.3.44.3.4   MM ENTORSKAPENTORSKAP  

Samtliga respondenter har haft stöd i form av något mentorskap under deras karriär. Monica 
har under sin karriär haft stöd från sin man som har agerat som mentor för henne. Monica 
menar att hennes mans stöd har haft stor betydelse då hon alltid har vetat att han har funnits 
där för henne. Ingela har haft stöd av flera olika viktiga personer som har stöttat och väglett 
henne i karriären. Ingela menar att mentorskapet har haft stor betydelse för henne då det alltid 
har funnits någon som har kunnat hjälpa henne och vägleda henne i olika beslut som hon har 
tagit under sin karriär. Madeleines mentor har varit hennes pappa, han har gett henne stöd och 
goda råd under hela hennes uppväxt och karriär. Att Madeleines pappa hela tiden har funnits 
vid hennes sida menar Madeleine har varit stor betydelse för henne då hon alltid har känt sig 
trygg i alla beslut som hon har fattat. Carina hade tidigare i hennes karriär en mentor, hon 
menar att denna person har haft stor betydelse för hennes utveckling. Carina menar att hon 
känner att mentorskapet har gett henne större självförtroende och att hon vågar mer. Carina 
menar att hon kunde genomföra en uppgift tack vare att hon hade stöd från sin mentor. Carina 
menar att mentorskap är viktigt i karriären och speciellt för kvinnor som inte tar för sig lika 
mycket som män. Samtliga respondenter menar således att mentorskapet har varit ett viktigt 
stöd under deras karriär.  

4.44.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLLAMILJ OCH HUSHÅLL  
I början av Monicas karriär beslutade hon och hennes make gemensamt att Monica skulle ta 
hand om både barnen och hushållssysslorna. Monica menar att den grundläggande orsaken till 
att hon och hennes make tog beslutet om att hon skulle vara hemma med barnen var på grund 
av att Monica prioriterade familjen framför karriären. Monica menar dock att familjen och 
hushållssysslorna är ett hinder om kvinnor vill satsa på sin karriär, detta eftersom kvinnor 
lägger mer tid på familjen och hushållssysslorna än män. Ingela och hennes man har till 
skillnad från Monica valt att fördela hushållssysslorna och ansvaret för barnen lika mellan de 
båda, Ingela menar därför att familjen och hushållssysslorna inte har varit ett hinder för 
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hennes karriär. Ingela menar dock att det är vanligt förekommande att kvinnor har det största 
ansvaret för familjen och hushållssysslorna och att det därför är ett hinder för kvinnors 
karriärmöjligheter inom byggbranschen. Precis som Ingela fördelar Madeleine och hennes 
sambo ansvaret för barnen och hushållssysslorna. Madeleine menar till skillnad från Monica 
och Ingela att barnen inte är ett hinder för karriären. Precis som Monica tar Carina allt ansvar 
för barnen och hushållssysslorna. Carina menar att barnen har varit ett hinder för henne i 
karriären eftersom hon inte haft möjlighet att satsa på karriären under tiden som hon var 
mammaledig. Carina menar även att det är svårt att kombinera familjen och hushållssysslor 
samt karriär på grund av att tiden inte räcker till. Carina menar därför att det måste göras ett 
val mellan familjen och karriären. Både Monica, Ingela och Carina anser således till skillnad 
från och Madeleine att familjen och hushållssysslorna är ett hinder i karriären. Majoriteten av 
respondenterna menar att det är viktigt att prioritera sin tid eftersom respondenterna menar att 
den tid som de har tillsammans med familjen har stor betydelse även för karriären. När 
intervjuerna skulle bokas var det till en början svårt att hitta tider som passade då majoriteten 
av respondenterna hade aktiviteter med familjen inbokade.  

Monica menar att det är lättare för en kvinna att vara chef och mamma i en kvinnodominerad 
bransch än i en mansdominerad bransch. Monica menar att det beror på att kvinnor är mer 
förstående i en kvinnodominerad bransch då de av egen erfarenhet vet hur det är att vara 
mamma. Ingela menar precis som Monica att det är svårare att vara kvinna, chef och mamma 
i en mansdominerad bransch än i en kvinnodominerande bransch. Ingela menar dock att typ 
av företag samt vilken generation män som arbetar på företaget har betydelse. Madeleine 
menar till skillnad från Monica och Ingela att det är lättare att ha barn i en mansdominerad 
bransch då de har en annan förståelse än vad som existerar i en kvinnodominerad bransch. 
Madeleine menar att det har stor betydelse för hur en person är och beter sig för att den ska bli 
accepterad. Carina menar precis som Monica och Ingela att det är svårare för kvinnor på 
chefsposter att ha barn i en mansdominerad bransch än i en kvinnodominerande bransch 
eftersom det förekommer attityder, grova skämt och en hårdare jargong inom 
mansdominerade branscher. ”Det finns ingen förståelse för om kvinnor i en mansdominerad 
bransch behöver vara hemma med sjukt barn eftersom männen inte känner sig bekanta med 
det”(C. Liljendahl, personlig kommunikation, 22 februari, 2011). Både Monica, Ingela och 
Carina menar således att det är svårare för kvinnor som innehar chefsposter i en 
mansdominerad bransch 

4.4.14.4.1   BB ETYDELSEN AV KVINNORETYDELSEN AV KVINNORS OLIKA ROLLERS OLIKA ROLLER  

Monica menar att kvinnors olika roller har stor betydelse i karriären eftersom kvinnor har 
förmågan att se saker ur flera olika perspektiv. Monica menar också att kvinnors möjlighet att 
kombinera olika roller medför att kvinnor skapar en annan relation med sina anställda men 
också att de får en annan förståelse och blir ödmjukare mot sina anställda. Precis som Monica 
menar Ingela att det finns fördelar för kvinnor att kombinera fler olika roller, speciellt på det 
personliga planet. Ingela menar att kvinnor har förmågan att göra flera saker samtidigt vilket 
medför att kvinnor får ett försprång i karriären. Madeleine menar precis som Monica och 
Ingela att olika roller har en stor betydelse för chefskapet. Det är framförallt rollen Madeleine 
har i familjen som är viktig eftersom det är därifrån som hon hämtar styrka. Carina menar att 
kvinnor är mer förstående och har lättare att hantera olika situationer då kvinnor har flera 
olika roller utöver arbetet. Samtliga respondenter menar således att kvinnor har fördel i sitt 
chefskap då de innehar olika roller i hemmet och på arbetet. 
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4.54.5   SS AMMANFATTNING AV EMPAMMANFATTNING AV EMP IRI IRI   
Nedan ges en sammanfattning av den för studien insamlade primärdata. 

4.5.14.5.1   GG LASTAKETLASTAKET  

Enligt majoriteten av respondenterna är inte glastaket ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen, de menar istället att kompetens och val av utbildning har 
betydelse. En av respondenterna menar dock att glastaket är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna eftersom det förekommer fördomar mot att kvinnor intar chefsposterna. 

4.5.24.5.2   SS TEREOTYPERTEREOTYPER  

Samtliga respondenter menar att det finns stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan 
vara chefer inom byggbranschen eftersom chefsposterna vanligtvis utgörs av män. 
Majoriteten av respondenterna menar dock att stereotypa föreställningar inte hindrar 
kvinnorna från att avancera inom byggbranschen. En av respondenterna menar dock att 
stereotypa föreställningar hindrar kvinnor från att nå chefsposterna. 

4.5.34.5.3   NN ÄTVERK ÄTVERK   

Samtliga respondenter menar att nätverk är viktiga under karriären samt att män och kvinnor 
utnyttjar sina nätverk på olika sätt inom byggbranschen. Ingen av respondenterna menar dock 
att skillnader i utnyttjande av nätverk hindrar kvinnor från att nå chefsposterna inom 
byggbranschen. 

4.5.44.5.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLL AMILJ OCH HUSHÅLL   

Majoriteten av respondenterna menar att tiden kvinnor lägger på familjen och 
hushållssysslorna är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen, detta 
eftersom kvinnor lägger mer tid på hushållssysslorna och barnen än män. En av 
respondenterna menar istället att det är kvinnors egna val att vara hemma med familjen. 
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55  ANALYS ANALYS  

analysen kommer vi att ställa teori mot empiri, empiri mot empiri samt teori mot teori. 
Detta genom att respondeternas svar som presenteras i empirin analyseras gentemot de 
teorier som presenteras i den teoretiska referensaramen. 

5.15.1   GG LASTAKETLASTAKET  
Monica, Ingela och Carina menar till skillnad från Madeleine att det är svårare för kvinnor än 
män att bli befordrade inom byggbranschen. Davidson och Cooper (1992) menar precis som 
Monica, Ingela och Carina att det är ett vanligt förekommande fenomen inom 
mansdominerade branscher att kvinnor har svårare för att bli befordrade än män. Enligt SCB 
(2008) kan vi tyda att det som respondenterna samt Davidson och Cooper (1992) menar 
stämmer då byggbranschen idag består av 4 % kvinnor och 96 % män på chefsposterna. 
Monica menar att kvinnor har svårare för att bli befordrade på grund av att det förekommer 
fördomar mot att kvinnor intar chefsposterna inom byggbranschen. Davidson och Cooper 
(1992) samt Veale och Gold (1998) menar precis som Monica att kvinnor kan hindras från 
avancemang på grund av osynliga hinder som fördomar. Davidson och Cooper (1992) samt 
Veale och Gold (1998) benämner det komplicerade fenomenet om att kvinnor inte befordras 
på grund av osynliga hinder som glastaket. Detta tyder på att Monica menar att glastaket 
existerar inom byggbranschen. Ingela och Carina menar att det inte beror på glastaket utan att 
det istället beror på utbildningsval att kvinnor har svårare för att bli befordrade än män. Ingela 
och Carina menar att det är fler män än kvinnor som väljer utbildningar som är inriktade på 
byggbranschen och att män därför har lättare för att bli befordrade än kvinnor. SOU (1997) 
motsätter sig Davidson och Cooper (1992) samt Veale och Gold (1998). SOU (1997) menar 
istället precis som Ingela och Carina att kvinnors investering och val av utbildning samt att 
kvinnor väljer att arbeta deltid kan ha betydelse för kvinnors karriärutveckling. Detta kan tyda 
på att det inte alltid beror på diskriminering av arbetsgivaren att kvinnor har svårare att bli 
befordrade inom byggbranschen utan att även utbildningsval kan ha betydelse. Statistiken 
visar att det år 2010 var 9 % tjejer och 91 % killar som sökte gymnasieutbildningar med 
inriktning mot bygg (Skolverket, 2010). Detta tyder på att det till viss del redan i tonåren 
avgörs hur många kvinnor respektive män som kommer att arbeta inom byggbranschen i 
framtiden. Madeleine menar till skillnad från Monica, Ingela och Carina att kvinnor inte har 
svårare för att bli befordrade än män inom byggbranschen. Madeleine menar istället att det 
beror på vilken kompetens personen i fråga har och inte om personen är man eller kvinna. 
SOU (1997) menar precis som Madeleine att kompetensen kan ha betydelse. Detta kan tyda 
på att även en individs kompetens kan ha betydelse för kvinnors möjligheter att nå 
chefsposterna. När glastaket diskuterades under intervjuerna svarade inte respondenterna lika 
utförligt som vid frågor om stereotyper, nätverk samt familj och hushåll vilket medförde att 
diskussionerna inte blev lika bra som vid övriga frågor. Detta kan tyda på att respondenterna 
kände sig obekväma då glastaket kan vara ett känsligt ämne att diskutera. 

Monica och Carina menar till skillnad från Ingela och Madeleine att diskriminering mot 
kvinnor är ett vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen. Ingela menar dock att 
kvinnor till viss del måste anpassa sig. ”Att komma i kort kjol och högklackat till en 
byggarbetsplats är inte någon bra idé om en kvinna vill bli accepterad” (I. Hemberg, 
personlig kommunikation, 4 mars, 2011). Detta kan tyda på att Ingela menar att kvinnor inte 
diskrimineras men att kvinnor ännu inte är helt accepterade på chefsposterna inom 
byggbranschen. Carina ger exempel på hur hon blev diskriminerad då hon var ansvarig för 
fönstermontering tillsammans med två andra män. Om det var något männen undrade över 
gick de bara till varandra och valde medvetet att inte fråga Carina. Kanter (1977) menar precis 

I 
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som Monica och Carina att det är vanligt att kvinnor diskrimineras inom mansdominerade 
branscher eftersom kvinnor är i minoritet. SOU (1994) menar att det är speciellt vanligt att 
kvinnor diskrimineras då kvinnor tydligt visar på att de har höga ambitioner med sin karriär, 
det vill säga att de vill nå chefsposterna. Detta kan tyda på att män känner sig obekväma med 
att kvinnor intar chefsposterna och därför diskriminerar kvinnor. Madeleine menar istället att 
diskriminering är vanligare i en kvinnodominerad bransch än i en mansdominerad bransch. 
Madeleine menar att det beror på att kvinnor har lättare att trycka ner varandra än vad män 
har att trycka ner kvinnor. DS (2006) motsätter sig både vad samtliga respondenter samt 
Kanter (1977) menar. DS (2006) menar att det inte förekommer skillnader i diskriminering 
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Detta tyder på att det inte finns något entydigt 
svar på om diskriminering är mer förekommande i byggbranschen än i någon annan bransch. 

Monica menar att den manliga kulturen av påhopp, sexskämt och den hårda jargongen som 
förekommer inom byggbranschen måste förändras för att kvinnor ska lyckas krossa glastaket. 
Veale och Gold (1998) menar som Monica att den manliga kulturen som finns måste 
förändras och att kvinnor måste få stöd från männen för att lyckas krossa glastaket. Gale och 
Cartwright (1995) anser precis som Monica att kulturen inom mansdominerade branscher 
präglas av manlig dominans, påhopp och konflikter. Detta tyder på att det är viktigt att män i 
mansdominerade branscher ändrar sin attityd mot kvinnor för att kvinnor ska lyckas krossa 
glastaket. 

5.25.2   SS TEREOTYPERTEREOTYPER  
Samtliga respondenter menar att det finns stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan 
vara chefer inom byggbranschen och att det beror på att män ses som mer naturliga chefer. 
Eagly och Karau (2002) menar precis som samtliga respondenter att män ses som mer 
accepterade på chefsposterna än kvinnor, orsaken är precis som respondenterna menar att 
stereotypen för att vara chef är att vara en man. Även Eagly (2007) menar precis som Eagly 
och Karau (2002) samt samtliga respondenter att det existerar negativa attityder mot kvinnor 
som intar chefsposter och att män föredras framför kvinnor på chefsposterna, speciellt inom 
mansdominerade branscher. Både generellt och inom byggbranschen är det övervägande män 
på chefsposterna, den totala arbetsmarknaden utgörs av 32 % kvinnor och 68 % män på 
chefsposterna och chefsposterna inom byggbranschen utgörs av 4 % kvinnor och 96 % män 
(SCB, 2008). Detta kan tyda på att stereotypen för att vara chef är att vara en man, både 
generellt men främst inom byggbranschen. Monica menar att stereotypa föreställningar om att 
kvinnor inte kan vara chefer är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom 
byggbranschen. Monica menar att kvinnor inte ses som lika accepterade på chefsposterna 
inom byggbranschen som män gör och att kvinnor därför har svårare för att bli befordrade. 
Även Eagly (2007) menar att följden av att synen på män och kvinnor skiljs åt vad det gäller 
chefskap leder till ett hinder för kvinnors karriärutveckling inom mansdominerade branscher. 
Ingela, Madeleine och Carina menar till skillnad från Monica att stereotypa föreställningar 
inte är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Agapiou (2002) menar 
till viss del som Madeleine, Ingela och Carina att stereotypa föreställningar inte är ett hinder 
för kvinnor att nå chefsposterna. Agapiou (2002) menar att det beror på att stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer har minskat inom byggbranschen. Detta 
tyder på att stereotypa förställningar om att kvinnor inte kan vara chefer existerar i dagens 
samhälle, men att de stereotypa föreställningarna till viss del har minskat. 

5.2.15.2.1   FF ÖRDOMARÖRDOMAR  

Samtliga respondenter menar att det finns fördomar mot att kvinnor intar chefsposter på grund 
av att det vanligtvis är män som innehar chefsposter inom byggbranschen. Eagly och Karau 
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(2002) menar precis som samtliga respondenter att det finns fördomar mot att kvinnor intar 
chefsposterna och att orsaken till detta är att synen i samhället är att kvinnor inte kan vara 
chefer eftersom det vanligtvis är män som innehar chefsposterna. Att det vanligtvis är män på 
chefsposterna syns tydligt på statistiken, inom byggbranschen utgörs chefsposterna av 4 % 
kvinnor och 96 % män (SCB, 2008). Detta tyder på att det kan finnas fördomar mot att 
kvinnor intar chefsposterna inom byggbranschen. Ingela menar att den äldre generationen 
män har en annan syn på kvinnor som intar chefsposterna och att de inte accepterar kvinnor 
på samma sätt som den yngre generationen män gör inom byggbranschen. Agapiou (2002) 
menar precis som Ingela att den yngre generationen män har lättare för att acceptera kvinnor 
på chefsposter än den äldre generationen män. Att den yngre generationen män har lättare för 
att acceptera kvinnors inträde i byggbranschen kan tyda på att samhället idag till viss del har 
förändrats. Carina menar att män inte alltid visar helt öppet att de är negativa till kvinnors 
inträde i byggbranschen. Carina menar istället att män ger intrycket av att kvinnor inte passar 
in. Hon ger som exempel att hon ofta känner att män tänker ”Lilla gumman det här blir nog 
bra” (C. Liljendahl, personlig kommunikation, 22 februari, 2011). Agapiou (2002) menar 
precis som Carina att männens syn på kvinnors inträde i byggbranschen varierar och att det 
inte är många män som visar öppet att de är negativa till kvinnors inträde i byggbranschen. 
Detta kan tyda på att män inte våga visa öppet att de har fördomar mot kvinnor som intar 
chefsposterna. 

Det är enbart Monica som menar att fördomar är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna 
inom byggbranschen. Monica menar att anledningen är att män utgår från att kvinnor inte 
passar in då det vanligtvis är män som arbetar inom byggbranschen. Eagly och Karau (2002) 
menar precis som Monica att fördomar mot kvinnor på chefsposter leder till att kvinnor har 
svårare att bli befordrade än män. Även Eagly (2007) menar precis som Eagly och Karau 
(2002) samt Monica att följderna av fördomar är att kvinnor har svårare att nå framgång och 
att attityden mot kvinnor på chefsposterna blir sämre än attityden mot män som innehar 
chefsposter inom mansdominerade branscher. Ingela och Carina menar till skillnad från 
Monica, Eagly (2007) samt Eagly och Karau (2002) att fördomar inte är det största hindret för 
kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Ingela och Carina menar istället att en 
anledning till att kvinnor har svårare för att bli befordrade än män är att fler män än kvinnor 
väljer utbildningar inom byggbranschen samt att synen är att kvinnor ska vara hemma och ta 
hand om barnen. År 2010 var det enligt Skolverket (2010) 9 % tjejer och 91 % killar som 
sökte gymnasieutbildningar med inriktning mot bygg. Enligt SCB (2007) visar även 
statistiken att kvinnor lägger den dubbla tiden på familjen och hushållet per vecka i jämförelse 
med männen. Detta tyder på att det Ingela och Carina menar stämmer. Inte heller Madeleine 
menar att fördomar är ett hinder för kvinnor att nå chefsposter. Agapiou (2002) menar till viss 
del som Ingela, Madeleine och Carina. Agapiou (2002) menar att det beror på att det har skett 
en förändring i den manliga kulturen och att kvinnor idag ses som mer accepterade bland 
männen. Detta kan tyda på att fördomar inte är det största hindret för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. 

5.2.25.2.2   LL EDARSTILAREDARSTILAR  

Samtliga respondenter menar att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt. Respondenterna menar 
att kvinnor kan göra två saker samtidigt, är omtänksamma, eftertänksamma, lyhörda och 
mänskliga medan männen är målinriktade. Under intervjutillfället fick vi känslan av att 
respondenterna precis som de uppgav var omtänksamma. Dessutom ringde telefonen under en 
av intervjuerna, respondenten frågade då om det var gick bra att hon svarade. Detta anser vi 
tyder på att respondenten är en omtänksam person. Berry och Franks (2010) menar precis som 
samtliga respondenter att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt och att stereotypen för en 
kvinna är att hon framhåller relationer och människor medan stereotypen för en man är att han 
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är dominerande och målinriktad. Eagly (2007) motsätter sig Berry och Franks (2010) samt 
respondenterna. Eagly (2007) menar istället att skillnaderna mellan kvinnor och mäns 
ledarstilar är små.  

Vi anser att respondenternas beskrivning på kvinnors sätt att leda kan förknippas med ett 
transformerande ledarskap och beskrivningen på mäns sätt att leda kan förknippas med ett 
transaktionellt ledarskap. Detta eftersom respondenterna menar att kvinnor på chefsposter 
främst strävar efter att deras anställda ska känna gemenskap samt se till att deras anställda ska 
må bra medan männen främst strävar efter målet. Evans (2010) menar att transformerande 
ledarskap innebär att ledaren har en naturlig utstrålning och inspiration som vägleder 
medarbetarna. Männen strävar istället främst efter målet (Evans, 2010). Även Eagly och 
Johnson (1990) menar att kvinnors sätt att leda kan förknippas med ett transformerande 
ledarskap och männens sätt att leda kan förknippas med ett transaktionellt ledarskap. 
Eftersom respondenterna menar att det är viktigt att vara omtänksam och rädd om sina 
anställda för att lyckas som chef tyder detta på att samtliga respondenter menar att det 
transformerande ledarskapet kan vara till fördel för kvinnor. Även Eagly och Carli (2003) 
menar att kvinnors sätt att leda kan förknippas med ett transformerande ledarskap och att det 
kan vara till fördel för kvinnor eftersom transformerande ledare oftast är framgångsrika. Detta 
tyder på att kvinnor bör ha en fördel i och med att kvinnors sätt att leda kan förknippas med 
ett mer framgångsrikt ledarskap än männens. 

Ingela, Madeleine och Carina menar att kvinnor på chefsposter inom byggbranschen måste 
anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil trots att respondenterna menar att kvinnors 
ledarstil ses som mer framgångsrik än mäns. Kanter (1977) menar precis som Ingela, 
Madeleine och Carina att kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig för att kvinnor 
ska bli accepterade. Kanter (1977) menar att det beror på att kvinnor som innehar chefsposter 
vanligtvis är i minoritet. Gardiner och Tiggemann (1999) menar att det är speciellt vanligt 
inom mansdominerade branscher att kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil. Detta kan tyda på att kvinnor inte är helt accepterade på chefsposterna då kvinnor 
måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil trots att kvinnors ledarstil ses som 
framgångsrikare. Ingela, Madeleine och Carina menar dock att det inte är ett hinder för 
kvinnor inom byggbranschen att nå chefsposterna. Monica menar till skillnad från övriga 
respondenter att kvinnor inte behöver anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil inom 
byggbranschen för att bli accepterad. Gale och Cartwright (1995) motsätter sig det Kanter 
(1977), Ingela, Madeleine och Carina menar. Gale och Cartwright (1995) menar istället precis 
som Monica att kvinnor inte behöver anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil inom 
mansdominerade branscher. Gale och Cartwright (1995) menar att det beror på att kvinnor har 
en stark ställning på grund av att de är sällsynta på chefsposterna inom mansdominerade 
branscher.  

5.35.3   NN ÄTVERKÄTVERK  
Samtliga respondenter menar att nätverk är viktiga för kvinnors karriärmöjligheter inom 
byggbranschen. Durbin (2011) menar precis som samtliga respondenter att för en individs 
karriärutveckling är nätverk viktiga. Även Linehan (2001) menar precis som Durbin (2011) 
och samtliga respondenter att ett bra nätverk har stor betydelse för män och kvinnors 
karriärutveckling eftersom nätverk ger större möjligheter till avancemang. Detta tyder på att 
ett brett kontaktnät är viktigt för en individs karriär. Majoriteten av respondenterna beskriver 
att de har ett brett kontaktnät inom organisationen, vi anser att detta kan tyda på att 
respondenterna är sociala och har lätt för att ta kontakt med nya människor. När intervjuerna 
genomfördes med respondenterna var de både välkomnande och lättsamma att prata med. 
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Intrycket som respondenterna gav under intervjuerna kan bekräfta att respondenterna är 
sociala och lättsamma att pratat med vilket kan vara en orsak till deras breda kontaktnät. 

5.3.15.3.1   FF INNS DET SKILLNADER INNS DET SKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MMELLAN KVINNOR OCH M ÄNS NÄTVERKÄNS NÄTVERK??   

Samtliga respondenter menar att det finns skillnader i män och kvinnors nätverk, majoriteten 
av respondenterna menar att kvinnors nätverk inte är lika effektiva som mäns. Fletcher et al. 
(2007) menar precis som majoriteten av respondenter att kvinnors nätverk inte är lika 
effektiva som mäns. Monica, Ingela och Carina menar att skillnader som förekommer mellan 
mäns och kvinnors nätverk beror på könet. Linehan (2000) menar precis som Monica, Ingela 
och Carina att skillnader i nätverk beror på könet. Till skillnad från Monica, Ingela och Carina 
menar Madeleine att skillnader i nätverk inte beror på könet utan att de beror på individen. 
Detta tyder på att skillnader i nätverk kan både bero på könet och på individen. 

Ingela, Madeleine och Carina menar att informella nätverk som ”Gamla pojkars nätverk” 
främst utgörs av män. Ingela menar att en anledning till att informella nätverk främst utgörs 
av män beror på att kvinnor alltid har haft det största ansvaret för familjen och 
hushållssysslorna och att kvinnor därför har uteslutits från de informella nätverken. Statistiken 
visar att kvinnor lägger den dubbla tiden på familjen och hushållet i jämförelse med männen 
(SCB, 2007). Detta kan tyda på att män till skillnad från kvinnor prioriterar arbete framför 
familjen och hushållet. Carina menar till skillnad från Ingela att skillnader i män och kvinnors 
nätverk istället beror på att byggbranschen är en mansdominerad bransch. Durbin (2011) 
menar precis som Ingela, Madeleine och Carina att informella nätverk vanligtvis utgörs av 
män.  

Madeleine och Carina menar att formella nätverk till skillnad från informella nätverk främst 
utgörs av kvinnor och att det beror på att kvinnor prioriterar familjen framför sociala 
relationer med sina kollegor. Statistiken visar att kvinnor lägger den dubbla tiden på familjen 
och hushållet i jämförelse med männen (SCB, 2007). Precis som Madeleine och Carina menar 
Durbin (2011) att formella nätverk vanligtvis utgörs av kvinnor. Till skillnad från Madeleine 
och Carina samt Durbin (2011) menar Ingela istället att formella nätverk utgörs av män och 
kvinnor i samma utsträckning. Van Emmerik et al. (2006) menar precis som Ingela att 
formella nätverk inte utgörs mer av det ena könet än det andra.  

5.3.25.3.2   VV AD SKA KVINNOR GÖRA AD SKA KVINNOR GÖRA FÖR ATT FÅ TILLGÅNG FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL TILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

Monica, Ingela och Carina menar att kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil för att kvinnor inom byggbranschen ska få tillgång till det informella nätverket 
”Gamla pojkars nätverk”. ”Kvinnor måste börja utnyttja sina nätverk lika bra som män inom 
byggbranschen eftersom kvinnor är i minoritet” (M. Johansson, personlig kommunikation, 22 
februari, 2011). Madeleine menar till skillnad från Monica, Ingela och Carina att kvinnor inte 
behöver anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil för att få tillgång till ”Gamla pojkars 
nätverk” inom byggbranschen. Madeleine menar istället att det inte beror på könet, utan att 
det är individen som måste anpassa sig för att få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk”. För att 
få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” och ha möjlighet att avancera menar Davies-Netzley 
(1998) precis som Monica, Ingela och Carina att kvinnor på chefsposterna upplever att de 
måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil. Eagly och Johnson (1990) menar 
precis som Davies-Netzley (1998) samt Monica, Ingela och Carina att kvinnor på 
chefsposterna i en mansdominerad bransch måste ändra sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil för att få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk”. Detta kan tyda på att män inte helt 
accepterar kvinnor eftersom kvinnor måste anpassa sin ledarstil för att få tillgång till ”Gamla 
pojkars nätverk”. Både Monica, Ingela och Carina menar att kvinnor måste börja använda 
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sina nätverk på ett lika effektivt sätt som män inom byggbranschen. Ibarra (1992) menar 
precis som Monica, Ingela och Carina att kvinnor måste börja använda sina nätverk 
effektivare då kvinnor och män använder nätverk på olika sätt. 

5.3.35.3.3   VV ARFÖR ÄR DET ARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KVINNOR VIKTIGT ATT KVINNOR FÅRFÅR  TILLGÅNG TILLGÅNG  TILL  TILL ”G”G AMLA POJKARS AMLA POJKARS 

NÄTVERKNÄTVERK”?”?   

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att kvinnor får ta del av ”Gamla pojkars 
nätverk”. Monica, Ingela samt Carina menar att det är viktigt att kvinnor får ta del av ”Gamla 
pojkars nätverk” för att kvinnor ska bli helt accepterade på chefsposterna inom 
byggbranschen samt för att kvinnor inte ska uteslutas. Davidson och Cooper (1992) menar 
precis som Monica, Ingela samt Carina att det är viktigt att kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen får tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” för att de ska ha möjlighet till 
avancemang samt för att få stöd. Madeleine menar till skillnad från Monica, Ingela och Carina 
att det alltid är viktigt att få ta del av ”Gamla pojkars nätverk” oavsett kön. Samtliga 
respondenter menar dock att ”Gamla pojkars nätverk” inte är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Ibarra (1992) menar till skillnad från samtliga 
respondenter att kvinnor måste få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk” för att kvinnor ska ha 
större chans till avancemang. Således menar Ibarra (1992) till skillnad från samtliga 
respondenter att ”Gamla pojkars nätverk” är ett hinder för kvinnor att avancera. Davidson och 
Cooper (1992) menar precis som Ibarra (1992) att om kvinnor på chefsposterna helt utesluts 
från ”Gamla pojkars nätverk” kommer det att hindra kvinnor att på ett framgångsrikt sätt vara 
chef i en mansdominerad bransch. Skillnaderna mellan vad respondenterna och Ibarra (1992) 
menar kan bero på att respondenterna är verksamma på mindre byggkontor och därför inte är 
beroende av ”Gamla pojkars nätverk” i samma utsträckning som kvinnor som är verksamma 
på större byggföretag möjligtvis är.  

5.3.45.3.4   MM ENTORSKAPENTORSKAP  

Samtliga respondenter menar att det är viktigt med mentorskap eftersom mentorn är ett viktigt 
stöd under hela karriären. Beckett (2010) menar precis som samtliga respondenter att det är 
viktigt att ha en mentor. Fördelen med att använda sig av en mentor är att aspiranten alltid kan 
vända sig till mentorn för att få hjälp med problem eller svårigheter som aspiranten upplever 
(Beckett, 2010). Vidare menar Beckett (2010) att ett råd för att hitta en bra mentor är att 
mentorn har något som aspiranten eftersträvar, till exempel karriär. Samtliga respondenter har 
haft stöd i form av något mentorskap under deras karriär och de är alla överens om att 
mentorskap är viktigt. Burke och McKeen (1994) menar precis som samtliga respondenter att 
det är viktigt med mentorskap för att ha framgång i karriären, mentorskap är speciellt viktigt i 
början av karriärutveckling. Detta kan tyda på att mentorskap är viktigt för en individs 
karriärutveckling.  

5.45.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLLAMILJ OCH HUSHÅLL  
Monica, Ingela och Carina menar att familjen och hushållssysslorna är ett hinder för kvinnor 
att nå chefsposterna inom byggbranschen och att det är vanligt inom mansdominerade 
branscher. Monica, Ingela och Carina menar att det beror på att kvinnor lägger mer tid på 
familjen och hushållet samt att män inte har samma förståelse för om kvinnor behöver vara 
hemma med barnen i en mansdominerad bransch som i en kvinnodominerad bransch. Linehan 
och Walsh (2000) menar precis som Monica, Ingela och Carina att kvinnor inte har samma 
möjligheter som män att satsa på karriären eftersom kombinationen av karriär samt familj och 
hushåll i vissa fall hindrar kvinnor från att satsa på karriären. Kvinnor lägger i snitt den 
dubbla tiden på familjen och hushållet per vecka i jämförelse med männen (SCB, 2007). Detta 
kan tyda på att kvinnor till skillnad från männen väljer att prioritera familjen och hushållet 
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framför karriären. Kanter (1977) menar precis som Monica, Ingela och Carina att det är 
speciellt vanligt inom mansdominerade branscher att det är svårt att kombinera familj och 
hushåll med karriär. ”Det finns ingen förståelse för om kvinnor i en mansdominerad bransch 
behöver vara hemma med sjukt barn eftersom männen inte känner sig bekanta med det”(C. 
Liljendahl, personlig kommunikation, 22 februari, 2011). Madeleine menar till skillnad från 
Monica, Ingela och Carina att familjen och hushållssysslorna inte är ett hinder för kvinnor 
inom byggbranschen, utan att det är ett eget val som kvinnor gör att vara hemma och ta hand 
om familjen och hushållet. SOU (1997) motsätter sig Linehan och Walsh (2000) och menar 
istället precis som Madeleine att det är kvinnornas egna val att prioritera familjen och 
hushållet framför karriären. Majoriteten av respondenterna menar även att det är viktigt att det 
finns tid för familjen. När intervjuerna skulle bokas var det till en början svårt att hitta tider 
som passade då majoriteten av respondenterna förutom arbete hade aktiviteter med familjen 
inplanerade. Intrycket som respondenterna gav när intervjuerna skulle bokas var således att 
familjen har stor betydelse för dem. 

5.4.15.4.1   BB ETYDELSEN AV KVINNORETYDELSEN AV KVINNORS OLIKA ROLLERS OLIKA ROLLER     

Samtliga respondenter menar att kvinnor har fördelar i karriären i och med att de kombinerar 
olika roller. Precis som samtliga respondenter menar Burke och McKeen (1994) att kvinnor 
kan dra psykiska fördelar av att kombinera roller i hemmet och roller i arbetet. En av 
fördelarna med att kombinera flera olika roller är att det kan ge mer möjligheter i form av 
kontakter (Ruderman et al., 2002). Monica menar att en fördel för kvinnor att inneha olika 
roller är att kvinnor ser saker ur olika perspektiv. Crosby (1991) menar precis som Monica att 
en fördel som kvinnor har av att kombinerar flera olika roller är att kvinnor får ett bredare 
perspektiv att se ett problem ur. Detta kan tyda på att även kvinnor har kompetensen att vara 
chefer trots att de är underrepresenterade i byggbranschen. Drew och Murtagh (2005) menar 
till skillnad från Burke och McKeen (1994) samt samtliga respondenter att det är svårt att 
hitta en balans för att kombinera arbete med familj och hushåll då arbetstider för chefer inte är 
anpassade för att kombinera arbete med familj och hushåll.  

5.55.5   SS AMMANFATTNING AV ANAAMMANFATTNING AV ANA LYSLYS  
Nedan ges en sammanfattning av studiens analys. 

5.5.15.5.1   GG LASTAKETLASTAKET  

Majoriteten av respondenterna menar att glastaket inte är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Precis som majoriteten av respondenterna menar SOU 
(1997) att det inte alltid beror på glastaket att kvinnor inte når chefsposterna. SOU (1997) 
menar även att val och investering av utbildning kan ha betydelse. En av respondenterna 
menar dock precis som Davidson och Cooper (1992) att glastaket hindrar kvinnor från att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. 

5.5.25.5.2   SS TEREOTYPERTEREOTYPER  

Majoriteten av respondenterna menar att stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan 
vara chefer inte hindrar kvinnor från att nå chefsposterna inom byggbranschen. Precis som 
majoriteten av respondenterna menar Agapiou (2002) att kvinnor idag ses som mer 
accepterade på chefsposterna och att stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan vara 
chefer har minskat. En av respondenterna menar dock precis som Eagly (2007) att stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer hindrar kvinnor från att nå chefsposterna 
inom byggbranschen. 
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5.5.35.5.3   NN ÄTVERK ÄTVERK   

Samtliga respondenter menar att nätverk är viktiga för karriären. Precis som samtliga 
respondenter menar Durbin (2011) att nätverk är viktiga för en framgångsrik karriär. Samtliga 
respondenter menar dessutom att kvinnor och mäns utnyttjande av nätverk skiljs åt, dock är 
det ingen av respondenterna som menar att skillnader mellan utnyttjande av nätverk påverkar 
kvinnors möjligheter att nå chefsposterna inom byggbranschen. Davidson och Cooper (1992) 
menar till skillnad från samtliga respondenter att skillnader i utnyttjande av nätverk mellan 
män och kvinnor påverkar kvinnors möjligheter att nå chefsposterna. 

5.5.45.5.4   FF AMILJ OCH HUSHÅLL AMILJ OCH HUSHÅLL   

Majoriteten av respondenterna menar att tiden kvinnor lägger på familjen och hushållet är ett 
hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Linehan och Walsh (2000) 
menar precis som majoriteten av respondenterna att kombinationen mellan karriär samt familj 
och hushållssysslor i vissa fall hindrar kvinnor från att satsa på karriären. Detta eftersom 
kvinnor lägger den dubbla tiden på hushållssysslor per vecka i jämförelse med männen (SCB, 
2007). Kanter (1977) menar precis som majoriteten av respondenterna att det är vanligt inom 
mansdominerade branscher att det är svårt att kombinera familj och hushåll med karriär. En 
av respondenterna menar istället precis som SOU (1997) att kvinnors val av utbildning samt 
val att arbeta deltid kan ha betydelse för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. 
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66  SLUTSATS SLUTSATS  

slutsatsen kommer studiens problemformulering att besvaras genom att vi presenterar 
det resultat som vi har kommit fram till. Vi kommer vidare att presentera vårt 
teoretiska och praktiska bidrag samt implikationer.  

6.16.1   DD ISKUSSIONISKUSSION  
Den här studien började vi med följande problemformulering, ”Varför är det få kvinnor på 
chefsposterna inom byggbranschen?”. Resultatet presenterar vi nedan. 

6.1.16.1.1   GG LASTAKLASTAK ETET  

Tre av respondenterna är eniga om att det är svårare för kvinnor än män att bli befordrade 
inom byggbranschen. Det är dock enbart en av respondenterna som menar att det beror på 
glastaket. Övriga två respondenter menar att det beror på att det är fler män än kvinnor som 
väljer utbildningar inom byggbranschen och att män därför har lättare för att bli befordrade. 
Den fjärde respondenten menar till skillnad från de övriga tre respondenterna att kvinnor inte 
har svårare för att bli befordrade inom byggbranschen än män. Slutsatsen som vi har kommit 
fram till är därför att glastaket inte är ett hinder och därmed inte en anledning till varför det är 
få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län.  

Till skillnad från respondenterna anser vi att glastaket är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Vi anser precis som Veale och Gold (1998) att det beror 
på att det finns fördomar mot att kvinnor intar chefsposter. Vi menar precis som Davidson och 
Cooper (1992) att det är ett vanligt förekommande fenomen inom mansdominerade branscher. 
Anledningen till att våra åsikter skiljer sig från respondenternas kan bero på att 
respondenterna påverkas av att de arbetar inom byggbranschen. Till skillnad från 
respondenterna tror vi att vi ser det ur ett annat perspektiv då vi inte har blivit påverkade av 
den manliga kulturen som existerar inom byggbranschen. Vi anser att det krävs att fler 
kvinnor får möjligheten att komma in i byggbranschen genom till exempel traineeprogram för 
att lyckas krossa glastaket. Vi anser även att det är viktigt att fler företag inom 
mansdominerade branscher använder sig av jämställdhetspraxis för att kvinnor ska ha större 
möjlighet att nå chefsposterna inom byggbranschen. Detta då vi anser att kvinnor kommer att 
bli mer accepterade om kvinnor inom byggbranschen ökar. 

6.1.26.1.2   SS TEREOTYPERTEREOTYPER  

Samtliga respondenter menar att det finns stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan 
vara chefer inom byggbranschen. En av respondenterna menar dessutom att stereotypa 
föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer inom byggbranschen är ett hinder för 
kvinnor att nå chefsposterna eftersom män ses som mer naturliga chefer. Övriga respondenter 
menar istället att stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer inom 
byggbranschen inte är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna. Slutsatsen som vi har 
kommit fram till är därför att stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer 
inte är ett hinder och därmed inte en anledning till varför det är få kvinnor på chefsposterna 
inom byggbranschen i Hallands län. 

Vi motsätter oss vad respondenterna menar. Vi menar istället precis som Eagly (2007) att 
stereotypa föreställningar om att kvinnor inte kan vara chefer är ett hinder för kvinnor att nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Vi anser att det beror på att män ses som mer naturliga 
chefer och att en anledning till detta kan vara att det alltid har varit övervägande män på 
chefsposterna inom byggbranschen. Anledningen till att våra åsikter skiljer sig från 

I 
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majoriteten av respondenternas kan bero på att respondenterna själva aldrig har upplevt 
stereotypa föreställningar som ett hinder. För att få bort de stereotypa föresällningar som 
existerar om att kvinnor inte kan vara chefer inom byggbranschen anser vi att det är viktigt att 
föräldrar inte formar sina barn som små samt att utbildningar som inriktar sig på 
byggbranschen anpassas för båda könen. 

6.1.36.1.3   FF ÖRDOMARÖRDOMAR  

Samtliga respondenter är överens om att det finns fördomar mot att kvinnor intar 
chefsposterna eftersom det vanligtvis är män som innehar chefsposterna inom byggbranschen. 
En av respondenterna menar dessutom att fördomar mot att kvinnor intar chefsposter är ett 
hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Resterande respondenterna 
menar istället att fördomar inte hindrar kvinnor från att nå chefsposterna inom 
byggbranschen. Slutsatsen som vi har kommit fram till är därför att fördomar inte är ett hinder 
och därmed inte en anledning till varför det är få kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen i Hallands län. 

Till skillnad från våra respondenter anser vi att fördomar mot att kvinnor intar chefsposterna 
är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Vi anser precis som Eagly 
och Karau (2002) att det beror på att synen i samhället är att kvinnor inte kan vara chefer 
eftersom män ses som mer naturliga chefer. Anledningen till att våra åsikter skiljer sig från 
majoriteten av respondenternas kan bero att respondenterna själva aldrig har upplevt fördomar 
som ett hinder. Vi anser precis som tidigare att det är viktigt att föräldrar inte formar sina barn 
som små samt att kvinnor får bevisa att de också har kompetensen att arbeta inom 
byggbranschen för att få bort de fördomar som existerar mot kvinnor. 

6.1.46.1.4   LL EDARSTILAREDARSTILAR  

Samtliga respondenter är överens om att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt. Tre av 
respondenterna menar dessutom att kvinnor måste anpassa sin ledarstil till en mer manlig 
ledarstil för att kvinnor ska bli accepterade. Respondenterna menar dock att kvinnor måste 
anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil för att bli accepterade inte är ett hinder för 
kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Slutsatsen som vi har kommit fram till är 
därför att skillnader i män och kvinnors ledarstilar samt att kvinnor måste anpassa sin ledarstil 
till en mer manlig ledarstil för att bli accepterade inte är ett hinder och därmed inte en 
anledning till varför det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län. 

Precis som samtliga respondenter anser vi att kvinnor och mäns ledarstilar skiljs åt och att 
kvinnor inte behöver anpassa sin ledarstil till en mer manlig ledarstil för att kvinnor ska nå 
chefsposterna inom byggbranschen. Vi anser precis som Eagly och Carli (2003) att kvinnors 
transformerande ledarstil snarare är till fördel framför männens transaktionella ledarstil då vi 
anser att det är viktigt som chef att se till sina anställda.  

6.1.56.1.5   NN ÄTVERKÄTVERK  

Samtliga respondenter menar att kvinnor och män använder nätverk på olika sätt. Tre av 
respondenterna menar att män använder nätverk på ett effektivare sätt än kvinnor. Den fjärde 
respondenten menar istället att könet inte har någon betydelse utan att det är hur individen är 
som har betydelse. Ingen av respondenterna menar dock att nätverk är ett hinder för kvinnor 
att nå chefsposterna inom byggbranschen. Slutsatsen som vi har kommit fram till är därför att 
nätverk inte är ett hinder och därmed inte en anledning till varför det är få kvinnor på 
chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län. 

Till skillnad från samtliga respondenter anser vi att män och kvinnor inte använder nätverk på 
olika sätt. Vi anser istället att kvinnor och män använder nätverk lika effektivt och i stort sett 
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samma utsträckning som männen. Således anser vi precis som samtliga respondenter att 
nätverk inte är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen. Anledningen 
till att vi till skillnad från respondenterna menar att kvinnor och män inte använder nätverk på 
olika sätt kan bero på att respondenterna upplever att de inte får samma tillgång till nätverk 
eftersom de är i minoritet.  

6.1.66.1.6   FF AMILJ OCH HUSHÅLLAMILJ OCH HUSHÅLL  

Tre av respondenterna menar att tiden kvinnor lägger på familjen och hushållssysslorna är ett 
hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen eftersom kvinnor lägger mer tid 
än män på familjen och hushållssysslorna. Respondenterna menar även att det är svårare för 
kvinnor att vara chefer i en mansdominerad bransch än i en kvinnodominerad bransch 
eftersom män inte har samma erfarenhet av barn som kvinnor. Den fjärde respondenten menar 
istället att familjen och hushållssysslorna inte är ett hinder för kvinnor att nå chefsposterna 
inom byggbranschen. Slutsatsen som vi har kommit fram till är därför att familjen och 
hushållet är ett hinder och därmed en anledning till varför det är få kvinnor på chefsposterna 
inom byggbranschen i Hallands län. 

Precis som majoriteten av respondenterna anser vi att familjen och hushållet är ett hinder för 
kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen på grund av att kvinnan lägger mer tid än 
mannen på familjen och hushållssysslorna. Att kvinnor lägger mer tid på familjen och 
hushållet är statistiskt bevisat, kvinnor lägger den dubbla tiden på familjen och hushållet i 
jämförelse med männen (SCB, 2007). För att motverka att familjen och hushållet är ett hinder 
för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen anser vi att det krävs att det blir en jämn 
fördelning av tiden som mannen och kvinnan lägger på familjen och hushållssysslorna. Vi 
anser även att det krävs att arbetstiderna blir mer flexibla samt att barnomsorgen blir bättre. 

6.26.2   TT EORETISKA OCH EORETISKA OCH PP RAKTISKA BIDRAGRAKTISKA BIDRAG  
Det teoretiska bidraget med vår studie är att vi har studerat om glastaket, stereotyper, nätverk 
samt familj och hushåll hindrar kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen i Hallands 
län. Det praktiska bidraget med vår studie är att män troligtvis kommer att få upp ögonen för 
hur kvinnor känner att de behandlas inom byggbranschen. Förhoppningsvis kommer detta 
leda till att kvinnor blir helt accepterade på chefsposterna inom byggbranschen i Hallands län. 

6.36.3   II MPLIKATIONERMPLIKATIONER  
Under tiden som vi har genomfört vår uppsatsprocess har vi kommit fram till intressanta 
förslag på fortsatt forskning. Våra förslag presenterar vi nedan: 

• Studera varför det är få kvinnor inom byggbranschen genom att intervjua män, det vill 
säga till skillnad från vår studie studera det ur männens synvinkel. 

• Studera om män och kvinnor har samma uppfattningar om vilka tänkbara hinder som 
kan hindra kvinnor att inte nå chefsposterna inom byggbranschen. 

• Studera andra tänkbara hinder som kan hindra kvinnor att inte nå chefsposterna inom 
byggbranschen. Vi har enbart studerat om glastaket, stereotyper, nätverk samt familj 
och hushåll är hinder för kvinnor att nå chefsposterna inom byggbranschen.  

• Studera varför det är få kvinnor på chefsposterna på medelstora och stora byggföretag. 
I vår studie har vi enbart studerat varför det är få kvinnor på chefsposterna på mindre 
byggkontor. 

• Studera varför det är få kvinnor på chefsposterna i en annan mansdominerad bransch 
och jämföra om det beror på samma hinder som i byggbranschen. 
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BILAGA 1 BILAGA 1 --   Intervjuguide Intervjuguide   
Allmänna frågor 
1. Namn? Får vi publicera ditt namn i vår uppsats? 

2. Ålder? 

3. Familj?  

4. Vad har du för utbildning? 

5. Hur länge har du varit chef? Vad är orsaken till att du valde att bli chef? 

6. Hur hamnade du inom byggbranschen?  

7. Hur fick du ditt chefsjobb?  

8. Hur blev du bemött när du sökte chefsjobbet (Om du sökte det)? 

Glastaket 
9. Har du någon gång känt att du inte har blivit befordrad på grund av ditt kön? Om ja, 

vad tror du anledningen är?  

10. Tror du att det är ett vanligt förekommande fenomen inom byggbranschen att kvinnor 
inte blir befordrade eller inte får en chefspost på grund av sitt kön? 

11. Tror du att det är lättare eller svårare som kvinna att få en chefspost i en 
kvinnodominerad eller könsneutral bransch än i en mansdominerad bransch? Om ja, 
varför? Om nej, varför inte? 

12. Har du någon gång känt att du har diskriminerats på grund av ditt kön inom 
byggbranschen? Om ja, hur?  

13. Tror du att diskriminering av kvinnor är ett vanligt förekommande fenomen inom 
byggbranschen? Om ja, hur? 

Stereotyper 
14. Upplever du att finns skilda stereotypa föreställningar om kvinnor och män vad gäller 

chefskap inom byggbranschen? Om ja, vad tror du att det beror på? Vad tror du att 
följderna kan bli? Om nej, varför inte? 

15. Har du någon gång känt att du har nedvärderats på grund av ditt kön? Det vill säga 
blivit utsatt för negativa uttalande eller påhopp? Tror du att detta är vanligt fenomenen 
inom byggbranschen? 

16. Hur ställer sig dina manliga kollegor till att du som kvinna är chef? Behandlas du 
annorlunda? 

17. Tror du att det finns fördomar mot att kvinnor intar chefsposterna? Om ja, varför? Om 
nej, varför inte? 

18. Tror du att fördomar om att kvinnor inte kan vara chefer inom byggbranschen kan 
vara en anledning till att det är få kvinnor på chefsposterna inom byggbranschen? Om 
ja, varför? Om nej, varför inte? 

19. Om du tror att det finns fördomar om att kvinnor inte kan vara chefer vad tror du krävs 
för att få bort fördomarna? 
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20. Tror du att kvinnor och mäns egenskaper skiljs åt? Om ja, varför och hur? Om nej, 
varför inte? 

21. Tror du att manliga och kvinnliga ledarstilar skiljs åt? Om ja, på vilket sätt? Om nej, 
varför inte? 

22. Tror du att din ledarstil påverkas av att du är chef inom byggbranschen? Om ja, varför 
och hur? Om nej, varför inte? 

Nätverk 
23. Tror du att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns nätverk inom 

byggbranschen? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

24. Tror du det finns skillnad mellan hur kvinnor och män använder nätverk inom 
byggbranschen? Om ja, varför och hur? Om nej, varför inte? 

25. Vilket kön tror du att formella respektive informella nätverk vanligtvis utgörs av inom 
byggbranschen? Varför? 

26. Tror du att informella nätverk kan hindra kvinnor från att nå chefsposterna inom 
byggbranschen? Om ja, varför och hur? Om nej, varför inte? 

27. Tror du att kvinnor behöver få tillgång till ”Gamla pojkars nätverk”? Om ja, varför 
och hur? Om nej, varför inte? 

28. Har du haft någon mentor som har gett dig stöd? Om ja, hur? 

Familj och hushåll 
29. Om sambo eller make, hur delar ni upp ansvaret med hushållssysslorna (och barnen)? 

30. Om du har barn, har du känt att de har varit ett hinder för dig att göra karriär? 

31. Tror du att det är svårare eller lättare eller ingen skillnad att vara kvinna och chef samt 
ha barn i en kvinnodominerad eller mansdominerad bransch? 

32. Tror du att det finns fördelar med att ha flera olika roller, som chef, hustru och 
mamma? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Vad ska kvinnor göra för att nå chefsposterna 
33. Vad tror du är anledningen till att det är få kvinnor inom byggbranschen? 

34. Vad tror du behöver göras för att få in fler kvinnor på chefsposterna inom 
byggbranschen? 
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