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Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet för organisationer kan ständigt förbättras och är 

avgörande för deras överlevnad. En av de betydande faktorerna för det är 

medarbetarna. Medarbetare som genom sitt arbete skapar mervärde för 

organisationer (Rydström och Tjeder 2009). 

Med vår uppsats önskar vi belysa ett välkänt fenomen, glastaket. Det är en 

barriär som kvinnor kan stöta på då de önskar klättra i hierarkin. Vi har valt att 

studera hur organisationsstrukturen, organisationskulturen samt den egna 

drivkraften har påverkat åtta kvinnliga chefers möjligheter till karriär i en 

mansdominerad bransch. Den mansdominerade bransch vi har valt att inrikta 

oss på är trä- och pappersindustrin i Värmland. 

Teori visar på att den barriär som glastaket utgör inte beror på personliga 

egenskaper eller brister i utbildning. Glastaket är inte ett hinder för enskilda 

kvinnor, det är ett hinder för kvinnor som grupp (Billing 2006). Strukturen i 

organisationen spelar stor roll, främst genom hur den fördelar makt. De som 

befinner sig högst upp i hierarkin är också de som har makt att förändra. Det 

sker en vertikal segregering då kvinnor är underrepresenterade på högre 

befattningar och därigenom saknar makt att förändra (Billing & Lundholm 

2006). Även organisationskulturen är av betydelse då det är den som speglar 

organisationens normer och värderingar. Dessa riktlinjer hjälper organisationen 

att ge ett unisont och enat framträdande då medarbetarna strävar mot samma 

mål (Alvesson 2007). För någon som inte passar in, eller har en vilja att 

förändra, kan organisationskulturen bli ett hinder (Fagerfjäll 2003).  

I uppsatsens empiriska avsnitt redogörs de resonemang som har gjorts under 

intervjuerna. Här presenteras vilken påverkan organisationsstrukturen, 

organisationskulturen och den egna drivkraften har haft på kvinnornas 

respektive karriärer. Samtliga ansåg att det var den egna drivkraften som tagit 

dem dit de är idag. Dock visade det sig under intervjuns gång att 

organisationsstrukturen och organisationskulturen haft större inverkan på 

kvinnornas karriärer än vad de själva ansåg. Framförallt kom diskussionerna att 

handla mycket om familjelivets påverkan på deras karriärer, något som samtliga 

kvinnor själva tog upp som en betydande faktor. De flesta ansåg att de inte 

kunde ta ett steg vidare i hierarkin då de trodde att det skulle kräva att för 

mycket tid skulle behöva tas från familjen. En uppoffring de inte var beredda 

att göra i dagsläget. Något som även stämmer väl överens med presenterad 

teori. Wahl (2003) tar upp svårigheten med att kombinera karriär och familj och 

att detta är svårare för en kvinna än för en man. Kvinnor är inte beredda att 
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göra detta val och får därigenom svårigheter med att ta sig an arbetspositioner 

som är alltför tidskrävande. De åtta intervjuade kvinnorna ansåg dock att 

organisationerna var mycket stöttande till att bilda familj och att problemet 

snarare låg hos dem själva. 

Det kan ses som ett strukturellt hinder, att det ska krävas så mycket mer tid på 

högre befattningar att ett val skall behöva göras mellan karriär och familj. Men 

det är den egna drivkraften som tillslut hindrar kvinnorna till fortsatt karriär, 

genom att karriären inte prioriteras. 
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Inledning  

Bakgrund 

Det ekonomiska resultatet för organisationer kan ständigt förbättras och är 

avgörande för deras överlevnad. En av de betydande faktorerna för detta är 

medarbetarna. Medarbetare som genom sitt arbete skapar mervärde för 

organisationer (Rydström och Tjeder 2009). Organisationers resultat påverkas 

av medarbetarnas engagemang och motivation. Där medarbetarnas drivkraft är 

en avgörande faktor för organisationers överlevnad och tillväxt (Sange 1999 

refererad i Chalofsky & Krishna 2009). Med detta som grund bör 

organisationer inte begränsa sig i valet av anställda. Men vissa organisationer 

tenderar att attrahera en mer homogen än heterogen grupp av medarbetare 

(Rydström & Tjeder 2009).   

En vanlig särskiljning är den som görs mellan män och kvinnor.  Något som 

inte bara sker i organisationer utan i samhället som stort. Ett samhälle som är 

uppbyggt kring två olika kön och det är konstruerat av män, för män. Vilket 

historiskt sett har inneburit att samhället varit könsblint, i favör för män, vilket 

också gäller för organisationer. Vi befinner oss nu på 2000-talet och strävan för 

ett jämställt samhälle har pågått länge (Rydström & Tjeder 2009). Mycket har 

hänt men fortfarande kan man se skillnader mellan män och kvinnors 

positioner i samhället och inom organisationer.  

Ett välkänt teoretiskt begrepp är glastaket, vilket syftar på de hinder kvinnor i 

organisationer kan möta då de vill klättra i hierarkin. Begreppet avser en osynlig 

barriär som kan betraktas som omöjlig att ta sig igenom. Glastaket som 

fenomen är skapat av organisationen och därigenom av män (Billing & 

Lundholm 2007). Dessa hinder inom organisationen måste belysas för att 

kunna förhindras. En fråga som inte bara rör jämställdhet mellan könen, utan 

som även handlar om att inse det ekonomiska mervärdet som en jämnare 

könsfördelning mellan könen kan innebära. Organisationer behöver tillvarata 

alla resurser som erbjuds samt reflektera över den forskning som visar på att en 

jämnare fördelning mellan könen gör arbetsgrupper mer kreativa (Fagerfjäll 

2003).  

Strukturen i organisationen spelar stor roll, främst genom hur den fördelar 

makt. De som befinner sig högst upp i hierarkin är också de som har makt att 

förändra. Det sker en vertikal segregering då kvinnor är underrepresenterade på 

högre befattningar och därigenom saknar makt att förändra (Billing & 
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Lundholm 2006). Även organisationskulturen är av betydelse då det är den som 

speglar organisationens normer och värderingar. Dessa riktlinjer hjälper 

organisationen att ge ett unisont och enat framträdande då medarbetarna 

strävar mot samma mål (Alvesson 2007). För någon som inte passar in, eller har 

en vilja att förändra, kan organisationskulturen bli ett hinder (Fagerfjäll 2003).  

Mångfald och jämställdhet är idag begrepp som är förankrade i de flesta större 

organisationer, ett exempel på det är att de måste ha en jämställdhetsplan. Vi 

har valt att fokusera vårt uppsatsarbete på en mansdominerad bransch. Det vill 

säga en bransch där kvinnor har fler faktorer som talar mot deras möjlighet att 

göra karriär än som talar för. Trä- och pappersindustrin i Värmland är ur ett 

historiskt perspektiv en sådan bransch, Värmland som region har dessutom 

noterats som sämst i landet på jämställdhet (Statistiska centralbyrån 2006). 

Normen i denna mansdominerade bransch är fortfarande nu på 2000-talet 

manlig.  

Problemformulering  

Medarbetarnas del i organisationers ekonomiska resultat har en framträdande 

roll i dagens organisationsteori. Då medarbetarna blir allt viktigare är det 

avgörande att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. För att kunna 

göra detta borde det vara självklart för organisationer att inte begränsa sig i 

gamla föreställningar om olikheter mellan individer, utan istället fokusera på att 

finna de bästa medarbetarna, oavsett kön eller kulturell bakgrund. Forskning 

visar på att en jämnare könsfördelning kan leda till bättre fungerande 

arbetsgrupper och därmed organisation (Fagerfjäll 2003). 

Vi har valt att intervjua kvinnor som innehar chefspositioner inom en 

mansdominerad bransch för att studera vad de har för syn på 

karriärmöjligheter.  

Frågeställning 

 Vilka faktorer påverkar kvinnornas karriär?  

 Glastaket, finns det?  

 Om ett glastak upplevs, på vilken nivå upplevs det då?    
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Syfte 

Vårt syfte är att undersöka kvinnliga chefers syn på karriärmöjligheter i en 

mansdominerad bransch. Vi vill studera hur organisationsstruktur, 

organisationskultur samt den egna drivkraften påverkar deras möjligheter till 

karriär.  
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Metod 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metod att presenteras samt de problem som kan uppstå 

med valda tillvägagångssätt.   

Abduktiv ansats och kvalitativ metod 

Vår avsikt är att studera ett känt teoretiskt fenomen, glastaket. För detta lämpar 

sig en abduktiv ansats. Grunden i en abduktiv ansats är att ha en hypotes eller 

teoretisk utgångspunkt om ett tillstånd, som man sedan undersöker. 

Undersökningen sker stegvis, vilket tillåter att teori utvecklas och testas på nya 

fall. Ansatsen tillåter forskaren att ha ett öppet förhållningssätt till 

undersökningen och är därigenom inte hindrande (Patel & Davidson 2003).  

Med uppsatsen önskar vi få ökad förståelse och vår problemställning är av det 

utforskande slaget, då passar en kvalitativ metod (Jacobsen 2002).  

Urval 

Vid kvalitativ datainsamling används ett fåtal undersökningsenheter, detta för 

att få en djupare förståelse, samt för att finna det unika hos varje 

undersökningsenhet (Jacobsen 2002). 

Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet beror till stor del på vilket 

urval av enheter undersökningen har. Till att börja med kan man gå tillbaka till 

problemställningen och fundera huruvida den kräver en speciell typ av urval. 

Vid kvalitativa ansatser är det viktigt att få ett urval som är representativt för 

den grupp man vill undersöka, då man begränsar urvalet till få enheter 

(Jacobsen 2002).  

Det finns många steg i urvalsprocessen av vilka enheter som ska undersökas. 

Det första vi gjorde var att välja vilket kluster vi ville inrikta oss på. Vi valde en 

stor bransch i Värmland som samtidigt är mansdominerad, trä- och 

pappersindustrin. Inom denna grupp valde vi ut tre organisationer vilka vi 

kontaktade angående vår önskan om att intervjua kvinnor med chefspositioner.  

Som ett led i en kvalitativ metod har vi valt att begränsa oss till åtta 

uppgiftslämnare. Avgränsningen är nödvändig eftersom tiden är begränsad och 

besöksintervjuer är tidskrävande. Organisationerna gav oss några olika förslag 

på kvinnor och vi valde därefter ut de som kändes relevanta för vår 

undersökning.  
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Urvalet grundar sig på befattning, position och ålder. Den grupp vi valt att 

undersöka var kvinnor med en position inom organisationen, minst 

motsvarande avdelningschef. Det skulle finnas en spridning mellan 

arbetsområden, Billing och Lundholm (2007) menar att kvinnor tenderar att 

hamna inom vissa områden i en organisation. Ytterligare ett krav var att 

kvinnorna skulle vara i åldern 35 – 45 år, för att de inte skulle vara i slutet av sin 

karriär.  

Vi har valt att undersöka kvinnor från tre olika organisationer då vi förmodade 

att organisationskulturen och organisationsstrukturen kunde variera dem 

emellan. Vi anser det intressant med dessa variationer för att få en bredare 

förståelse av hur organisationskulturen och organisationsstrukturen har 

påverkat kvinnornas karriärer.  

 

Undersökningsstrategi 

Skriftliga källor 

Förutom relevant litteratur i ämnet har vi använt oss av de tre organisationernas 

hemsidor för att finna bakgrundsinformation om såväl de tre företagen, 

situationen inom trä- och pappersindustrin i Värmland samt om de åtta 

intervjuade kvinnorna.  

 

Öppna intervjuer 

Under öppna intervjuer samtalar undersökaren och uppgiftslämnaren som i en 

vanlig dialog och det är uppgiftslämnarna som avgör vilken information 

undersökarna får insamlat. Uppgiftslämnaren blir inte försedd med fasta frågor 

och givna svarsalternativ, detta gör att en kvalitativ ansats ofta får hög intern 

giltighet. Informationen som samlas in blir primärdata då den samlas in för 

första gången (Jacobsen 2002).  

Öppna intervjuer passar vår problemställning eftersom vi är intresserade av de 

åtta kvinnliga chefernas syn på karriär. Vi söker deras bild av karriärmöjligheter 

och vill få deras individuella åsikt. Jacobsen (2002) menar att öppna frågor 

möjliggör att uppgiftslämnaren med egna ord kan beskriva vad denne anser 

vara av betydelse. Det är också på detta sätt vi genomförde intervjuerna.  

Målet är att hålla intervjun öppen, men trots detta inte helt ostrukturerad. För 

att genomföra detta har vi använt oss av en intervjuguide så att intervjun hålls 
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strukturerad och fokuserad på de frågeställningar vi önskat beröra (se bilaga 2). 

Denna intervjuguide är dock inget uppgiftslämnarna har fått ta del av. 

 

Genomförda intervjuer 

För att inte styra diskussionen för mycket började vi med att låta 

uppgiftslämnaren dela in en cirkel i tre ”tårtbitar” (se bilaga 1). Dessa tre bitar 

skulle representera organisationsstruktur, organisationskultur samt den egna 

drivkraftens påverkan på deras respektive karriär. Vi valde just dessa tre 

områden då vi anser att de är tre av de största faktorerna som påverkar 

kvinnors möjlighet till karriär. Utifrån uppgiftslämnarens indelningar har sedan 

den fortsatta intervjun baserats. Metoden liknar en som Lena Gonäs et al. 

(2005) använde i sin studie om Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  

Cirkeln möjliggjorde att intervjun fick en helt öppen start och de tre områdena 

introducerades naturligt. Medan uppgiftslämnaren berättade om sin indelning 

av cirkeln väcktes fler frågor hos oss och för att fortsätta intervjun behövde vi 

bemöta detta. En stor del av intervjun där vi fick möjlighet att knyta ihop de 

intervjuade kvinnornas åsikt med relevant teori. Detta är ett tydligt exempel på 

hur en abduktiv ansats fungerar, när man kan varva det uppgiftslämnaren sagt 

med teorier inom ämnet för att sedan gå vidare med intervjun.  

En kvalitativ metod syftar till att få uppgiftslämnarens åsikt om ett fenomen. 

För att kunna tolka uppgifterna så riktigt som möjligt har vi valt att både spela 

in intervjun med bandspelare samt anteckna, allt för att under processens gång 

inte tappa viktig information. Att föra anteckningar är även ett sätt att sända 

signaler till uppgiftslämnaren om att det som sägs är intressant (Jacobsen 2002), 

det är också bra för att understryka vad som sagts.  

Det är viktigt att välja intervjuplats noga eftersom uppgiftslämnaren tenderar att 

bete sig olika i olika miljöer (Jacobsen 2002). Vi valde att genomföra 

intervjuerna där uppgiftslämnarna önskat. Tanken med detta var att de skulle 

känna sig trygga i den valda miljön.  

Uppgiftslämnarna fick i inledningen av intervjun veta att deras respektive 

organisation, samt de själva, kommer att hållas anonyma i uppsatsen. Detta för 

att de inte skulle hålla tillbaka någon information under intervjun.  

Vårt upplägg av intervjuerna resulterade i att tidsintervallet hamnade på 30 - 60 

minuter.  Då intervjuerna har varit öppna har intervjutiderna varierat beroende 

på hur mycket uppgiftslämnaren har haft att säga.  
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Analysmetod 

Vi har bearbetat det inspelade materialet genom att i text ordagrant skriva ned 

alla intervjuer, detta för att kunna använda oss av dem på bästa sätt. Ett 

tidskrävande arbete som var möjligt då vi begränsat oss till åtta uppgiftslämnare. 

Att begränsa antalet undersökningsenheter är avgörande för att klara av att 

analysera allt insamlat material på ett rimligt sätt (Jacobsen 2002). 

Som en del av en abduktiv ansats samt en kvalitativ datainsamling, har analys 

varit en genomgående del i hela uppsatsarbetet. Analysen har skett 

kontinuerligt, genom att nya insikter har varvats med teori. Presenterat i vårt 

empiriska avsnitt är en sammanfattning av allt insamlat material där en 

förkortning av det insamlade materialet skett för att presentera det centrala ur 

det totala materialet.  

Indelning av det empiriska avsnittet 

I empiriavsnittet har vi börjat med att redogöra för kvinnornas indelning av 

cirkeln. Därefter har vi valt att rubricera de områden som vi ansett varit 

framträdande under intervjuerna med de åtta kvinnorna.  

Denna indelning, med rubriker som är hämtade dels från direkta frågor ställda 

av oss samt dels från problemställningar som uppgiftslämnarna själva lyft fram 

under intervjuerna, följer en abduktiv ansats.  

Trovärdighet  

För att ge trovärdighet till empirin är de viktigt att vara medveten om de 

problem forskare kan mötas av då de samlar empiri. För att få ett empiriskt 

material som speglar verkligheten så bra som möjligt skall forskaren ha i åtanke 

att personliga erfarenheter kan leda till ett sökande efter vissa svar. Egna tankar 

är ofrånkomliga men för att tolka verkligheten på ett objektivt sätt krävs det att 

ta avstånd från dessa tankar (Jacobsen 2002; Alvesson & Billing 1999; Patel & 

Davidsson 2003).  

Att tolka de intervjuade kvinnorna rätt och förmedla deras bild i uppsatsen kan 

vara svårt. Detta anser vi att vi besvarade genom att starta intervjun med cirkeln 

för att hålla inledningen av denna helt öppen. För att sedan få ut så mycket som 

möjligt av intervjun kände vi att vi var tvungna att få ställa direkta frågor. När 

man använder sig av en abduktiv ansats är det viktigt att vara uppmärksam på 

detta, då processen i stort går ut på att kontinuerligt varva teori och empiri 

(Patel & Davidsson 2003). 
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Vi är medvetna om att vi inte kan dra några giltiga slutsatser då antalet 

uppgiftslämnare är för få för att få en giltig spridning i vald population. De 

resultat vi har fått är inte giltiga för andra än dem vi har undersökt. 
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Teoriavsnitt 

Mycket teori angående hur organisationsstruktur, organisationskultur och drivkrafter 

påverkar karriären finns, i följande avsnitt kommer några av dessa teorier presenteras.  

 

Glastaket är ett begrepp som påvisar de osynliga barriärer som kan finnas inom 

organisationer och som hindrar kvinnor från att klättra hierarkiskt. Hur dessa 

hinder än tar form så begränsar de kvinnor som söker fortsatt karriär, medan 

män inte verkar stöta på samma problem (Billing & Lindholm 2007). Barriären 

som glastaket bildar uppstår någonstans i organisationen. I teorikapitlet 

presenteras faktorer som kan vara en del i skapandet av dessa. Barriärerna beror 

inte på personliga egenskaper eller brister i utbildning, för glastaket är inte något 

som hindrar enskilda kvinnor utan är ett hinder för kvinnor som grupp (Billing 

2006). Teoriavsnittet syftar till att påvisa var i organisationen dessa barriärer kan 

uppstå.  

Karriär 

Zeitlin (1989) diskuterar att ledande positioner karakteriseras av att de styr 

processer och medarbetare i organisationen. Dessa positioner skall innehas av 

individer med omfattande kunskaper inom det område som de verkar (Zeitlin 

1989 refererad i Wilson 2008).  

Ledning innebär hierarki där klättrande hierarkiskt blir grunden för att utvecklas 

karriärmässigt. Makt förmedlas ner i hierarkin och därför är karriär starkt 

förknippat med makt. Det vill säga att klättra hierarkiskt ger mer makt vilket 

betyder att man gör karriär. Medarbetare inom organisationen är medvetna om 

organisationens uppbyggnad och vilka möjligheter till avancemang som finns. 

Denna kunskap får de redan vid socialiseringen och i rekryteringsprocessen. 

Organisationen kan då aktivt stödja medarbetarna att inta chefspositioner och 

hitta medarbetare lämpade för avancemang (Bakka et al. 2006).  

Wahl (2003) definierar den traditionella karriären som att klättra i hierarkin, 

med incitament som lön, status, position, ansvar och inflytande. Dessa begrepp 

är Wahl inte ensam om att länka samman med begreppet karriär (Bakka et al. 

2006; Alvesson & Billing 1999; Alvesson & Sveningsson 2007). Andra orsaker 

och motivationsfaktorer kan föreligga och personlig utveckling är en av dessa. 

Personlig utveckling handlar då om att känna att man utvecklas genom sin 

arbetsuppgift och får användning av sin kunskap och förmåga (Wahl 2003).  
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Den personliga karriären har konstruerats som ett alternativ till den traditionella 

karriären och består av lärande, personlig utveckling och intresse. Om det inte 

fungerar att ha en traditionell karriär och samtidigt ha andra livsmål kan ett 

avståndstagande ske från den hierarkiska karriären och den personliga karriären 

är därför ett alternativ (Wahl 2003). 

Chefspositionen 

Chefsbefattningen har historiskt sett varit kopplad till vissa personliga 

egenskaper, som bildar grunden för en god sådan. Forskning inom området har 

idag skett mot ett mer situationsbaserat chefskap. Man vill hellre se ett flexibelt 

chefskap som anpassar sig efter situationen och arbetsuppgiften, än kopplat till 

vissa specifika personliga egenskaper. Denna förändring som tar avstånd från 

de helt personbundna egenskaperna bryter av från ingrodda förhållningssätt till 

makt och auktoritet. Chefskapet förändras då från att vara biologiskt till 

kvalifikationsbaserat (Bakka et al. 2006). Den bild som förmedlas av en chef är 

ofta förknippad med dynamiska ord som auktoritär, en individ med kraft att 

motivera, driva och påverka sin omgivning. Bilden som har getts är att 

chefspositionen innehas av en man (Billing 2006). 

Den utveckling som sker har gjort att chefskapet har börjat tappa sin 

traditionellt maskulina framtoning då faktorer som teamwork, nätverk och 

medbestämmande har blivit allt viktigare. Detta gör att chefsrollen förlorar en 

del av sin styrka och arbetsgruppen som helhet får större betydelse. Något som 

framförallt gäller i Sverige jämfört med flera andra samhällen då dessa faktorer 

värdesätts högt i vårt land (Alvesson & Sveningsson 2007). Även om detta är 

hur utvecklingen ser ut så är chefrollen skapad av män, för män. Billing (2006) 

menar att kvinnor som tar sig an rollen som chef förväntas handla efter ett visst 

mönster, just för att de är kvinnor. Förväntan handlar om de egenskaper som 

tillskrivs kön och inte efter individens personliga kvalitéer. Chefer är inte 

samma sak som kvinnliga chefer. Så vad som förväntas av en chef, kan ur detta 

perspektiv variera (Billing 2006). 

Karriärglappet  

Att bli befordrad är i många fall synonymt med karriär. De som gör avkall från 

den hierarkiska karriären kan betraktas som ett hot mot den traditionella 

organisationsstrukturen. Detta kan ses som en avmaskulinisering av 

organisationen eftersom det är kvinnor som tenderar att göra detta val. Skillnad 
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mellan vad kvinnor vill och vad de ges möjlighet till handlar om bristen på 

makt. En form av diskriminering uppstår när makt fås genom traditionell 

karriär, en karriär som kvinnor inte verkar söka i samma utsträckning som män 

(Wahl 2003).  

Kvinnor känner inte att deras prestation överrensstämmer med deras position 

inom organisationer (Billing 2003). Organisatoriska hinder eller helt enkelt en 

annan syn på karriär, skulle kunna vara några anledningar till detta glapp. Ett 

glapp som Wahl (2003) benämnt karriärglappet. Glappet kan också uppstå om 

det finns en vilja hos kvinnan att bli befordrad, men bedömningen av hur troligt 

det är att faktiskt bli befordrad inte är lika stor.  

Nätverk  

Ensam är inte alltid stark, att använda sina kontakter ger ökade möjligheter för 

den enskilde individen. Möjligheter som kan påverka karriären. Nätverk ger 

chanser för denne att använda sina kontakter för att fullfölja sina åtaganden 

eller vägleda i svåra valsituationer, genom att ta hjälp av andras erfarenheter 

(Elg 2007).  

Aktiv användning av sitt kontaktnät är inte bara en möjlighet utan ett krav för 

att bli framgångsrik, detta gäller för den enskilda individen likväl som för 

organisationen (Bakka et al. 2006). Kontaktnätet är resursbärande och kan för 

organisationen innebära ökad orderingång och för den enskilde individen 

arbetserbjudanden, men är även en resursbank i form av kunnande (Elg 2007).  

Nätverk är att vårda sina relationer och detta relationsbyggande ger fördelar i 

form en gemenskap där man hjälper varandra. Ökat ekonomiskt reslutat, makt 

och andra strategiska fördelar är drivkrafter för nätverkande inom 

organisationer (Elg 2007).  

Organisationsstruktur 

Struktur betyder uppbyggnad. Organisationsstrukturen är sättet som 

organisationen är uppbyggd på, hur verksamheten kontrolleras och styrs. 

Ansvar och makt fördelas över organisationen för att på bästa sätt stödja 

arbetsprocesserna med tydliga arbetsområden. Alla delar av organisationen skall 

vara medvetna om sin roll och vad som förväntas av dem för att få en effektiv 

och framgångsrik organisation (Alvesson & Svenningsson 2007).   
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Synlig och dold organisationsstruktur 

Organisationsstruktur är ett begrepp för hur arbetet skall fördelas och 

samordnas och är i ständig förändring. En organisation består av medarbetare 

som genom arbetet bildar organisationen. De rangordnas i sin tur i överordnade 

och underordnade för att styra arbetet, där hierarkin blir mer komplex ju fler 

nivåer det finns. Organisationsstrukturen byggs upp genom att makt och ansvar 

fördelas hierarkiskt (Forslund 2009).  

Som ett komplement till den synliga organisationsstrukturen finns den dolda 

organisationsstrukturen, som medverkar i hur arbetet genomförs. Den dolda 

organisationsstrukturen handlar om intuition och erfarenheter hos 

medarbetarna, alltså beteenden i organisationen. Sociala nätverk och oskrivna 

regler i organisationen utgör en viktig förutsättning för att arbetet ska fungera, 

det ger också ett stöd mot osäkerhet i situationer som kräver snabba och inte 

alltid genomtänkta beslut (Bakka et al. 2006). 

Wahl (2003) tar förutom den synliga och den dolda organisationsstrukturen upp 

ytterligare en struktur som benämns könsstrukturen. Den påvisar tre olika 

skillnader mellan könen som kan finnas i en organisation. De tre skillnaderna är; 

det numeriska förhållandet mellan könen, könens fördelning mellan 

yrkesområde, arbetsuppgifter och positioner samt hierarkisk fördelning.  

Organisationens strukturella uppbyggnad kan utgöra hinder för kvinnor vilket 

leder till både indirekt och direkt diskriminering. Kvinnor som målmedvetet 

eftersträvar karriär genom att söka mer kvalificerade arbetsuppgifter samt vill ha 

ökat inflytande upplever en högre grad av diskriminering. En förklaring till 

detta kan vara att dessa kvinnor bryter mot rådande norm. Den hierarkiska 

gräns som i organisationer hindrar kvinnor framträder här, glastaket (Wahl 

2003).  

Vertikal och horisontell segregering  

I fråga om barriärer som kan uppstå spelar strukturen stor roll, främst genom 

hur den fördelar makt. En avgörande roll får därigenom också organisationens 

chefer. Deras roll är viktig då man ser till hur organisationen fungerar och kan 

påverka verksamheten med normer och regler. Även i fråga om vad som anses 

feminint kontra maskulint har de större möjlighet att påverka (Billing 2006). 

Chefer får sin makt genom att arbetsdelning sker hierarkiskt och de ges därför 

befogenheter och rätten att fatta beslut (Bakka et al. 2006). Befogenheter och 

makt ökar ju längre upp i hierarkin man kommer. Kvinnor är 
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underrepresenterade på högre befattningar, vilket betyder att de innehar 

positioner med mindre eller mer begränsad makt. På positioner som 

chefsbefattningar och styrelseposter, främst inom den privata sektorn, är 

jämställdhet mellan könen inte vanlig (Billing & Lundholm 2007). 

Kvinnor och män är inte jämnt fördelade över organisationen, något som inte 

enbart gäller ur ett vertikalt perspektiv. Det finns även en horisontell 

segregering där kvinnor har en tendens att hamna i positioner utan 

utvecklingsmöjligheter. Det kan röra sig om chefspositioner utan möjlighet till 

ytterligare avancemang, så kallade återvändsgränder (Alvesson & Billing 1999). 

Mäns karriärvägar däremot går genom områden som teknikchefer eller 

produktionschefer, positioner som ofta leder till möjligheter att klättra på 

karriärstegen. De chefer som vandrar uppåt i hierarkin kommer ofta från 

chefsbefattningar inom teknik-, marknadsförings- eller produktionsrelaterade 

delar av organisationen. Detta skiljer sig från chefsbefattningar inom personal, 

miljö och juridik som inte leder till högre befattningar i lika stor utsträckning. 

Om detta beror på att den grenen av chefer ofta innehas av kvinnor, eller om 

de anser att det är erfarenhetsdelen som brister kan endast diskuteras (Fagerfjäll 

2003; Göransson 2004). 

Könens fördelning mellan arbetspositioner kan komma ur tanken att vissa 

arbetsuppgifter och positioner ses som mer lämpat för ettdera könet. 

Föreställningen att chefen inom organisationer är en mansperson genomsyrar 

idag organisationsledningar och styrelser, män ses som normen och avgörande 

för framgång (Alvesson & Billing 1999; Billing 2006). 

Könsfördelning 

Feminint och maskulint handlar i dagens samhälle om så mycket mer än bara 

kön. Tydlig indelning i vad som är feminint samt maskulint skapar 

föreställningar om hur respektive kön skall bete sig samt hur denne skall handla 

(Billing 2006). Kanter är en av de tidigaste forskarna inom ämnet och hon 

presenterar en förklaringsmodell till kvinnors position inom organisationer. 

Hon menar att det beror på tre strukturer; möjlighetsstrukturen, maktstrukturen 

och könsstrukturen (Kanter 1977 refererad i Alvesson & Billing 1999).  

Möjlighetsstrukturen 

Möjlighetsstrukturen innebär att varje anställd ska ha en möjlighet att göra 

karriär och inte befinna sig på en position utan potential till vidare befordran. 

Det är oftare kvinnor som sitter på dessa låsta positioner utan möjlighet till 
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vidare karriärutveckling. De människor som har goda karriärmöjligheter 

utvecklar inställningar och värderingar som driver dem framåt i karriären, de 

som har ett jobb utan utvecklingsmöjligheter utvecklar däremot inte dessa 

inställningar (Alvesson & Billing 1999).   

Könsstrukturen  

Könsstrukturen syftar till antalet kvinnor kontra män inom organisationen. Så 

länge kvinnor är i minoritet kommer diskrimineringen att fortgå då de blir 

symboler som blir bedömda efter föreställningar snarare än individuella 

egenskaper. I detta perspektiv menar alltså Kanter (1977) att kvinnor 

missgynnas för att de är i minoritet, inte för att de är kvinnor (Alvesson & 

Sveningsson 2007).  

Maktstrukturen  

Det tredje perspektivet som presenteras är maktstrukturen. Här är det kvinnan 

som grupp som saknar makt, detta eftersom det är män som har satt 

värderingarna i organisationen och de tenderar att välja det egna könet först 

(Alvesson & Billing 1999). 

Organisationskultur  

Organisationskulturen är grunden till hur organisationer styrs. Det handlar om 

ett kollektivt tänkande och beteende. En stark organisationskultur verkar som 

en riktlinje för handlande, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 

Riktlinjerna hjälper till att ge organisationen ett unisont och enat framträdande 

då medarbetarna arbetar på samma sätt och strävar mot samma mål. 

Organisationskultur bidrar till att medarbetarna får förståelse för de sociala 

strukturer och roller som finns inom organisationen. För att få denna enade 

organisation krävs att man kontinuerligt arbetar med att utveckla gemensamma 

värderingar (Alvesson 2007).  

En stark organisationskultur med djupt rotade traditioner och värderingar kan 

inte betraktas som enbart positivt. Risken finns att man får en likriktad 

organisation där medlemmarna liknar varandra och tänker samt handlar efter 

samma mönster. Organisationskulturen motverkar då mångfald inom 

organisationen (Alvesson 2007).  För någon som inte passar in i detta mönster 

eller har en vilja att förändra, blir organisationskulturen hindrande genom att 

den är så starkt likriktad (Fagerfjäll 2003). Cambell 2002 menar att det sker en 

förändring i arbetskraften idag där den blir mindre traditionell (Cambell 2002 
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refererad i Chalofsky & Krishna 2009). Om arbetskraften förändras krävs en 

förändring hos organisationen för att attrahera kvalificerade medarbetare 

(Chalofsky & Krishna 2009).  

En viktig del av företagskulturen är att alla nya medarbetare skall socialiseras in 

och anpassas till den nya miljön och de normer som finns inom organisationen. 

Billing och Lundholm (2007) föreställer sig att detta även gäller kvinnor som 

kommer in på mansdominerade arbetsplatser, socialiseringen kan ske till sådan 

grad att kvinnorna tar avstånd från sitt eget kön genom att tona ner sin 

kvinnliga sida. Denna typ av anpassning, som sker till sådan grad att man tar 

avstånd från sitt eget kön, är en del av den sociala kontroll som 

organisationskulturen skapar. Social kontroll är ett begrepp för det system som 

reglerar den enskilda människans beteende i en grupp och innefattar normer 

och sanktioner. I vissa fall kan normer ha en slags sorterande funktion genom 

att stänga ute vissa grupper av människor från organisationen (Bakka et al. 

2006).  

Förändringar inom organisationskultur  

En kvinna som för ett tiotal år sedan gjorde karriär bröt ny mark. Något som är 

tydligast för äldre generationer, men fortfarande sker. Kvinnan avviker från 

rådande norm där ledande positioner är sammankopplade med ett visst 

karaktärsdrag, ett manligt sådant. Förändringen skapar en rubbning i 

samhällsordningen, vilket leder till att kvinnor som söker karriär i större 

utsträckning möts av skepsis (Bakka et al. 2006). 

Traditioner är starkt förankrade i samhället och tar tid att förändra. Men med 

generationsskiften förändras också föreställningarna, som att utbildning idag är 

lika för alla (Billing 2006). För att en organisation skall förändras och öppna 

upp för nya värderingar och normer spelar atmosfären på arbetsplatsen stor 

roll. Det handlar inte bara om att söka en jämn fördelning mellan könen utan 

även om att locka både manliga och kvinnliga medarbetare till arbetsplatsen 

(Bakka et al. 2006).  

Ledande positioner innehas av erfarna personer som har fleråriga kunskaper 

inom området, kunskaper som tar tid att samla på sig. Detta är ett avgörande 

steg när man ser på organisationers ledningar som ofta innehas av äldre män. 

Det är viktigt att tillåta kvinnor att komma in i organisationen eftersom det tar 

flera år att utbilda personer till ledande positioner, att få lämpliga kandidater till 

styrelseposter tar ännu längre tid (Fagerfjäll 2003). 
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Utvecklingen går mot ett högre antal kvinnliga chefer på de lägre nivåerna och 

idag kan vi se kompetenta kvinnor inneha dessa positioner. Men att nå toppen 

av hierarkin är svårare. Denna osynliga barriär, glastaket, som kvinnor möts av 

kan förhindras av ägarna. Det är de som utser styrelse, som i sin tur utser vd, 

som slutligen tillsätter de ledande positionerna. De har därför stora möjligheter 

till att vara med och förändra. Ägarna bör även se fördelarna med att ha en 

jämnare fördelning mellan könen, då forskning visar på att kreativiteten ökar 

med en jämnare könsfördelning. Vilket kan antas leda till ökat ekonomiskt 

resultat (Fagerfjäll 2003).  

Könade organisationer  

Billing (2006) menar att organisationskulturens betydelse för kvinnors 

karriärmöjligheter ligger i en grundläggande syn om vad som är feminint och 

maskulint. Kulturen ses då som en del av den så kallade könade organisationen. 

Detta innebär att det finns en tanke om att ett kön är bättre lämpat för vissa 

arbeten eller positioner än det andra könet. Med detta som utgångspunkt spelar 

organisationskulturen en stor roll i vad som anses som feminint kontra 

maskulint. Genom traditioner, berättelser och myter blir organisationskulturen 

en del i medarbetarnas föreställningar om arbetet, som kan vara djupt rotat i 

organisationen. Det handlar även om hur organisationen ser på familjeliv och 

hur arbetet anpassas till denna faktor.  

Könade organisationer hittar vi i organisationer där något av könen är mer 

framträdande och styrs av föreställningar som är kopplade till det könet. Det 

räcker alltså inte att se på faktisk fördelning av kvinnor respektive män, det 

ligger snarare i hur organisationen handlar (Billing 2006). 

Organisationsteoretiska perspektiv på kön  

Organisationsteori har utvecklats från att endast se till det tekniska till att 

inkludera sociala aspekter genom kultur och struktur. Utvecklingen sker genom 

att få en ökad förståelse för hur organisationer fungerar. Det senaste tillägget i 

organisationsteorin är just kön. Alternativet till att inte ta hänsyn till kön har 

historiskt sett inneburit att man haft en könsneutral syn på organisationer. Men 

ordet neutral är inte rätt då manligt har setts som norm och därigenom ändå 

varit grunden i den könsneutrala synen. Att ha en könsneutral bild av 

organisationer har historiskt sett inte fungerat. I så fall skulle vi inte ha den 

snedvridning vi upplever idag. Problemet med den könsneutrala ansatsen inom 
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organisationsteori är att den i grunden inte är jämställd utan framtagen av män 

för män (Billing 2006).  

Mycket har hänt inom området och teori som belyser genusaspekten har 

kommit allt mer. Det finns olika perspektiv på hur man skall minska 

skillnaderna mellan kvinnor och män inom organisationer. Kön-som-variabel, 

det feministiska ståndpunktsperspektivet samt kön som socialt konstruerat är 

tre perspektiv som lyfter jämställdhetsfrågan (Billing 2006). 

Kön-som-variabel-perspektivet  

Ledordet i detta perspektiv är rättvisa. Inom området forskar man om skillnader 

mellan män och kvinnor och hur sociala strukturer påverkar dessa skillnader. 

Denna ansats ger ingen förklaring till fenomenet, den konstaterar bara att det 

föreligger en skillnad mellan män och kvinnors karriärmöjligheter. Det 

undersöks om och när män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller personliga 

inriktningar såsom värderingar, attityder och etik, samt vilken påverkan sociala 

effekter och processer har haft på dem. I detta perspektiv mäts och förklaras 

olika former av ojämlikhet mellan könen. Viktigt är att belysa 

jämställdhetsproblematiken för att komma tillrätta med problemet (Alvesson & 

Billing 1999).  

Det feministiska ståndpunktsperspektivet 

Vikten läggs här vid kvinnans speciella egenskaper och hur dessa skiljer sig från 

männens. Kvinnor arbetar, leder och organiserar annorlunda än män. Detta 

trots att det inte finns något utbrett stöd för att kvinnor och mäns sätt att vara 

skiljer sig radikalt från varandra. Men denna ansats har ändå öppnat upp för en 

diskussion angående att eventuella skillnader kan finnas (Alvesson & 

Sveningsson 2007). Syftet med detta perspektiv är att frigöra kvinnor från de 

förtryckande sociala förhållanden som finns genom att synliggöra kvinnan. En 

förutsättning för detta perspektiv är att det finns något speciellt som 

karaktäriserar just kvinnan och att alla kvinnor har något gemensamt. 

Egenskaper som är skilda från män (Alvesson & Billing 1999). 

Kön som socialt konstruerat 

Grunden i denna ansats är att skillnaden mellan män och kvinnor inte är 

biologisk, kön är något som skapas kulturellt och socialt. Att samhället inte är 

mer jämställt beror på vår sociala och kulturella omvärld där maskulinitet och 

femininitet är något föränderligt. Betydelsen av kön varierar beroende på när, 
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var och hur det konstrueras. Som man eller kvinna kan man bete sig som man 

önskar men sättet man handlar på är socialt och kulturellt kopplat till något av 

könen och bedöms därefter (Alvesson & Sveningsson 2007).  

Drivkrafter  

Motivation behandlar de faktorer som engagerar, aktiverar och inspirerar. 

Motivationsteorier handlar om att få en uppfattning om vad drivkrafterna 

bakom ett visst beteende är. Att hitta de drivande krafterna som utvecklar och 

stimulerar medarbetare är viktigt. Drivkrafter som lyfter individer och får dem 

att prestera sitt yttersta (Alvesson & Kärreman 2007). 

Motivation är viktigt för organisationer då engagerade medarbetare ger en 

levande och framgångsrik organisation. Motiverade medarbetare drivs av 

arbetet i sig och inte bara av ett bra resultat. Detta gör att en balans mellan 

arbetslivet och familjelivet blir viktigare, eftersom de inte betraktas som två 

skilda saker, utan att de tillsammans bildar en helhet. Detta sker då dagens 

medarbetare i större utsträckning definierar en framgångsrik karriär utifrån egna 

begrepp (Chalofsky & Krishna 2009).   

Det handlar om vad som får individer att söka sig vidare i organisationen och 

utvecklas. Makt, pengar och status är kända motivationsfaktorer. Dessa 

ekonomiska och individbaserade motivationsinstrument är endast ett 

perspektiv. Ett annat är den instrumentella motivationen som kräver ett 

utvecklande, intressant och roligt arbete. Ytterligare ett perspektiv är den 

interaktiva, som motiverar genom normer och ideal som organisationen 

förmedlar (Alvesson & Kärreman 2007). 

Inre motivation 

Motivation skapas av den enskilde individen och är en drivkraft där dennes 

behov utgör grunden. Handlandet styrs av vad som är utvecklande och 

tillfredställande, där behoven kan se olika ut för olika individer. Maslow (1954) 

presenterade sin hierarkiska motivationsmodell. Där skall de grundläggande 

fysiologiska behoven först tillfredställas, ju högre upp i motivationshierarkin 

man kommer desto mer inriktat mot självförverkligande är det. I förhållanden 

där alla grundläggande mänskliga behov är tillfredställda är det därmed 

självförverkligande som driver individen, en önskan om att bli bättre. Denna 

motivationsteori har individen i centrum och fokuserar endast på ett behov i 

taget (Maslow 1954 refererad i Alvesson & Kärreman 2007).    
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Instrumentell motivation  

Vid denna typ av motivation är belöningssystem i centrum, individen söker 

belöningar och vill undgå bestraffning. Genom incitament som lön, status och 

befordran motiverar organisationen sina medarbetare. Följer gör också 

bestraffning då medarbetarna inte uppfyller sina åtaganden. Det är viktigt att 

organisationen förstår vilka mål som är eftersträvansvärda och utnyttjar dessa 

faktorer för att motivera medarbetare. Mål kontra möjlighet att uppnå målet är 

viktigt för denna teori. Om målet är ouppnåeligt skapas ingen motivation för 

medarbetaren (Alvesson & Kärreman 2007).   

Interaktiv motivation 

Organisationer bär på normer, värderingar och sociala sammanhang som i sig 

kan vara motiverande. Om individer inom organisationen satsar på karriär och 

är drivna att stanna och utvecklas inom organisationen kan detta få till följd att 

arbetsnivån höjs generellt. Den sociala kontexten innefattar även att man som 

individ är en del av organisationen och identifierar sig med denna. Är normen 

att arbetet skall ha högsta prioritet är detta något som individen gärna efterföljer 

för att passa in i organisationen (Alvesson & Kärreman 2007).  

Familjeliv 

En balans mellan arbetsliv och familjeliv kan för organisationen innebära en 

vinst, att medarbetaren är mer effektiv på arbetet.  Kombinationen karriär och 

familj kan vara svår, båda är tidskrävande och stora delar av livet. En 

kombination som generellt är svårare för en kvinna än för en man. Mannen 

tenderar att få mer stöd för att göra karriär medan kvinnan i större utsträckning 

måste välja mellan familj eller karriär. Ett val som kvinnor inte verkar vara 

beredda att göra. Att vara tillfreds med sig själv och att vara lycklig båda privat 

och på jobbet är viktigt, vilket gör det omöjligt att skilja de två åt. För kvinnor 

handlar det om att hitta en balans mellan arbetslivet och familjelivet. Genom att 

sätta så kallade livsmål framför rena karriärmål inkluderar man familjen och tar 

inte endast hänsyn till den egna personen (Wahl 2003). 

Kvinnor med akademisk bakgrund som är inriktade på att göra karriär eller 

innehar positioner med makt, lever ofta tillsammans med män med samma 

utbildningsbakgrund och karriärmål (Wahl 2003). Skillnaden mellan en manlig 

och en kvinnlig toppchef är således familjelivet. De manliga toppcheferna har 

ofta familj och en fru som har det främsta ansvaret för barnen och familjen. 

Tillskillnad från kvinnliga toppchefer som oftare är ensamstående, eller lever 
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tillsammans med en man som även han har tagit sig till en topposition. 

Problematiken handlar då om vem som skall ha huvudansvaret för hem och 

barn (Göransson 2004; Fagerfjäll 2003). 

Utbildning  

Utbildning är grunden till kunskapsbyggandet och segregeringen på 

arbetsmarknaden kan ha sin orsak i olika förutsättningar mellan könen. Men 

idag kan man inte se någon direkt skillnad mellan kvinnors och mäns 

möjligheter till lika utbildning. Ur familjesynpunkt satsar man lika mycket på 

döttrars utbildning som på söners, vilket innebär att det idag också är kulturellt 

accepterat med lika möjligheter till utbildning. Trots denna jämna fördelning i 

utbildning är dock inte arbetslivet lika jämställt (Billing 2006). 

Kvinnors utbildning är idag självklar och det är även så att kvinnor presterar 

bättre akademiskt i förhållande till män. Dock är männen fler i antal då man ser 

till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. På detta sätt menar Fagerfjäll 

(2003) att kvinnor själva har del i skapandet av glastaket genom att kvinnor inte 

söker sig till organisationers ”hårda verksamheter”, och att de anser att tekniska 

arbetsuppgifter är tråkiga och ointressanta.   

Avslutning 

Glastaket syftar till de hierarkiska hinder i organisationer som kan möta kvinnor 

som vill göra karriär. Teori visar på att barriären ligger rotad i organisationen 

och förstärks genom kultur och struktur. Men den ligger även rotad i skillnader 

mellan vad som anses feminint kontra maskulint. Föreställningar som samhället 

förstärker genom att tilldela könen olika roller, i arbetslivet samt privat.  

Glastaket skapas därigenom inte endast av förhållanden inom organisationen, 

utan även i samhället som stort och av den enskilde individens föreställningar 

om kön.  
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Empiri  

Rubriceringen i detta avsnitt är uppbyggd kring de kärnområden som vi vill påvisa, baserat 

på intervjuunderlaget. De områden rubrikerna berör är hämtade dels från direkta frågor 

ställda av oss, dels sådant som lyfts fram av de intervjuade kvinnorna. 

 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att få reda på position, 

utbildningsbakgrund, ålder samt personliga egenskaper. Detta var den enda helt 

strukturerade delen av intervjun, resten av intervjun formades av de åtta 

kvinnorna.  

Sammanställning av cirkeln 

För att hålla intervjun så öppen som möjligt var cirkeln en bra metod att inleda 

intervjun med. Kvinnornas indelning av cirkeln kom inte att spegla den bild de 

förmedlade under resten av intervjun. Detta gällde främst organisationskulturen 

och organisationsstrukturen som de flesta inte tyckte hade någon avgörande 

roll, eller inte märktes av alls. När vi gick djupare in och diskuterade begreppen 

visade det sig att dessa delar kan ha spelat en större roll än vad kvinnorna 

inledningsvis ansåg. Men vad gällde den egna drivkraftens betydelse för 

karriärutvecklingen, så stämde den väl överrens med hur de beskrev sig själva. 

Drivande, viljestark, engagerad och målinriktad, var egenskaper som kvinnorna 

använde för att beskriva sig själva. Egenskaper som vi anser vara synonymt med 

en individ som vill påverka sin egen karriär. Därför visade sig cirkeln vara en 

bra utgångspunkt för diskussion, men inte för att få en rättvisande bild av hur 

organisationsstruktur, organisationskultur och den egna drivkraften har 

påverkat kvinnornas karriärutveckling. 

De åtta kvinnornas uppdelning av cirkeln kom att bli väldigt lika. Resultatet från 

cirkeln presenteras under följande rubriker; organisationsstruktur, 

organisationskultur samt den egna drivkraften.  

Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturens påverkan på karriär graderade alla kvinnorna till 

ungefär lika stor del av cirkeln och alla ansåg att det inte var en avgörande 

faktor för möjligheter till karriär. Anledningen till detta förklarades av att inte 

heller organisationsstrukturen gjort varken till eller från i fråga om deras 

karriärmöjligheter.  
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Organisationskultur 

Den del av cirkeln som tilldelades organisationskulturen kom likt 

organisationsstrukturen inte att tilldelas så stor betydelse av kvinnorna. Dock 

gick åsikterna isär om organisationskulturen har haft en positiv eller en negativ 

inverkan på deras karriärmöjligheter.   

Den egna drivkraften 

När kvinnorna i inledningen av intervjun fyllde i cirkeln ansåg de unisont att 

den egna drivkraften hade haft störst inverkan på deras karriärmöjligheter. I 

samtliga fall var det också denna ”tårtbit” de började med att rita in i cirkeln, 

trots att den var det sista av de angivna alternativen. Den egna drivkraften 

upptog minst halva cirkeln för samtliga kvinnor och alla var noga med att 

betona dess betydelse. Kvinnorna ansåg att den egna drivkraften är avgörande 

för hur långt man kan nå inom deras respektive organisationer.  

Sammanställning av fortsatt intervju 

Efterföljande intervju baserades på cirkelns indelning där vi gick djupare in de 

olika områdena, vilket presenteras i följande empiriska del.  

Karriär 

På frågan om vad begreppet karriär står för var svaren ganska lika. Det handlar 

om att klättra hierarkiskt och att inneha positioner som innebär högre lön, 

högre position och ökat ansvar.  De intervjuade kvinnorna kopplade ofta ihop 

karriärbegreppet med ansvar för personal och ekonomi, med ökat ansvar ju 

längre man har kommit i hierarkin. En kvinna säger att hon inte vill se på 

karriär på det sättet, men att hon ändå gör det. En annan menar att detta ofta är 

betydelsen av ordet, men att det inte måste vara innebörden för henne.  

Om de istället gick till sig själva och sin individuella tolkning av begreppet 

karriär så handlade det mer om att få vara med och påverka, utveckla, lära sig 

nya saker och förändra. Att kunna styra sin egen arbetsinsats anses också vara 

av stor vikt. Alla kvinnorna ansåg även att det är väldigt viktigt att ha kul på 

jobbet. Då så många timmar per dygn spenderas på arbetsplatsen måste man 

trivas där och vara nöjd med sin arbetssituation.  

Det fanns inget uttalat mål om karriär hos någon av de åtta kvinnorna. På 

frågan om de ansåg sig ha gjort karriär var svaren blandade. Om de utgick från 
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sin egen tolkning av begreppet, så kunde de anse att de gjort karriär. Men inte 

om man ställde samma fråga utifrån den mer traditionella tolkningen. 

Karriär verkar inte ha varit målet, inte heller den position de innehar idag. Mer 

personalansvar behöver inte vara ett karriärsteg, men ses ofta som det. 

Drivande i arbetet är istället att det skall vara stimulerande och kul. Att 

utvecklas var ett återkommande och betydande inslag för att ett arbete skall 

vara intressant. En av kvinnorna säger att hon inte ser sig som en karriärkvinna, 

men att många andra nog ser henne på det viset.  

Möjligheten till att påverka samt ha kul på jobbet anser de flesta av kvinnorna 

att de har lyckats med, alltså att de har gjort karriär utifrån deras individuella syn 

på karriär.  

Nätverk 

Vikten av att hjälpa varandra kom fram under intervjuerna. Antingen i form av 

att några av kvinnorna fått aktiv hjälp och erbjudanden om att byta positioner, 

eller genom avsaknaden av nätverk. En av de intervjuade kvinnorna lyfte även 

fram att kvinnor generellt är dåliga på att hjälpa och stötta varandra. Hon ansåg 

att det var mer vanligt med missgynnsamhet kvinnor emellan.  

För att lyckas i sin karriär krävs ett brett nätverk med likväl kvinnliga som 

manliga kontakter. Kontakter som man inte skall vara rädd för att utnyttja. Det 

har framgått under intervjuerna att nätverkande bland männen är vanligare 

genom att de i större utsträckning umgås med varandra på fridtiden, såsom på 

golfbanan eller under jakt. Att under avslappnande former knyta och underhålla 

affärskontakter är en fördel. Som kvinna är det inte självklart eller i vissa fall ens 

möjligt att närvara. Detta kan bli särskilt tydligt inom en mansdominerad 

bransch, där kvinnor historiskt sett inte närvarat vid dessa tillfällen. Kvinnorna 

anser dock att de har en fördel i samma sammanhang, under 

representationsmiddagar tilldelas de oftast en plats vid betydelsefulla personer, 

de erbjuds på detta sätt en möjlighet som långtifrån alla män får.  

Barriärer för karriär 

På en direkt fråga om upplevda barriärer menar hälften av de intervjuade 

kvinnorna att de inte upplever några sådana. Orsaken kan vara att det finns 

betydligt färre kvinnor än män att välja bland när man skall tillsätta dessa 

poster.  
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Men de övriga anser att det föreligger någon sorts hinder för kvinnor att, i 

samma utsträckning som männen, vara påtänkta för vd samt styrelseposter. 

Dessa tror inte att det endast är en slump att fördelningen ser ut som den gör. 

Då organisationen säger sig rekrytera baserat på meriter och kravuppfyllelse till 

vd, styrelseposter och ledningsgrupp och målet är att ha en jämn fördelning, är 

det konstigt att detta inte har uppnåtts. En kvinna säger att hon tyvärr tror att 

det fortfarande är män som rekryterar män till toppositionerna. 

En annan barriär som tagits upp är problem med att bli tagen lika seriöst som 

en man. Som kvinna kan man ibland behöva säga en sak flera gånger innan det 

tas på allvar, något som inte verkar gälla för män i samma utsträckning.  

Organisationsstruktur 

Flera av kvinnorna ansåg att stöttning från organisationen och de närmsta 

cheferna är otroligt viktigt för att göra karriär, i kombination med den egna 

drivkraften. De hade inte varit där de är idag om de inte hade blivit pushade av 

sina chefer. En av kvinnorna lyfte även fram betydelsen av underställdas och 

medarbetares roll. De är lika viktiga som chefer för att ta sig framåt. Det är den 

egna drivkraften och engagemang som leder till att människor i den närmsta 

omgivningen uppskattar en, ger komplimanger och pushar. Kvinnorna anser att 

det är viktigt vilka personerna i omgivningen är, att det underlättar att ha 

stöttning. Det är ingen avgörande faktor för dem, det är fortfarande den egna 

drivkraften som betyder mest. De kvinnorna som ansåg att 

organisationsstrukturen inte hade varit av större betydelse ansåg att det mer 

handlar om att våga ta för sig, att ta de chanser som dyker upp.  

En kvinna upplevde tydliga strukturella hinder, då främst när hon var ung. 

Skillnaden nu är att hon insett att de finns och kan bemöta dem. Ytterligare en 

av de intervjuade anser att strukturen inte gynnar kvinnor att komma in i 

organisationen. Hon saknar en medvetenhet om att en mer jämställd 

organisation skulle gynna alla. Obearbetad mark tar längre tid än man kan tro 

och då kulturen och strukturen inte gynnar kvinnor i branschen blir detta ett 

hinder, anser hon.  

De flesta kvinnorna kände inget behov av att ta ett steg till uppåt, de ansåg att 

det skulle kräva för mycket tid. De var inte främmande för att byta i sidledes 

eller att ta ett steg ner i hierarkin.  En av dem uttrycker bestämt att det inte 

finns möjlighet att gå vidare i organisationen för henne, om hon vill klättra 

hierarkiskt behöver hon byta bransch eller inriktning.  
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Föräldraledighet   

Alla förutom en av kvinnorna har barn. De sju av kvinnorna som har varit 

föräldralediga anser inte att det har varit hindrande att ta ut föräldraledighet. 

Man uppger att organisationen inte alls motarbetar föräldraledighet och att 

organisationen även uppmanar männen att stanna hemma. Som chef krävs 

dock ett djupare engagemang för arbetet som gör det svårare att vara 

föräldraledig en längre tid. Något som utgör ett hinder, men inget kvinnorna 

med barn har ansett påverkat deras beslut om att ta ut föräldraledighet 

nämnvärt. 

Även männen är hemma och vårdar sjukt barn eller tar ut föräldraledighet, men 

tiden de stannar hemma är ofta betydligt kortare än kvinnornas.   

Organisationskultur 

En av de intervjuade kvinnorna förklarar att när man som kvinna kommer in på 

en arbetsplats som domineras av män sticker man ut och möts ofta av skepsis. 

Det man då skall komma ihåg är att man är en frisk fläkt som kommer in med 

nya idéer och tankebanor. Det handlar om att sälja in sig själv. En annan kvinna 

påpekade att man inte kan armbåga sig in och kräva utrymme, utan bör ta det 

lugnt i början. Som överallt annars är det viktigt att känna av omgivningen och 

skapa en förståelse för den nya miljön. 

Kvinnorna anser att egenskaper som; att vara tydlig med vad man vill, inte sitta 

och vänta på att någon ska fråga dig och att ha skinn på näsan är viktiga för att 

göra karriär i en mansdominerad bransch. Vet man vad man vill och presterar 

därefter går det alltid att hitta vägar. Många stannar kanske kvar för länge på en 

plats även om det inte motsvarar ens förväntningar och väntar istället på att 

någon ska lösa problemet. Men detta händer nästan aldrig, det är därför viktigt 

att kunna ta egna initiativ och lösa saker själv. 

Skillnader mellan män och kvinnor i organisationen  

Den främsta skillnaden mellan könen ligger i att kvinnan sticker ut på en 

mansdominerad arbetsplats, dock är det något som inte behöver vara negativt. 

Att vara udda och sticka ut ger en fördel om man gör ett bra jobb. Bilden som 

vi fått under intervjuerna är att kvinnor oftast får chansen, det handlar om att ta 

den och förvalta den väl.  
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Men att det finns två sidor är uppenbart. En del som särskilt betonades var 

kulturen kring representationsresor och konferenser. Tillfällen då skillnader 

mellan könen kan bli extra synlig då aktiviteter som bastubad och liknade 

förekommer, tillträde saknas till ett rum där vissa beslut faktiskt fattas. Något 

som några av kvinnorna anser vara mer utbrett i deras traditionella och 

mansdominerade organisationer. En aspekt som inte tidigare varit ett problem 

för organisationerna då de inte bara dominerats av män utan ledningen bestod 

uteslutande av män.  

En företeelse som kommit fram under intervjuerna är att kvinnor ställer högre 

krav på sig själva än vad män gör. Kvinnor måste alltid vara väldigt duktiga på 

allt innan de tar nästa steg. Att alltid ha rätt och vara fullständigt lojal mot 

organisationen är aspekter som av kvinnorna framställs som typiskt kvinnliga. 

Några av kvinnorna talar om att män har en tendens till att oftare överdriva sina 

kunskaper till favör för sig själv. Det kan vara ett hinder att kvinnor inte vågar 

ta för sig och att kvinnor tenderar att behöva pushas i större utsträckning än 

män. Men kvinnor har lättare för att inse sina brister och be om hjälp. Något 

som flera av kvinnorna tar upp som en kvinnlig egenskap som kan vara till 

fördel på arbetsplatsen.  

Attrahera kvinnor till organisationerna 

Ett problem som flera av de intervjuade tog upp var att organisationerna i sig är 

dåliga på att locka kvinnor till att söka sig till en mansdominerad bransch då det 

finns en djupt rotad bild i samhället av att det är svårt att ta sig fram som 

kvinna där. Detta gällde främst positioner inom produktionen, där bilden av 

branschen är att den är tung, traditionell och mansdominerad. Här betonades 

också att det är viktigt för organisationen att kunna ses som en möjlig 

arbetsgivare ur mångfaldssynpunkt, för att skapa en bredd i organisationen. 

Något flera av kvinnorna ansåg att organisationerna inte gör i dagsläget.  

Kvinnorna pekar på att organisationerna kan bli bättre på att vända sig till 

kvinnor genom att medvetet tänka på utformning av bland annat jobbannonser. 

Samarbeten med skolor för att tidigt förändra bilden av branschen som tung 

och maskulin är en väg att gå. Att ta in lika många kvinnor som män till 

sommarjobb är en annan. Den sistnämnda är en aspekt som organisationerna 

säger sig arbeta med. Men då det än så länge finns betydligt fler män att välja 

bland vid rekrytering anser kvinnorna att utvecklingen mot en mer jämnare 

fördelning mellan könen på arbetsplatsen kommer att ta tid. 
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Kvinnorna vi har intervjuat kan alla se fördelar med en könsmässigt mer 

blandad ledning av organisationen. De anser att en jämnare fördelning mellan 

könen skulle vara till gagn för organisationen som helhet.  

Drivkrafter  

De intervjuade kvinnorna anser att deras drivkraft och motivation ligger i 

möjligheten att påverka och att det även idag är en del av deras dagliga arbete. 

Andra faktorer som kommit fram är vikten av att ha kul och trivas på jobbet. 

De anser att det vore väldigt tråkigt om ingen brydde sig om hur de utförde sitt 

jobb. Det är därför betydelsefullt med ett bra samarbete med chef och kollegor. 

Mer instrumentella faktorer som lön och titel ansågs inte vara riktigt lika 

motiverande. Några av kvinnorna tog ändå upp lönen som en drivkraft, då den 

trots allt är ett bevis på att du utför ett bra arbete.  

Familjelivet 

Familjekonstellationen är en faktor som alla intervjuade kvinnor lyfter fram 

som viktigt i fråga om hur långt de har kommit i karriären och även hur 

framtiden kan komma att se ut.  

Kvinnorna anser sig inte vara hindrade av familjen, men alla tar hänsyn till 

familjelivet och anser detta vara viktigast. Kvinnorna verkar själva lägga stor 

vikt vid familjelivet och presenterar detta som en avgörande faktor för fortsatt 

karriär. Organisationens struktur verkar inte direkt hindrande, men på en post 

som till exempel vd krävs mer tid till arbete och därigenom mindre tid för 

familjen. En uppoffring som kvinnorna vi intervjuat inte verkar vara villiga att 

göra, åtminstone inte i dagsläget.   

Utmärkande inom detta område har varit att två av kvinnorna har blivit 

erbjudna chefsposter under sina graviditeter. Samtidigt berättar en tredje att 

hon avstod från att söka en annan position just för att hon var gravid, trots att 

ingen visste om graviditeten. Hon ville vara lojal mot organisationen och såg 

graviditeten som en belastning. Det resulterade i att hon inte ens sökte 

positionen, något som hon tror beror på att hon då var ung och mer rädd för 

att göra fel. I dagsläget skulle hon förmodligen handlat annorlunda i samma 

situation.  

Organisationens del i familjefrågan lyfts fram av samtliga och gemensamt verkar 

vara att man inte ser något direkt hinder med att kombinera barn och arbete. 

Men samtidigt betonas det att en avvägning mellan familjeliv och arbetsliv är 
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något som kan krävas, till exempel att ibland tacka nej till vissa erbjudanden då 

de inte passat familjesituationen för tillfället. 

Ansvaret för familjen   

Det har stor betydelse om, och i så fall vem, man lever tillsammans med och då 

hur dennes arbetssituation ser ut. För att få familjelivet att gå ihop med 

arbetslivet kan det krävas att någon av föräldrarna håller tillbaka karriären och i 

stället tar huvudansvaret över barnen. För några av kvinnorna har det inte varit 

självklart att kvinnan är den som skall ha huvudansvar över familjen. Det finns 

familjekonstellationer hos kvinnorna där det är deras partner som hämtar på 

förskolan eller som har gått ner i arbetstid för att kunna vara hemma mer. 

Något som krävts för att dessa kvinnor skall kunna lägga önskad tid på sitt 

arbete.  

Det sociala nätverket spelar också en viktig roll enligt flera kvinnor. Detta 

framgår när de berättar att de ibland saknat hjälp i form av far- och 

morföräldrar och annan släkt och vänner som de lämnat då de flyttat från sin 

hemort. De sociala nätverken är viktiga för att få arbets- och familjelivet att gå 

ihop, men några av kvinnorna menar att det sociala umgängets betydelse inte 

enbart är positiv.  

Det finns en bild av hur en familj skall vara uppbyggd, där det är kvinnan som 

har huvudansvaret över barnen. En traditionell bild av familjekonstellationen 

som till viss grad är att beteckna som sann. Den bild som förmedlades av 

kvinnorna var att många har åsikter angående hur familjen skall skötas och 

vilket ansvar kvinnan har i det hela. Åsikter som kommer både från den egna 

individen och från omgivningen. Skuldkänslor för att inte prioritera familjen 

uppstår efter synpunkter från omgivningen, inte främst från organisationen.  

Familjelivet, en avgörande faktor 

Familjelivet har en avgörande roll då man överväger att byta arbetsuppgift eller 

position. Att faktorer som familj, resor i arbetet och arbetsort är viktiga är 

genomgående för alla kvinnorna. Men det framkom också att familjelivet spelar 

stor roll i arbetslivet på det sättet att det förväntades av kvinnorna att leva i en 

viss familjekonstellation och flertalet ansåg att det sågs som viktigt att leva i ett 

förhållande med barn. Något de antar framförallt gäller när man ska byta jobb, 

en stabil familjesituation är då att föredra. Det lyftes också att som singel 

kanske man blir mer utsatt för sexuella anspelningar och liknande, något de tror 

kan utspelas på arbetsplatser men inget de själva upplevt. 



 
35 

 

Den kvinnan som inte har barn anser att det har varit enklare att göra karriär ur 

den aspekten att hon då har haft mer tid att lägga på arbetet än de kollegor som 

har barn. Att inte skaffa barn är ett val hon har gjort. Utan barn har man mer 

tid att lägga på arbetet och det är flera av de intervjuade kvinnorna som betonat 

att det är lättare att göra karriär när man är ”ung och singel”. Men det handlar 

mer om den tid man är villig att lägga på arbetet än om en hindrande 

organisation.  

Avslutning  

Glastaket syftar på hierarkiska hinder för kvinnor i organisationer som vill göra 

karriär (Billing & Lundholm 2007). I empiriavsnittet har vi belyst de barriärer 

som framkommit under intervjuerna. Familjelivet och familjekonstellationen 

har kommit fram som betydande faktorer för karriär.  
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Analys 

I detta avsnitt har vi jämfört resultatet från den empiriska undersökningen med den 

teoretiska referensramen, för att tydliggöra barriärer inom de tre organisationerna. 

Karriär 

Wahl (2003) presenterade den traditionella karriären som att klättra hierarkiskt 

men att detta inte är eftersträvansvärt för alla och att den personliga karriären är 

ett alternativ till denna. Något som de intervjuade kvinnorna också verkar tycka. 

Rent allmänt tyckte de att karriär innebär en arbetsutveckling där ansvar, makt 

och hög lön förknippades med begreppet. Men ingen av kvinnorna ansåg sig 

själva se på karriär ur dessa termer. För dem handlade det mer om att få vara 

med och påverka, utvecklas, trivas och ha kul på jobbet. Vi finner det intressant 

att de inte identifierade sig med den mer traditionella bilden trots att den ändå 

var det första de associerade till med begreppet karriär. 

Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen har gynnat flera av kvinnorna genom att de har haft 

chefer som har stöttat dem i fortsatt karriär. Detta gäller till den positionen de 

har idag. Om samma stöttning skulle finnas ifall de skulle bestämma sig för att 

söka en högre befattning är svårt att säga. 

Vi har inte uppfattat några horisontella segregeringshinder då de flesta 

kvinnorna menar att det inte är några problem att byta till andra positioner på 

samma nivå, det är snarare vanligt förekommande. Däremot sker en segregering 

på vertikal nivå. Det är något som vi upplever trots att kvinnorna själva inte 

direkt säger sig känna av det. Detta upplever vi då det finns relativt många 

kvinnliga mellanchefer inom organisationerna men ytterst få vandrar vidare till 

toppositionerna. 

Den strukturella uppbyggnaden av de tre organisationerna vi undersökt är 

hierarkisk och mansdominerande. En förändring mot ett ökat antal kvinnor 

inom organisationerna har börjat ske, det är de intervjuade kvinnorna eniga om. 

Det handlar främst om positioner som mellanchef vilka har fått en jämnare 

könsfördelning de senaste åren. Men de högre positionerna innehas fortfarande 

av män och även de lägre, det vill säga ute i produktion.  
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Organisationskultur  

Organisationskultur var en av faktorerna och kvinnorna ansåg, likasom 

organisationsstrukturen, att kulturen inte hade haft någon större inverkan på 

deras karriärutveckling. Men under intervjuns gång kunde vi ändå uppfatta att 

den ligger till grund för det allmänna beteendet i organisationerna. De tre 

organisationer som vi har undersökt är traditionellt mansdominerade, vilket har 

satt sina spår. Det handlar om hur organisationerna fungerar med invanda 

förhållningssätt, tankegångar och språk. Denna bild förmedlar även kvinnorna 

under intervjuerna, främst vad gäller språk och förhållandesätt. Att vara rak, 

framåt, ha skinn på näsan och ta plats krävs för att passa in. Men även en 

förståelse för att man ibland bör ta ett steg tillbaka och inte hävda sig för 

mycket.  

En stark organisationskultur kan förstärkas av att hela branschen delar liknande 

normer och traditioner (Alvesson 2007). Vilket kan vara fallet i trä- och 

pappersindustrin i Värmland, där bilden av arbetet i organisationerna är att det 

är tungt och smutsigt. Ett påstående som enligt kvinnorna inte alltid speglar 

verkligheten. Men som förstärks av organisationernas eget handlande där 

organisationskulturen skapar bilder av vad som är feminint och maskulint. De 

av kvinnorna som ansåg att det var en relativ jämn könsfördelning inom deras 

del av organisationen arbetade inte inom produktion. Det tycker vi tyder på att 

det skiljs på feminint och maskulint, då produktionsrelaterade positioner anses 

mer maskulina. Något som kan ses som ett resultat av de kulturella 

föreställningar angående vad som är feminina respektive maskulina 

arbetsuppgifter (Billing 2006).  

Traditionell var ett återkommande ord som flera av kvinnorna använde för att 

beskriva sina organisationer, vilket vi tolkar som att organisationerna är 

konservativa. Att det då finns normer och värderingar som är djupt rotade i 

organisationerna och därmed svårare att förändra, vilket får till följd att det är 

lättare för den enskilde individen att anpassa sig till rådande förhållande. 

Fagerfjäll (2003) tar upp risken för att få en alltför likartad organisation där alla 

medarbetare handlar efter samma mönster. Organisationskulturen kan då verka 

hindrande för personer som inte passar in i dessa mönster.  

Organisationskulturen presenterar flertalet av kvinnorna som mansdominerad, 

traditionell och hierarkisk. Men ändå tycker de inte att kulturen spelar så stor 

roll, vilket kan tyda på att de har socialiserats in i organisationskulturen.  

 



 
38 

Kvinnorna vi intervjuat anser inte att de gjort avkall på sin kvinnlighet vad 

gäller till exempel val av klädsel. Det är mer en fråga om att klä sig 

situationsanpassat. De är vana vid att verka i maskulina miljöer, redan de flestas 

utbildningar dominerades av män vilket även har följt dem ut i arbetslivet. En 

av kvinnorna säger att hon har anpassat sig och kanske skulle haft en annan 

ledarstil om hon hade varit på en arbetsplats med bara kvinnor.  

Eftersom branschen är så traditionell behövs nya infallsvinklar, något som 

riskerar att falla bort om medarbetarna liknar varandra. Vilket kan hända om 

socialiseringen sker till för hög grad. Att attrahera olika individer till 

organisationen är viktigt för att få nya infallsvinklar. Om kvinnor inte ser 

organisationen som en möjlig arbetsgivare kommer de inte heller att söka sig 

dit. 

Könstillhörighet 

Trä och pappersindustrin i Värmland är ett typexempel på en könad bransch. 

Här finns en tydlig tanke om att män skulle vara bättre lämpade att arbeta inom 

branschen. Något som satt sina spår, även hos de kvinnor vi intervjuat. 

Kvinnornas position inom respektive organisation verkar vara självvald och 

samtliga är nöjda med det arbete de idag har. När man sätter detta mot Kanters 

(1977 refererad i Alvesson & Billing 1999) tre orsaker till varför kvinnor har 

den position de har inom organisationer, kan vi se att minst två av de tre 

strukturerna återfinns i organisationerna. Dessa två är då möjlighetsstrukturen 

och maktstrukturen. 

Kvinnorna ansåg sig inte vara låsta vid sina positioner, de kände att de hade 

möjlighet att röra på sig om de så önskade. En möjlighet som de också tagit. Att 

möjlighetsstrukturen återfinns visar sig genom att kvinnorna hade möjligheten 

och tog den. I alla fall till den nivå som de idag befinner sig på. Även 

maktstrukturen stämde väl överrens med rådande situation, det är värderingar i 

organisationen som styr. Exempel på detta är att nätverk betonades som en 

viktig aspekt i karriärutvecklingen samt åsikten att män fortfarande rekryterar 

män till de högsta posterna.  

Den tredje strukturen som Kanter (1977 refererad i Alvesson & Billing 1999) 

presenterar är könsstrukturen, den anser vi inte vara lika tydlig då kvinnorna 

inte såg det som någon direkt nackdel att vara kvinna. De ansåg istället att det 

handlar om att anpassa sig till rådande förhållanden.  
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Att göra en särskiljning mellan könen är inget konstigt, olikheter föreligger. 

Men när könen tillskrivs egenskaper och generalisering sker, förlorar man 

mycket av den enskilde individens egen förmåga. I de åtta intervjuer vi 

genomfört verkar åsikterna vara att kvinnor som grupp skulle vara mer 

krävande att arbeta tillsammans med. Det vill säga att kvinnorna själva 

tillskriver sitt eget kön vissa egenskaper som inte är särskilt positiva. Åsikten att 

kvinnor i grupp är svårare att arbeta med och att män är rakare och därigenom 

enklare, verkar finnas. 

Drivkrafter  

Av de tre olika synsätten på vad som är motiverande presenterade i 

teoriavsnittet, är det framförallt den inre motivationen som kommer igen hos 

de intervjuade kvinnorna. Det är inte främst belöningar eller omgivningen som 

motiverar till arbete. Det handlar mer om självförverkligande och att utvecklas 

med arbetsuppgiften genom engagemang och trivsel.  

Det kvinnorna har gemensamt är att ingen nöjer sig, de vill hela tiden lära sig 

nya saker. De vill byta arbetsuppgifter och inte stanna kvar på samma position 

för länge, redo att anta nya utmaningar. Som regel innebär det större 

möjligheter att vara med och påverka ju högre upp i hierarkin man kommer och 

därmed borde de kvinnor som vi intervjuat söka sig högre upp i hierarkin. Men 

så är inte fallet, dessa drivkrafter är motiverande till en viss gräns men när det 

börjar ta för mycket tid från andra delar av deras liv, som familj, är det inte lika 

viktigt längre.  

Familjeliv  

Familjelivet var en faktor som vi inte hade med som en del av cirkeln. Det har 

under intervjuerna framkommit att familjelivet spelar stor roll och kan även 

vara en av de avgörande faktorerna för karriärutveckling. Vårt antagande styrks 

av att samtliga kvinnor själva tog upp familjelivet som en aspekt som de måste 

ta hänsyn till. Oavsett hur familjekonstellationen såg ut har de gjort aktiva val 

för kombinera familjeliv och arbetsliv. För att göra karriär, det vill säga inneha 

en chefsposition, krävs att man lägger ner mycket tid på arbetet. På bekostnad 

av familjlivet. 

Att ha barn och samtidigt vilja göra karriär är en svår kombination, speciellt om 

båda föräldrarna vill göra karriär. Som Wahl (2003) beskriver har det historiskt 

sett varit lättare för män att göra avkall på familjelivet till förmån för karriären. 

Kvinnor tenderar att i större utsträckning vilja kombinera de två.   
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Familjen kontra karriär har under intervjuerna kommit fram som ett känsligt 

ämne. Inte för att kvinnorna anser att de inte kan kombinera de två, eller att de 

som har barn försummar dessa, utan för att omgivningens bild av en mamma är 

svårkombinerad med karriär. Inte heller är organisationen hindrande i denna 

fråga utan snarare stöttade. Utifrån vad kvinnorna berättat anser vi att det är 

svårt, beroende på att tiden är begränsad och både familjen och arbetet måste få 

ta tid. En kombination som måste vara möjlig och inte borde kräva aktiva val 

mellan de två. Det är en aspekt som organisationen behöver inse om de vill ha 

en jämnare fördelning mellan könen, även på arbetsintensiva positioner. Vilket 

tyder på strukturella hinder.   

Kvinnorna som vi har intervjuat som har barn har noga påpekat att barnen 

kommer i första hand men att de har ett arbete som kräver viss tid. Detta gör 

att de kanske inte kan vara den som hämtar och lämnar på dagis men att i de 

flesta fall fanns en förälder till som kan ta del i ansvaret. 

Bilden av mamman som huvudansvarig delas av många, så många att den 

fortfarande är norm. För att kvinnor skall ha möjlighet att klättra hierarkiskt 

krävs att bilden av vad som är typiskt kvinnligt och typiskt manligt förändras. 

En organisation som stöttar denna del av livet ses som en attraktiv organisation. 

Det handlar då inte bara om att möjligöra att kvinnor kan vara hemma utan 

också att chefer och då främst manliga chefer visar att det är accepterat att 

stanna hemma. Det är genom handlande som normer och värderingarna ändras, 

något som flera av de intervjuade kvinnorna framhöll. 

Billing (2006) presenterar en del av organisationskulturen, den som möjliggör 

förhållandet karriär och familj. Detta anser vi vara en av de viktigaste punkterna 

och en som organisationer behöver arbeta med för att få en jämnare fördelning 

mellan könen även på de högsta positionerna.  

Avslutning 

Familjelivet kom att ta mycket utrymme under intervjuerna. Betydelsen för 

karriären berodde främst på familjesituationen där det kan vara svårigheter att 

hitta en balans mellan arbetsliv och familjeliv.  
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Slutdiskussion  

Vårt syfte var att studera kvinnliga chefers syn på glastak i en mansdominerad 

bransch. Vi ville undersöka hur organisationsstrukturen, organisationskulturen 

samt den egna drivkraften har påverkat deras möjlighet till karriär.  

Organisationsstruktur  

De kvinnor som vi har intervjuat menade i början av intervjuerna att de inte 

upplevde några strukturella hinder inom organisationerna för att göra karriär. 

Men under fortsatta intervjun presenterade de att tidsåtgången var ett av det 

främsta hindret för att klättra ytterligare i hierarkin. Arbetet är viktigt men inte 

allt i livet.   

Även om ett glastak inte upplevs av de åtta intervjuade kvinnorna finner vi få 

kvinnor i organisationernas ledningsgrupper och styrelser. För de åtta kvinnor 

som vi intervjuat ser vi att det främst är deras egen drivkraft som hindrar dem 

från fortsatt karriär. Då utvecklingen är att antalet kvinnliga mellanchefer ökat 

bör detta få till följd att antalet kvinnor även ökar högre upp i hierarkin. 

Organisationskultur  

Organisationerna har traditionellt sett dominerats av män vilket kan göra att det 

i organisationerna finns föreställningar om vad som är feminina respektive 

maskulina arbetsuppgifter. Dessa föreställningar om köns olika kvalifikationer 

har bidragit till den skeva fördelning som finns mellan könen i organisationerna. 

Det finns fler män än kvinnor och några av kvinnorna saknade en insikt hos 

organisationerna om att olikheter och mångfald kan vara en resurs för dem. 

Flera av de intervjuade kvinnorna ansåg att organisationerna kunde förbättra 

sitt arbete med att attrahera kvinnor och att organisationerna inte har råd att 

bortse från en så stor grupp av arbetsmarknaden.  

Den egna drivkraften  

Bilden av karriär, där lön och status är viktiga faktorer, är också den drivkraft 

som verkar leda till de högsta positionerna. De åtta kvinnor vi intervjuar drivs 

av andra faktorer. Titeln på visitkortet eller vem som får äran spelar inte alla 

gånger så stor roll. Huvudsaken är att ha ett arbete som de trivs med och som 

engagerar dem.  Att göra karriär verkar således inte vara drivande för de 
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kvinnor vi intervjuat. Att karriär i sig inte är lockande är en sak, men det verkar 

inte som att toppositionerna inom organisationerna är det heller, för kvinnorna. 

Det är kvinnornas egen drivkraft som tagit dem till den positionen de har idag. 

Flera av kvinnorna ansåg sig nöjda i dagsläget men är inte säkra på att det 

kommer att förbli så. Drivkraften var inte något som hörde arbetslivet till utan 

var en del av dem som person. Att vara engagerad och målinriktad gällde alla 

delar i livet.   

Avslutning 

Samtliga av de åtta kvinnorna ansåg att den personliga drivkraften var 

avgörande för karriären. På frågan om de trodde de skulle kunna klättra högre i 

hierarkin inom respektive organisation var de tveksamma. Detta eftersom de 

inte är beredda att ta steget, på grund av tidsåtgång och att arbetsuppgiften då 

inte är lockande.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund:  

 

- Beskriva sig själv 

- Ålder 

- Utbildningsbakgrund, tidigare arbeten 

- Befattning, hur länge de haft den positionen inom organisationen  

Karriär: 

Vi har valt öppna intervjuer och för att verkligen hålla den så öppen som 

möjligt har vi bestämt oss för att låta intervjupersonerna fylla i en cirkel över 

faktorer som påverkar deras karriär. De skall dela in cirkeln i Organisationens 

struktur, egen drivkraft samt könets betydelse för deras karriär. Tanken med denna 

cirkel är att få en uppfattning om proportionerna mellan vad som anses 

avgöranden för deras karriär och fortsatta karriärmöjligheter.  

Cirkeln blir grunden och utifrån den ställer vi följdfrågor. Tanken är att utifrån 

de tre olika faktorerna gå vidare i intervjun genom att fråga varför de delat in 

cirkeln som de gjort. 

 

De områden vi önskar beröra genom följdfrågorna är:  

- Vad är karriär för dig? 

- Anser du att du har gjort karriär?  

- Hur ser du på fortsatt karriär? 

 - Tips på hur man skall handla för att nå karriär inom organisationen? 

- Varför tror du att det finns så få kvinnliga chefer inom din bransch?  

- Anser du att branschkulturen spelar en stor roll för karriärutveckling inom 

organisationen?  

 

Avslutningsvis kommer vi fråga om de ser någon annan faktor som avgörande 

för karriärutvecklingen.  
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Bilaga 2 

Intervjucirkel 

Organisationsstruktur – möjligheter till karriär inom organisationen? 

Organisationskultur – görs det skillnad mellan kvinnor och män i 

organisationen? 

Egen drivkraft – personliga egenskaper? 

 

 

 

 

 

 


