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Abstract 

 

The aim of this study is to explore and analyze the conditions and pathways for women and 

men in relation to their obtaining of a managerial position. Special attention is directed 

towards similarities and differences of how women and men experience their own career 

paths. Drawing on sociocultural theory we analyze the experiences expressed by men and 

women from six interviews in terms of what (mediating) tools they have put in action in their 

way to a managerial position. 

We identified both similarities and differences between the genders in respect to the 

use of tools. The results show that men and women applied dedication as a driving force, 

development in the direction of the company's values, self-confidence, education, work 

experience, informal leadership, personal contacts, role models and gender to the same 

extent. The differences that we discovered were mainly associated with the theme gender. 

All of the interviewees deem gender to have a major impact on career. Therefore, we choose 

to see gender as a tool that both men and women use in their careers. However, men and 

women argue differently in terms of how their respective gender has affected their own 

careers. Furthermore, the results show that all the women in the study adapted their way of 

communicating to be able to climb the ranks. The women also analyzed more thoroughly how 

their upbringing has affected their way of communicating and their ability to climb the ranks. 

 

Keywords: Gender, career, sociocultural theory, glass ceiling, glass escalator 
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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka redskap som varit 

förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet 

riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen 

karriärväg. För att besvara syftet har vi genomfört sex kvalitativa intervjuer med tre kvinnor 

och tre män, som alla innehar en chefsposition. De frågeställningar vi har utgått ifrån har 

avsett att besvara vilka redskap kvinnor och män har använt sig av för att ta sig till en 

chefsposition. Vi har även intresserat oss för de likheter och skillnader som framträder mellan 

könen. 

Vid bearbetning av materialet identifierade vi både likheter och skillnader mellan 

könen gällande användningen av redskap. Resultatet visade att både kvinnor och män 

använt sig av redskap i form av engagemang som drivkraft, utveckling i riktning mot 

företagets värderingar, självförtroende, utbildning, yrkeserfarenhet, informellt ledarskap, 

personliga kontakter, förebilder och kön. De skillnader som framträdde mellan könen har 

framförallt tydliggjorts under temat Kön. Både kvinnor och män menade att kön är en 

betydande faktor för att ta sig upp i karriären. Vi valde därför att se det som ett redskap 

som båda könen använt sig av. Kvinnor och män resonerade dock olika kring hur deras 

eget kön har kommit av påverka karriären, både till deras för- och nackdel. Resultatet 

visade även att kvinnorna har anpassat sin kommunikation för att klättra i karriären. De 

resonerade även i högre grad kring hur deras uppväxtvillkor påverkat deras förutsättningar 

att ta sig fram. 

 

Nyckelord: kön, karriär, sociokulturell teori, glastak, glashiss 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien och på så vis gjort den 

genomförbar. Stort tack för att ni delat med er av era upplevelser och tankar. Vi är även 

mycket tacksamma för den handledning vi fått från vår handledare, Joel Jansson vid Uppsala 

universitet. 

Vi författare till denna studie har i samma utsträckning deltagit vid planering, 

genomförande och sammanställning av resultat och analys. Hela uppsatsarbetet har 

genomförts tillsammans och den skrivna texten representerar därför vår gemensamma 

tolkning och uppfattning. 

 

 

Elin Allqvie och Johanna Rylander 

Uppsala den 23 maj 2016 
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1. Inledning 

 

Jämställdheten mellan könen på högre poster i svenskt näringsliv är ett ämne som länge 

debatteras. I centrum för frågan diskuteras ofta kvinnors och mäns olika förutsättningar att 

göra karriär och nå chefspositioner. Idag är det allt fler kvinnor som innehar en chefsroll och 

enligt TCO (2013) har andelen ökat snabbt de senaste åren. Trots det är det fortfarande få 

kvinnor som når topp-positioner i sitt ledarskap. Kvinnor och män verkar därav, av olika 

anledningar, inte ha samma förutsättningar vad gäller utveckling och karriär. Trots att antalet 

kvinnliga chefer ökat kontinuerligt de senaste åren kvarstår det stora skillnader i 

representation i toppen. Det är fortfarande männen som dominerar de högst ledande 

positionerna och utgör hela 84% av ledningsgrupperna (TCO, 2013). 

Nyligen kom tidskriften Ledarna (2016) ut med en ny undersökning om jämställdheten 

inom chefskåren: Jämställdhetsbaraometer 2016. Rapporten visar att ökningen av kvinnliga 

chefer till topp-positioner går långsamt och att det än idag finns strukturer som hindrar 

kvinnor från att ta sig upp i hierarkin. 

Tidigare forskning talar mycket om just dessa strukturer. Det finns strukturer i 

samhället som innefattar förväntningar om hur kvinnor och män bör agera och vara mot 

varandra (Hirdman, 1988). Genom att tala om kön som något socialt konstruerat, det vill säga 

genus, kan vi förklara skillnaderna i dessa förväntningar och de orättvisor som är uppbyggda 

kring dem (Wahl, 1992). Det ligger djupt inrotat sedan en lång tid tillbaka att män har varit 

överordnade kvinnor och att män har haft de ledande posterna (Acker, 2006). Flera forskare 

menar därför att anledningen till varför få kvinnor innehar högre chefspositioner kan förklaras 

genom att de blir behandlade efter de könsnormer som samhället styrs av (Wahl, 1992). 

Tidigare forskning talar även mycket om fenomenet glastak. Det beskrivs som en 

genomskinlig barriär som hindrar kvinnor från att nå topp-positioner i organisationer, främst i 

de manligt dominerade branscherna (Hultin, 2001). Samtidigt beskrivs män ha en fördel i 

minoritetssammanhang. Begreppet glashiss beskriver hur män i minoritet på arbetsplatser har 

lättare att stiga i hierarkin. Förklaringen till detta anses vara att män bär med sig sin 

överordnade roll från samhället in i organisationen och därmed ges utrymme att forma sina 

egna normer och metoder (Williams, 1995).  

I den här studien riktar vi uppmärksamhet mot förutsättningar för kvinnor och män att 

ta sig till en chefsposition. Via intervjuer med såväl kvinnor som män analyserar vi likheter 

och skillnader sett till deras upplevelser av sin egen karriärväg. Genom att analysera 

respondenternas utveckling mot en chefsposition i termer av lärandeaktiviteter så har studien 

en tydlig pedagogisk inriktning. Tidigare forskning om genus i förhållande till arbetsliv och 

arbetsmarknad har främst fokuserat på de hinder kvinnor möter och har byggt på antagandet 

om individen som passivt inordnad i samhälleliga strukturer. I den här studien undersöker vi 

kvinnors och mäns karriärvägar ur ett pedagogiskt perspektiv och tar utgångspunkt i hur de 

som aktivt lärande aktörer har tagit sig till en chefsposition. På så vis hoppas vi kunna bidra 

med ny kunskap till detta forskningsområde. 
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka redskap som varit 

förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet 

riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen 

karriärväg. 

 

1.3 Frågeställningar 
 Vilka redskap beskriver kvinnor och män att de har använt sig av för att ta sig till en 

chefsposition? 

 Vilka likheter och skillnader framträder mellan könen? 
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2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras en kunskapsöversikt av den tidigare forskning vi funnit relevant för 

studiens ämnesområde. Genom att sammanfatta och redogöra för vad tidigare genusforskning 

har visat, syftar detta avsnitt till att ge en bild av hur den aktuella diskussionen om genus i 

arbetsliv och arbetsmarknad ser ut idag.  

 

2.1 Sökprocess 

För att finna tidigare forskning om genus i förhållande till arbetsliv och arbetsmarknad har vi i 

vår sökprocess använt oss av Uppsala Universitets databaser. I sökandet har vi använt oss av 

Uppsala Universitets egen ämnesguide och genom detta har vi kunnat söka i pedagogiskt 

inriktade databaser så som SwePub (Swedish Publications) och ERIC (Education Resource 

Information Center).  Vi har även använt oss av de svenska bibliotekens gemensamma katalog 

LIBRIS. Tidigare forskning har även hittats via referenslistor i de artiklar vi arbetat med. 

De sökord som har används är bland annat glastak, glashiss, genus, genus i 

organisationer, karriär, kvinnors karriär, förutsättningar för karriär, ledarskap och 

chefsskap. Genom att söka på dessa ord i olika konstellationer försökte vi finna så relevanta 

artiklar som möjligt. För att nå internationell forskning genomförde vi även sökning med 

dessa ord på engelska. 
 

2.2 Genus i samhället 
I dagens arbetsliv är män överrepresenterade inom de högre chefspositionerna. Trots att 

andelen kvinnor i chefsbefattningar har ökat de senaste åren, så verkar kön fortfarande vara en 

påverkande variabel vad gäller karriärutveckling (TCO, 2013).  

För att skapa förståelse för varför det ser ut som det gör är det viktigt att förstå hur 

genusbegreppet och debatten kring jämställdhet ser ut i samhället idag. I diskussioner kring 

jämställdhet talar man ofta om begreppet könsmaktordning, det vill säga att män är 

överordnade kvinnor. Den manliga normen tycks länge ha varit samhällets styrande princip, 

vilket särhåller kvinnor och män som grupp (Ekenstam, 2006). Begreppet genussystemet 

används bland annat tillsammans med begrepp som könsmaktordning och genuskontrakt för 

att förklara de processer och strukturer som upprätthåller ojämställdhet i samhället. 

Genussystemet bygger på två grundläggande logiker: manlig överordning och isärhållande av 

könen. Den manliga överordningen yttrar sig i att den manliga normen länge har varit en 

styrande princip i samhället. Det som män gör betraktas som mer värdefullt och allmängiltigt, 

medan kvinnor ses som avvikande. Isärhållandet handlar om att kvinnor och män, samt de 

könsnormer som hör därtill, ses som varandras motsatser. Det leder bland annat till en 

uppdelning på arbetsmarknaden, där olika sektorer är mer eller mindre kvinno- eller 

mansdominerade (Hirdman, 1988). 

Begreppet genuskontrakt innefattar i sin tur förväntningar om hur kvinnor respektive 

män bör agera och vara mot varandra (Hirdman, 1988). Genus finns som en grundläggande 

princip överallt i samhället. Det finns i arbetsuppgifter, villkor, makt och rättigheter. Genom 

att tala om kön som social konstruktion kan vi förklara de skillnader som finns mellan det som 

anses vara typiskt manligt och kvinnligt samt de orättvisor som är uppbyggda kring dessa 

konstruktioner. Varför få kvinnor innehar högre chefspositioner kan inte förklaras av deras 

biologiska kön. Det kan däremot förklaras av att de blir bemötta och behandlade efter 
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samhällets styrande könsnormer. Det är därför av stor vikt att studera de strukturer som skapar 

och upprätthåller de skillnader som finns mellan kvinnor och män i samhället (Wahl, 1992). 
 

2.3 Genus i organisationer 
Forskning kring genus i samhället har länge varit aktuellt. På senare år har allt fler forskare 

och författare även börjat intressera sig för att studera genus i organisationer. Kön och genus 

är ofta osynligt i organisationer och det finns skilda åsikter kring frågan om organisationer är 

könsneutrala eller ej. Organisationsteorin har tidigare kritiserats för att vara “könlös”. 

Samtidigt finns det svårigheter i konstaterandet att organisationer skulle vara könsneutrala, då 

organisationer ofta bygger på maskulina referenser och strukturer vilket leder till att de inte 

ens anses vara neutrala från början (Acker, 2004; Acker, 1990). 

Många gånger är genus så djupt inrotat i organisationer att vi upplever dem som 

könsneutrala. Det ligger djupt inrotat sedan en lång tid tillbaka att män är överordnade 

kvinnor och att män är de som besitter ledande positioner. Därför är en systematisk teori om 

kön i organisationer viktig (Acker, 2006). Normer, regler och värderingar formas av 

organisationskulturer på företag och på så vis bidrar organisationer också till att skapa och 

upprätthålla de könsnormer som finns i samhället. Genom organisationskulturer formas 

stereotyper av det som anses vara typiskt manligt och kvinnligt, och det är det manliga som 

ses som en norm (Gherardi & Poggio, 2001). Den stereotypa manliga medarbetaren 

genomsyrar ett flertal organisatoriska processer, vilket leder till att det typiskt manliga gynnas 

och det typiskt kvinnliga hamnar i utkanten. Detta bidrar i sin tur till att upprätthålla 

uppdelningen av kön på arbetsmarknaden. Genom en organisationsteori som lyfter fram båda 

könen kan ojämlika organisatoriska strukturer komma fram, vilket möjliggör förändring och 

förbättring av kvinnans underordnade situation (Acker, 1990). 
 

2.4 Glastaket  
Forskning om genus i förhållande till arbetsliv fokuserar mycket på de organisatoriska 

strukturer som skapar ojämlikhet mellan könen. Kvinnors arbetskraftsdeltagande har varit 

högt under flera decennier. Idag är en stor del av landets kvinnor även välutbildade. 

Fortfarande kvarstår det dock stora skillnader i representation i toppen, där männen är de som 

styr. Trots att en större andel av landets kvinnor innehar chefspositioner idag, så verkar det 

fortfarande finnas hinder som sätter stopp för kvinnor att nå topp-positioner i sin karriär 

(TCO, 2013). Tidigare forskning talar om detta fenomen som glastaket och syftar då till den 

genomskinliga barriär som sätter stopp för kvinnor att stiga i hierarkin, och då främst de 

manligt dominerade branscherna (Hultin, 2001). 

Trots att kompetensen finns bland kvinnor så utgör glastaket en barriär som sätter 

hinder för dem. Den manliga dominansen i toppen av organisationer beskrivs som ett 

framstående problem för kvinnor som vill ta sig upp i hierarkin. Det talas om begreppet 

homosocialitet, det vill säga känslan av samhörighet med personer av samma kön (Lipman-

Blumen, 1976). När de högre chefspositionerna domineras av män, tenderar det att gynna 

även andra män vid rekrytering och befordran till högre tjänster. Följden av detta blir att 

männen fortsätter vara överrepresenterade på de högre positionerna (Thomsson & Elvin-

Nowak, 2003). För att bli bekräftad som chef tillämpar kvinnor därför ofta en könsneutral 

strategi. Detta för att uppfattas seriösa och kompetenta och på så vis bli bedömda utifrån det 
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istället för sin kvinnlighet (Wahl, 1992). Problematiken kring glastaket ligger främst på 

“mellanchefsnivå”, men fenomenet kan även användas till att beskriva den strid kvinnor 

genomför för att uppnå likvärdiga löner som män på samma befattningar (Albrecht, Thoursie 

& Vroman, 2014).  
 

2.5 Glashissen  
Precis som glastaket är glasshissen ett fenomen som är omtalat i genuslitteraturen. Begreppet 

beskriver hur män i minoritet på arbetsplatser har lättare att stiga i hierarkin. Denna situation 

är unik. Medan andra minoritetsgrupper ofta anses vara i underläge i denna situation, så kan 

det vara en tillgång för män att vara underrepresenterade i organisationer. Förklaringen till 

detta är att män bär med sig sin överordnade roll från samhället in i minoritetsammanhanget 

på sitt arbete. Trots kvinnlig majoritet på arbetsplatsen förväntas det sällan att männen ska 

anpassa sig efter den existerande normen. Istället välkomnas de ofta av sina kvinnliga kollegor 

och ges utrymme för att forma sina egna normer och metoder på arbetsplatsen (Williams, 

1995). Då de kvinnodominerade arbetsplatserna många gånger anses bestå av lågstatusyrken, 

välkomnas ofta männen för att höja organisationens status. Det fördelaktiga bemötandet ökar 

därmed deras chanser att snabbt klättra i hierarkin (Hultin, 2001). Ofta gynnas männens 

frammarsch av både chefer och medarbetare. Omgivningens förväntningar och organisationers 

förmåga att rätta sig i ledet efter de manliga arbetstagarna är en bidragande orsak till att 

glashissen existerar (Williams, 1995).  

Homosocialiteten sägs vara en bidragande faktor till både glashissens och glastakets 

existens. På många arbetsplatser, även de kvinnodominerade, har ledningsgrupper manlig 

majoritet. Män föredrar i flera sammanhang att välja andra män framför kvinnor, vilket leder 

till ett försprång i processer vad gäller anställning och befordran (Hultin, 2001). De 

traditionella föreställningarna om vad män respektive kvinnor ska arbeta med har stor 

betydelse för den existerande glashissen. Att män ses som stereotypen för chefskap bidrar till 

att de prioriteras framför kvinnor i rekryteringsprocesser till högre positioner. I många fall tar 

även kvinnor förgivet att män i dessa sammanhang har de egenskaper och den kunskap som 

krävs för att kunna leda. Kvinnor kan på så vis även bidra till att lyfta män i 

minoritetssammanhang (Williams, 1995).  

Genom glashissens existens är det möjligt att män, även i framtiden, blir de som 

besitter de välbetalda yrkesrollerna med hög status. Då männen förblir de som ansvarar över 

rekryteringen så återskapas fenomenet. Detta kan hjälpa till att förklara segregeringen mellan 

könen på arbetsmarknaden (Williams, 1995).  
 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning i relation till studiens syfte  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mycket av den tidigare forskningen talar om den 

ojämna maktbalansen mellan kvinnor och män. Det talas om männens överordning och 

kvinnans underordning i både organisationer och i samhället i stort. Syftet med vår studie är 

att beskriva och analysera vilka redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta 

sig till en chefsposition. Genom att intervjua både kvinnor och män vill vi rikta särskild 

uppmärksamhet mot likheter och skillnader sett till deras upplevelser av sin egen karriärväg. 

Tidigare forskning om genus i förhållande till arbetsliv har främst fokuserat på de hinder 

kvinnor möter samt byggt på antagandet om individen som passivt inordnad i samhälleliga 
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strukturer. I den här studien undersöker vi kvinnors och mäns karriärvägar ur ett pedagogiskt 

perspektiv och tar utgångspunkt i hur de som aktivt lärande aktörer har tagit sig till en 

chefsposition. På så vis hoppas vi kunna bidra med ny kunskap till detta forskningsområde. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit grund för analysen av 

studiens material. För att analysera förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en 

chefsposition har vi utgått från de sociokulturella perspektiven med särskild inriktning på 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling. Genom att analysera vilka redskap kvinnor och 

män använt sig av för att ta sig till en chefsposition hoppas vi kunna besvara vårt syfte kring 

vad som har varit förutsättningar för dem. Förhoppningen är att, genom dessa teoretiska 

utgångspunkter, finna likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin 

egen karriärväg. 
 

3.1 De sociokulturella perspektiven 
De sociokulturella perspektiven används som en övergripande benämning på ett antal nära 

besläktade teorier om individens lärande (Jakobsson, 2012). Gemensamt för dessa perspektiv 

är att de intresserar sig för hur individens lärande, utveckling och reproduktion av kunskaper 

formas av deltagande i olika sociala och kulturella aktiviteter. På så vis blir den kultur vi lever 

i och de grupper vi tillhör av stor vikt för detta perspektiv. Människor ses inte bara som 

enskilda individer utan som individer i grupper och sociala sammanhang. För att förstå hur 

den enskilda individen fungerar, hur hon lär och varför hon agerar som hon gör, måste vi 

därför studera samspelet mellan kollektiv och individ – mellan människan och kulturen. 

Lärande är en del av alla de handlingar som en individ utför och ska ses som en sammansmält 

del med de sociala praktiker som en individ utsätts för (Säljö, 2005). 
 

3.1.1 Vygotskijs idéer om lärande och utveckling 

Lev Semjonovitj Vygotskij ses som upphovsmannen till de sociokulturella perspektiven. Han 

ifrågasatte synen på lärande som en individuell process och menade istället att människan 

ständigt lär och utvecklas i ett samspel med sin omgivning. I alla situationer har vi möjlighet 

att ta till oss kunskaper från människor i vår omgivning (Vygotskij, 2001). Vygotskij talade 

om Den proximala utvecklingszonen när han försökte beskriva skillnaden i vad individen kan 

lära på egen hand och vad individen kan lära tillsammans med andra. Med begreppet ville 

Vygotskij betona att det intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv inte endast är de kunskaper 

och kompetenser människan redan uppvisar, utan även vad som är utvecklingspotentialen 

(Säljö, 2010).  

Vygotskij menade därav att utveckling till stor del sker genom relationer och i 

interaktion med omgivningen. Han talade om begreppet internalisering, det vill säga 

införlivning av åsikter, värderingar och tankar. Detta begrepp kan förstås på flera olika sätt. 

När vi till exempel lär oss ord och språk sker det ofta genom internalisering. Vi lär oss vad ord 

står för, och vad som skiljer dem åt, genom att ta över den förståelse vi möter i vår vardag. Vi 

underordnar oss därför konventionella sätt att använda språket. Detta för att etablera kontakt 

med människor och bli en del av sociala gemenskaper. Det är också uppenbart att vi tillägnar 

oss mer komplexa tankesystem och företeelser som vi använder för att strukturera vårt eget 

handlande. På så vis kan både abstrakta eller kulturspecifika fenomen, som till exempel 

samhällets könsnormer, internaliseras och bli en del av den egna personligheten (Säljö, 2010). 
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3.1.2 Vygotskijs teori om mediering genom kulturella redskap 

Vygotskij såg inte människan som en bärare av ett färdigt förråd av kunskaper. Han menade 

istället att vi, med hjälp av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, ständigt tillägnar oss nya 

former av redskap och lär oss agera i nya praktiker. Människan har en uppsättning biologiska 

resurser som är givna av naturen – både fysiska och mentala. Sett till dessa resurser har vi 

under de senaste årtusendena inte utvecklats särskilt mycket. Trots det kan vi ändå se tecken 

på att förändringar har skett av våra kunskaper och intellektuella färdigheter. Dessa 

förändringar blir istället, enligt ett sociokulturellt perspektiv, synliga när vi studerar de 

medierande redskap vi använder oss av för att bearbeta vår omvärld (Säljö, 2010).  

Det var Vygotskij (2001) som utvecklade de ursprungliga insikterna kring mediering. 

Tanken om mediering genom redskap utvecklades till en början som ett svar på den tidiga 

behaviorismens försök att förklara lärande genom stimulus-respons. Vygotskij menade att 

människan har många större mentala förmågor som inte går att förklara på detta sätt, till 

exempel förmågan att arbeta kreativt, minnas och lösa problem. Dessa förmågor kan endast 

förstås i relation till den roll som redskap har i människans handlingar (Säljö, 2005).  

Mediering handlar således om hur människan använder sig av externa redskap för att 

hantera sin omvärld. Vi kan till exempel börja räkna på fingrarna när huvudräkningen känns 

svår, eller använda oss av en språklig ramsa för att minnas viss fakta. Fingrarna fungerar då 

som ett fysiskt redskap som stödjer individens förmåga och ramsan ses som ett språkligt 

redskap (Vygotskij, 2001). Detta illustrerade Vygotskij i en modell i form av en triangel. 

Modellen utvecklades sedan av Vygotskijs medarbetare Leontiev (se Figur 1). 

 

 

                                     Figur 1. 

En klassisk förklaring av modellen utgår ifrån ett exempel från tidigt jordbruk. När människan 

(subjektet) arbetar med jorden (det vill säga bearbetar objektet) så använder hon sig av så 

kallade medierande redskap. I det här exemplet skulle hon kunna använda sig av fysiska 

redskap så som spadar och hackor, eller intellektuella redskap så som kunskaper om grödor, 

hur man odlar och vattnar. Redskapen står helt enkelt för de hjälpmedel vi människor 

använder oss av i konkreta situationer. I princip kan vi inte handla i några situationer utan att 

använda oss av redskap (Säljö, 2005). 

Våra färdigheter är beroende av och samspelar med de redskap vi har tillgång till i den 

kontext och tid vi befinner oss i. I vår moderna tid handlar lärande och utveckling till stor del 

om att förstå och lära sig hantera sådant som ligger utanför människan själv. Språket ses 
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därför som ett redskap med central betydelse. Genom kommunikation mellan människor 

skapas ett ständigt lärande, vilket leder till utveckling hos individen. Hos människan finns 

nämligen en självbevarelsedrift som gör att information, kunskap och erfarenheter som är 

centrala bevaras över tid (Säljö, 2010). Lärande och utveckling ligger även i samhällets 

intresse och det finns därför ständigt ett behov av att skapa miljöer där kommunikativa 

situationer är tillgängliga för människan.  

Genom kollektiva kunskaper utvecklas det ständigt nya redskap i en kultur. 

Utvecklingen av fysiska redskap föregås alltid av kunskaper och idéer i form av intellektuella 

redskap. Samtidigt påverkas våra kunskaper och idéer direkt av vilka fysiska redskap vi har 

tillgång till i den kontext och tid vi befinner oss i (Säljö, 2010). 
 

3.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter i relation till studiens syfte  
De sociokulturella perspektiven intresserar sig för hur individens lärande, utveckling och 

reproduktion av kunskaper formas av deltagande i olika sociala och kulturella aktiviteter. 

Inom perspektivet talade Vygotskij om individens utvecklingspotential vid samspel med 

andra, samt hur vi tillägnar oss konventionella synsätt från vår omgivning (Säljö, 2010). 

Vygotskij (2001) menade även att människan använder sig av medierande redskap, det vill 

säga alla de metoder som används för att ta sig fram och hantera situationer i omgivningen. 

Vygotskij kallade denna process för mediering och menade att vissa förmågor endast kan 

förstås i relation till den roll som redskap har i människans handlingar (Säljö, 2005).  

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera vilka redskap som varit 

förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet 

riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen 

karriärväg. Teoretiskt har vi tagit utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling. Det innebär att lärande fokuseras som en aspekt av kvinnor och mäns karriärvägar. 

Mer specifikt riktas uppmärksamheten mot lärandets sociala dimensioner och de redskap 

kvinnor och män använt sig av i sin väg till en chefsposition. Utifrån Vygotskijs (2001) 

triangel har vi i denna studie valt att fokusera på respondenterna som subjekt som aktivt 

använt sig av olika medierande redskap för att nå till objektet, det vill säga ta sig till en 

chefsposition (se Figur 2). 

 

 
 

                                             Figur 2. 
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4. Metod  

 

I följande avsnitt kommer studiens forskningsprocess att beskrivas. I avsnittet presenteras de 

medvetna val som gjorts angående metod och genomförande av studien. Avsnittet innehåller 

också en diskussion kring forskningsetiska överväganden samt i vilken mån studiens resultat 

är överförbara. Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka 

redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild 

uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av 

sin egen karriärväg. Förhoppningen är att genom detta avsnitt ge läsaren en förståelse för 

varför denna metod är lämplig för studiens syfte. 
 

4.1 Val av metod  
För att uppnå studiens syfte valde vi att utgå från en kvalitativ forskningsansats med intervjuer 

som metod. Den kvalitativa forskningsmetoden har växt fram som en motsats till den 

kvantitativa metoden där en större mängd data samlas in (Ahrne & Svensson, 2011). I den här 

studien valde vi att undersöka ett färre antal respondenter för att få mer uttömmande svar. 

Detta motiverades av vårt intresse att skapa förståelse genom närmanden för det fenomen som 

studeras (Aspers, 2011). 

Den mest använda metoden inom kvalitativa studier är intervjuer. Alvehus (2013) 

menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod för att få flera synvinklar på ett och samma 

ämne. Genom att använda intervju som forskningsmetod får forskaren möjlighet att ta del av 

olika typer av sociala miljöer. Forskaren kan då få en mer ingående bild av det samspel som 

råder i den valda miljön och kan därmed ta del av respondenternas känslor och erfarenheter 

(Ahrne & Svensson, 2011). I den här studien såg vi flera fördelar med att genomföra 

kvalitativa intervjuer för att besvara vårt syfte. Genom att använda intervjuer som 

forskningsmetod hoppades vi kunna få en djupare förståelse för respondenternas tankar, 

erfarenheter och åsikter. Det gav oss möjligheten att på en begränsad tid ta del av 

respondenternas upplevelser av sin egen karriärväg. 

För att sedan tolka materialet i analysprocessen valde vi att använda oss av ett 

fenomenografiskt förhållningssätt. Fenomenografin syftar till att undersöka människors 

upplevelser av olika fenomen. Genom att till exempel granska intervjuutsagor, som i det här 

fallet, försöker man förstå innebörden av hur människor upplever fenomen istället för att 

försöka finna ett samband eller en förklaring till hur något faktiskt är. Det finns även ett 

intresse för att se till likheter och skillnader i uppfattningar kring ett fenomen. Att lyfta fram 

varianser leder till en bred och mer nyanserad bild av det fenomen man vill undersöka 

(Larsson, 1986). Syftet med vår studie är att beskriva och analysera vilka redskap som varit 

förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Vi riktar särskild 

uppmärksamhet mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen 

karriärväg, vilket motiverade en fenomenografisk forskningsansats.  
 

4.2 Forskningsetiska överväganden  
Under arbetets gång hade vi flera etiska aspekter i åtanke. Vid planering och genomförande av 

studien vägde vi för- och nackdelar mot varandra och tänkte igenom hur respondenterna 

påverkades av olika beslut (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att ta stöd i 
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Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer och utgick ifrån de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att respondenterna bör informeras om studiens syfte samt 

vad det innebär att delta. Det är viktigt att från början vara tydlig med att deltagande är 

frivilligt och att respondenten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi inledde kontakten med respondenterna genom att skicka ut ett 

mejl där vi presenterade oss själva samt uppgav syftet med vår undersökning (se Bilaga 1). I 

mejlet upplyste vi om att deltagande var frivilligt och anonymt samt att ljudinspelning skulle 

ske under samtliga intervjuer. De deltagare som visade intresse att delta fick sedan en djupare 

introduktion till undersökningen och dess syfte. I vårt Samtyckesformulär (se Bilaga 2) fick 

sedan respondenterna möjlighet att godkänna sitt deltagande och ljudinspelningen. Detta i 

enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Under genomförandet av studien var vi noga med att uppfylla kravet på 

respondenternas konfidentialitet. Alla personliga uppgifter behandlades och förvarades så att 

obehöriga ej kunde få åtkomst till dem. Endast vi forskare hade tillgång till de ljudinspelade 

och transkriberade intervjuerna. Genom att inte presentera respondenternas arbetsplats i 

uppsatsen, så behandlades även organisationen konfidentiellt. Vi uppfyllde på så vis 

konfidentialitetskravet. Vi uppfyllde även nyttjandekravet då det insamlade materialet endast 

användes i syfte av denna vetenskapliga studie (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Urval av respondenter  

Valet av respondenter är en viktig fråga inom kvalitativ forskning. Eftersom både 

genomförande och bearbetning av intervjuer är en tidskrävande process så kan antalet 

respondenter inte vara för stort (Dalen, 2008). För att kunna besvara studiens syfte är det även 

viktigt att de personer som deltar verkligen är lämpade för den specifika undersökningen 

(Repstad, 1999). I den här studien valde vi att använda oss av ett strategiskt urval för att finna 

lämpliga respondenter. Deltagarna i studien valdes ut medvetet selektivt då vi kontaktade de 

personer vi ansåg överensstämma med våra urvalskriterier. De kriterier vi tog hänsyn till var 

befattning och kön eftersom det hade stor betydelse för vår möjlighet att uppnå studiens syfte. 

Eftersom studien syftar till att se på likheter och skillnader mellan kvinnor och män så var det 

av stor vikt att finna respondenter av båda könen. Befattningen blev också ett betydelsefullt 

urvalskriterium för att resultatet skulle vara jämförbart mellan könen. Urvalet påverkades även 

av respondenternas tillgänglighet och deras möjlighet att delta inom studiens tidsramar.  

Utifrån dessa kriterier valde vi att intervjua sex personer till denna studie; tre kvinnor 

och tre män, på ett ledande svenskt företag inom retailbranschen. När studien genomfördes 

arbetade samtliga respondenter som chefer och hade därmed ansvar över både personal och 

budget i sin position. Personerna hade då arbetat i sin roll från ca sex månader till och med ett 

och ett halvt år. Samtliga respondenter hade även erfarenhet från tidigare ledarskap. I rollen 

som chef ansvarade de över sex till femton direktrapporterande medarbetare. Eftersom vi 

garanterade att det insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt kommer varken 

företag eller respondenter att presenteras närmre i denna studie.  
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4.3.2 Utformningen av intervjuguide  

Samtliga intervjuer följde en semistrukturerad form. Under intervjuerna använde vi oss av en 

intervjuguide innehållande ett visst antal temaområden som valdes ut i förväg (Dalen, 2008). 

Detta bidrog till att samtliga intervjuer följde samma struktur och utgick från samma teman. 

Intervjuguiden syftade även till att öka jämförbarheten mellan intervjuerna under 

analysprocessen och samordningen mellan oss författare (Bryman, 2011).  

Intervjuguiden (se Bilaga 3) bestod i det här fallet av tre teman: arbetsliv, utbildning 

och egenskaper med ett antal underfrågor för varje tema. Alla frågor valdes ut noggrant för att 

på bästa sätt ge underlag till att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att uppmuntra 

deltagarna att berätta fritt kring sina upplevelser försökte vi formulera öppna frågor i så hög 

grad som möjligt. Dalen (2008) menar även att öppna frågor leder till ett rikt och fylligt 

material. För att undvika missförstånd försökte vi konstruera tydliga och direkta frågor. Vi 

försökte till exempel formulera frågorna så att det endast innehöll en frågeställning och inte 

flera i samma (Trost, 2005).  
 

4.3.3 Genomförande av intervjuer  

Under april 2016 genomförde vi totalt sex semistrukturerade intervjuer för att samla in våra 

data. Under samtliga intervjuer använde vi oss av den intervjuguide som vi tidigare 

konstruerat (se Bilaga 3). Denna guide hjälpte oss att behålla strukturen på intervjuerna. 

Ordningsföljden på frågorna varierade däremot från intervju till intervju. Även de följdfrågor 

vi ställde varierade beroende på de svar vi fick.  

Till en början kontaktade vi ett antal personer som vi ansåg vara lämpade att delta i 

studien. I ett första kontaktmejl presenterade vi oss själva och syftet med vår studie (se Bilaga 

1). I mejlet upplyste vi även om att deltagande var frivilligt och anonymt samt att 

ljudinspelning skulle ske under samtliga intervjuer. Sex deltagare visade intresse för att delta i 

studien och de fick därmed en djupare introduktion till undersökningens syfte och utförande. 

Tillsammans med respondenterna kom vi sedan överens om ett lämpligt intervjutillfälle. Vi 

övervägde var och när intervjuerna skulle genomföras, då det kan ha stor betydelse för 

resultatet (Ahrne & Svensson, 2011). Samtliga sex intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på 

respondenternas arbetsplats. Detta för att underlätta möjligheten för respondenterna att delta, 

men även för att genomföra intervjuerna i en trygg miljö där risken för att bli störd var ytterst 

liten (Ahrne & Svensson, 2011). Varje intervju tog ca 30–40 minuter. Vi inledde med en kort 

presentation av oss själva och vår studie. Respondenterna fick sedan ta del av vårt 

samtyckesformulär för medgivande av deltagande i studien (se Bilaga 2). Under den fortsatta 

intervjun lät vi sedan deltagarna ta tid till att besvara frågorna. Genom att lämna tid för 

tystnad och eftertanke, skapades möjligheten till mer givande och fullständiga svar (Trost, 

2005).  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av våra telefoner, efter respondenternas 

samtycke. Inspelningarna gjordes för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka i materialet 

och lyssna på det som sades. Inom kvalitativ forskning finns det även ett intresse för att 

studera hur deltagarna uttrycker sig, och inte endast vad som sägs. Detta intresse underlättades 

genom inspelningarna (Bryman, 2011). För att försäkra oss om att inte förlora det viktigaste ur 

samtalen gjorde vi även vissa anteckningar under intervjuerna (Trost, 2005).  
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Under intervjutillfällena hade en av oss huvudansvar för intervjun – att föra den framåt och se 

till att samtliga teman och frågor i intervjuguiden togs upp. Den andra agerade istället 

observatör och hade ansvar för ljudinspelning och anteckningar (Trost, 2005). Vi växlade 

sedan mellan dessa två roller under de olika intervjutillfällena.  
 

4.3.4 Bearbetning av material och analysmetod  

Den fenomenografiska forskningsansatsen har genomsyrat hela analysprocessen. Vid 

bearbetning och analys av vårt material tog vi utgångspunkt i den fenomenografiska 

analysmodell som Fejes och Thornberg (2015) beskriver. Syftet var att genom denna 

tematiska analysmetod kunna hitta variationer och mönster i de intervjuutsagor vi samlat in. 

Bearbetningen av data inleddes med att vi transkriberade samtliga intervjuer. Vi skrev på så 

vis ut intervjuerna och överförde dem till textform. Detta försökte vi göra så tidigt som möjligt 

efter genomförd intervju, för att våra minnen från situationen skulle vara så bevarade som 

möjligt. Vi antecknade det som sades ord för ord, men försökte även få med andra uttryck 

såsom skratt och tveksamheter (Aspers, 2011). I transkriberingsprocessen fick vi en första 

möjlighet till analys eftersom vi redan i denna stund fick bekanta oss med materialet och 

skapa oss en första uppfattning kring respondenternas uttalanden (Fejes & Thornberg, 2015).  

När intervjuerna transkriberats skrev vi ut dessa i pappersform, enligt Fejes och 

Thornbergs (2015) rekommendationer. Detta för att få en bra överblick och kunna sortera i 

materialet. I detta skede ville vi koda materialet, det vill säga finna gemensamma koder och 

teman i det som sades för att skapa en grund för analysen (Aspers, 2011). Genom att 

sammanfatta och reducera materialet till ett antal teman var förhoppningen att ge en så 

lättöverskådlig bild som möjligt av studiens resultat. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det 

av stor vikt att hitta nyanser i citaten för att kunna gruppera dem i teman därefter. Vi läste 

igenom materialet ett antal gånger och började sedan urskilja ett antal återkommande teman 

med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Då vi teoretiskt utgick från de 

sociokulturella perspektiven med särskild inriktning på Vygotskijs teori om medierande 

redskap, så hade även den valda teorin ett stort inflytande vid tematiseringen. Kodningen av 

teman utfördes genom att vi klippte i det utskrivna materialet för att sedan sortera det utifrån 

vad vi upplevde att de olika citaten handlade om. Under kodningen upptäckte vi att flera av 

våra citat gick in under varandra. Det gick därför att slå ihop vissa teman under olika rubriker. 

Ju mer materialet bearbetades, desto tydligare framhävdes vissa centrala och övergripande 

teman. För att identifiera teman av relevans för undersökningen hade vi ständigt studiens syfte 

i åtanke (Fejes & Thornberg, 2015).  

För att försäkra oss om att vi inte hade missat något viktigt läste vi sedan igenom 

materialet ännu en gång, från början till slut (Fejes & Thornberg, 2015). Då några av våra 

teman, i flera avseenden, gick in under varandra var det ständigt en svårighet kring vad som 

skulle placeras under vilken rubrik. Till slut hade vi identifierat fyra olika huvudteman utifrån 

det som tydligast framträdde i materialet: Personlighet, Erfarenhet, Nätverk och Kön. Varje 

huvudtema fick sedan mellan två till tre respektive underteman. Dessa presenteras närmare 

under avsnittet Resultat och analys (se s.21).  
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4.4 Koherens, kongruens, tillförlitlighet och äkthet  
Begreppen validitet och reliabilitet har sin grund i den naturvetenskapliga forskningen vars 

fokus ofta ligger på att bearbeta olika typer av mätningar. Detta har gjort att användningen av 

dessa uttryck vid kvalitativa studier har kritiserats och inte alltid anses vara representativa 

(Bryman, 2011). Istället har begreppen omvandlats till andra definitioner som är mer 

anpassade för att bedöma den kvalitativa forskningens nivå. Larsson (2005) menar att 

kvalitativa studier istället bör använda sig av begrepp som koherens, kongruens, tillförlitlighet 

och äkthet. Dessa begrepp ska känneteckna hur systematiskt upplagd och väl genomförd en 

studie är. I denna studie använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod och vi valde därför 

att ta stöd i Larssons (2005) rekommendationer.  

För att läsaren ska förstå studien och dess syfte bör den innefatta koherens. Detta 

innebär att det alltid bör finnas en helhet där alla uppsatsens delar sammanlänkas med 

varandra (Larsson, 2005). Vi försökte förhålla oss till detta genom att låta studiens syfte 

genomsyra hela uppsatsen. Vi förde hela tiden en dialog om hur olika delar av uppsatsen var 

sammanlänkade och hur de skapade relevans för syftet. Detta för att skapa en tydlig röd tråd 

och underlätta för läsaren att följa studiens olika steg. 

Kongruensen kan liknas vid ett reliabilitetskrav, vilket betyder att samma resultat bör 

kunna redovisas oavsett vem som genomför analysen (Wibeck, 2010). Vi tog därför hänsyn 

till att materialet som presenterades skulle vara lätt att följa. Avsikten var även att beskriva 

tillvägagångssättet så noga som möjligt, för att studien skulle kunna replikeras (Thomassen & 

Retzlaff, 2007). Genom att redogöra för tillvägagångsättet ville vi även skapa förutsättning för 

andra forskare att granska studien och avgöra dess kvalité (Larsson, 2005).  

Begreppet tillförlitlighet omfattar den systematik och noggrannhet som genomsyrar 

forskningsprocessen. Den metod som används vid insamling och analys av data påverkar 

resultatets tillförlitlighet och äkthet (Fejes & Thornberg, 2015). När bedömningen av 

tillförlitligheten i en studie genomförs brukar den delas in i fyra kategorier; trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera. När man talar om 

trovärdighet utgår man från att varje individ har en subjektiv uppfattning om sin omvärld. I 

denna studie eftersträvade vi därför en variation i respondenternas upplevelser. Genom att 

utföra enskilda intervjuer försökte vi skapa utrymme för alla våra respondenter att uttrycka sin 

egen subjektiva mening (Thomassen & Retzlaff, 2007).  

Pålitligheten avgörs genom en kritisk granskning av processen. Det handlar om i 

vilken grad forskarens personliga påverkan har kommit att inverka på studiens resultat 

(Thomassen & Retzlaff, 2007). För att åstadkomma hög pålitlighet lät vi därför andra granska 

arbetet. Om studien kan replikeras av en annan forskare med samma resultat innebär det att 

studien har god kongruens (Thomassen & Retzlaff, 2007).  

Överförbarheten kan liknas med generalisering vid kvantitativa studier, men är vid 

kvalitativa studier något begränsad och bör därför göras mycket varsamt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2011) minskar överförbarheten vid kvalitativa studier 

eftersom man oftast studerar specifika fenomen i specifika miljöer. Man gör en djupdykning 

inom ett ämne och försöker skapa förståelse kring de subjektiva upplevelser, känslor och 

tankar som beskrivs. I den här kvalitativa studien anser vi dock att man skulle kunna tala om 

det som Larsson (2009) benämner som Enhancing generalization potential by maximizing 

variation (se avsnitt 4.6).  
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Det sista begreppet för bedömning av tillförlitligheten handlar om möjligheten att 

styrka och konfirmera studiens resultat. Det innebär att forskaren utfört arbetet i god tro och 

att resultatet går att styrka (Bryman, 2011). För att uppfylla dessa krav har vi i den här studien 

beskrivit och motiverat de medvetna val som tagits angående metod och tillvägagångssätt. 

Uppsatsen är därför lätt att granska. Den fenomenografiska analysmodellen, hämtad från Fejes 

och Thornberg (2015), gör även att tillvägagångsättet i analysen blir enkelt att följa.  
 

4.5 Metoddiskussion och reflektion kring överförbarhet  
En fördel med kvalitativ metod är att man som forskare har möjlighet att vara flexibel. Under 

intervjuer kan man exempelvis ställa följdfrågor för att fördjupa sig i något som visar sig vara 

av intresse för studien – något som inte hade varit möjligt om vi istället valt att genomföra en 

enkätundersökning. Enkätundersökningar, eller kvantitativa studier överlag, kräver ett större 

förarbete för att uppnå hög reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Att den kvalitativa 

metoden är flexibel leder dock till att vissa delar av de genomförda intervjuerna i slutändan 

kan vara ointressanta för undersökningens syfte. Att genomföra kvalitativa intervjuer är även 

tidsmässigt en omfattande process. Det kan bidra med en fördjupad, men något reducerad bild, 

av ett fåtal respondenters upplevelser. Det blir därför svårt att överföra resultatet till andra 

personer, platser eller tidpunkter (Ahrne & Svensson, 2011).  

I vår studie valde vi att utgå från en kvalitativ metod, vilket leder till att slutsatserna av 

vårt resultat inte är överförbara till andra situationer och kontexter. Vi anser dock att man 

skulle kunna tala om det som Larsson (2009) benämner som Enhancing generalization 

potential by maximizing variation. Detta är användbart när man talar om generaliserbarhet i 

studier där den empiriska basen utgörs av ett visst antal fall – i det här fallet kvalitativa 

intervjuer. Logiken skiljer sig då åt i jämförelse med statistiska undersökningar. Precis som 

inom fenomenografin strävar man efter att uppnå variation av kvalitativt skilda fall av det 

fenomen man avser undersöka. Ju mer variation, desto högre generaliserbarhet (Larsson, 

2009). I den här studien valde vi att ta utgångspunkt i en fenomenografisk ansats och vi 

strävade därefter mot en varierad och nyanserad bild av kvinnors och mäns upplevelser av sin 

karriärväg. På så vis har det vanliga fallet i intervjuutsagorna varit minst lika viktigt som det 

mest ovanliga för oss. Den variation vi funnit genom kvalitativa intervjuer i den här studien 

förväntas även finnas i andra relevanta sammanhang och situationer (Larsson, 2009).  

I den här studien har vi tagit hänsyn till vissa aspekter som skulle kunna påverka 

undersökningens resultat. För att göra studien så tillförlitlig som möjligt lät vi både företagets 

och respondenternas deltagande i undersökningen behandlas konfidentiellt. Detta för att öka 

tryggheten och främja uppriktiga svar från respondenterna. Vi valde även att hålla 

intervjuerna i ett lugnt, avskilt rum för att respondenterna skulle våga vara öppna i sina svar. 

Trots att vi tog hänsyn till dessa aspekter så finns det ändå en risk att vår närvaro som forskare 

påverkade undersökningens resultat. En aspekt som vi ser kan ha påverkat intervjuerna är att 

vi som kvinnor fört en dialog om könsrelaterade frågor med de manliga respondenterna. Att vi 

varit två kvinnor som intervjuat upplever vi kan ha bidragit till att männen känt sig extra 

utsatta under intervjuerna. Vi har heller inte någon större erfarenhet av att genomföra och 

analysera intervjuer, vilket kan ha kommit att påverka resultatet. Vi är därmed medvetna om 

att vissa aspekter av undersökningens kvalité kan ha kommit att påverkas. 
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5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Studiens syfte är att beskriva och 

analysera vilka redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en 

chefsposition. Särskild uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och 

mäns upplevelser av sin egen karriärväg. De frågeställningar vi har utgått ifrån har avsett 

besvara vilka redskap kvinnor och män har använt sig av för att ta sig till en chefsposition, 

samt de skillnader som finns dem emellan. De teman som presenteras nedan representerar de 

redskap vi har identifierat att respondenterna använt sig av. Förhoppningen är att dessa 

teman ska bidra till att besvara våra frågeställningar. 

 

Vid bearbetning av insamlad data (se 4.4.4 Bearbetning av material och analysmetod) 

identifierade vi genom en tematisk analys ett antal teman som alla belyser viktiga aspekter 

gällande studiens syfte. Totalt kunde vi urskilja tre centrala huvudteman som belyser 

likheterna mellan könen och ett centralt huvudtema som belyser de skillnader som finns. Varje 

tema har sedan mellan två till tre underteman vardera (se Tabell 1).  

 

                                                 Tabell 1. 
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5.1 Likheter mellan könen 
Genom att analysera materialet utifrån Vygotskijs (2001) teori om mediering identifierade vi 

ett antal redskap som kvinnor och män har använt sig av för att klättra i karriären. I detta 

avsnitt presenteras de teman som belyser likheterna mellan könen i användningen av redskap.  
 

5.1.1 Tema 1: Personlighet     

Under vårt första tema, Personlighet, formulerade vi tre underteman som ska hjälpa oss att 

beskriva det vi tolkade som redskap respondenterna använt sig av för att klättra i karriären. 

Dessa underteman är Engagemang som drivkraft, Utveckling i riktning mot företagets 

värderingar och Självförtroende. 
 

5.1.1.1 Engagemang som drivkraft 

En likhet mellan kvinnor och män var deras personliga engagemang och ambition. Nedan 

presenteras ett antal citat som påvisar respondenternas eget engagemang i att ta sig vidare i 

karriären. Citaten är samlade från både kvinnliga och manliga respondenter.  

 

“Mitt driv, jag vill såhär ständigt förbättras, jag vill ständigt hitta nya utmaningar och jag vill 

ständigt hitta nya möjligheter för att leverera resultat” (Manlig respondent) 

 

“Jag tror ju fortfarande väldigt mycket på engagemang, driv och vilja. Har du det så finns det 

så mycket du kan göra liksom.” (Manlig respondent) 

 

Under intervjuerna beskrev både kvinnor och män att de tror mycket på engagemang, driv och 

vilja att ständigt utvecklas för att ta sig vidare i karriären. Respondenterna beskrev att de drivs 

av sin vilja att ta sig framåt och fortsätta utvecklas i sin karriär och att det är det som tagit dem 

dit de är idag.  

 

“[...] efter två år så gick jag till min chef och frågade varför ingenting hände, ingenting hade 

hänt med min utveckling [...] från den stunden dröjde det inte jätte länge innan jag fick ta 

klivet upp [...] jag förstod då att det gällde att stå på sig och visa framfötterna dit man ville” 

(Kvinnlig respondent) 

 

I citatet ovan beskriver en av respondenterna ett tillfälle då hon själv tog initiativ till att 

utvecklas. Vi valde därför att tolka det som ett redskap, där respondenten själv använt sitt driv 

och engagemang för att ta sig framåt i karriären. Med hjälp av sitt driv och engagemang har 

hon aktivt sökt sig mot nya utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.   

 

“För mig handlar det mycket om motivation att drivas och att vara en förebild. Jag vill 

fortsätta utvecklas, fortsätta leda, ta mig vidare, så att alla som antingen går förbi mig eller är 

med mig ser... alltså lite ‘learn by doing’. Jag vill inte sätta mig i nöjd-facket, jag kommer 

fortfarande alltid vilja utvecklas och bredda mig” (Kvinnlig respondent) 

 

“Vara nyfiken, fatta att jag inte på något vis är perfekt eller fullärd, och att vara ödmjuk inför 

det. Försöka intressera sig och lyssna på medarbetare: ‘vad tycker ni jag gör bra, vad tycker ni 

jag gör mindre bra’ och försöka jobba på de delarna som är mindre bra” (Kvinnlig respondent) 
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De driv och engagemang som beskrivs i citaten ovan är ett återkommande drag i samtliga 

intervjuer. Genom vilja och ett starkt engagemang har respondenterna lyckats ta sig dit de är 

idag. De sociokulturella perspektiven intresserar sig för hur individer i organisationer lär och 

utvecklar sin kompetens. För att utvecklas och lära använder sig människan av olika redskap 

både fysiska och intellektuella (Vygotskij, 2001). I det här fallet valde vi att se engagemang 

och driv som ett viktigt intellektuellt redskap som både kvinnor och män använt sig av för att 

klättra i karriären. Trots att alla våra respondenter haft en framgångsrik karriär och tagit sig till 

betydelsefulla positioner på företaget såg vi att de fortfarande hade ett driv att utvecklas till 

nästa utmaning.  
 

5.1.1.2 Utveckling i riktning mot företagets värderingar 

Vi genomförde samtliga intervjuer på en arbetsplats. De värderingarna som genomsyrar 

organisationen framkom därför tydligt. Under alla intervjuer kom dessa på tal. 

Respondenterna uttryckte att de använder värderingarna som ett stöd i sitt dagliga arbete. 

 

“[...] dels tror jag att det är hur jag är som person. Det har jag fått höra i alla utvecklingssamtal, 

att jag passar väldigt bra med de värderingar och mål vi jobbar mot här, och det tror jag är en 

jättestyrka just för det här företaget.” (Manlig respondent) 

 

“[...] eftersom vi är väldigt värderingsstyrda här så handlar det mycket om att ha rätt 

värderingar så att man är en förebild för dem.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Det finns en vision av hur en ledare ska vara på det här företaget. Jag tror stenhårt på den och 

jag upplever att vi leder den ganska bra också. För mig är en bra ledare en inspirerande, 

motiverande person som får sina medarbetare att växa och utvecklas” (Manlig respondent) 

 

Under intervjuerna framkom det att det som ledare är viktigt att vara en förebild för de 

värderingar företaget står för. Det framkom att flera av respondenterna identifierade sig själva 

mycket med dessa värderingar, vilket verkar ha gynnat deras utveckling uppåt i företaget. De 

berättade att de tror på företagets värderingar och beskrev också hur man bör vara som ledare 

för att leva upp till dem. Vi tolkade detta som en process av vad Vygotskij (2001) kallade för 

internalisering. Vi uppfattade det som att respondenterna hade införlivat företagets 

värderingar i sin egen personlighet för att bli en del av den sociala gemenskapen.  

Enligt det sociokulturella perspektivet är vår utveckling beroende av de redskap vi har 

tillgång till i den kontext vi befinner oss i (Säljö, 2005). I det här fallet kunde vi se att 

respondenterna hade tagit till vara på de värderingar som företaget står för. Detta ansåg vi tyda 

på en medvetenhet och möjlighet att styra sin utveckling i denna riktning. På så vis tolkade vi 

det som att flera av respondenterna använt sig av dessa värderingar som ett redskap för att ta 

sig uppåt till högre positioner inom företaget. Vi uppfattade att respondenternas tro på 

företagets värderingar har gynnat dem i utvecklingen. Värderingar skulle kunna ses som ett 

externt redskap som finns tillgängligt för alla inom organisationen att ta del av. Dessa kan 

sedan användas på olika sätt av olika individer. I vårt fall tolkade vi det som att 

respondenterna har använt sig av värderingarna som ett intellektuellt redskap då de anpassat 

sin utveckling och sitt lärande i riktning mot dessa.  
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5.1.1.3 Självförtroende 

Det tredje undertemat är självförtroende. Under intervjuerna framgick det att tron på sig själv 

är en förutsättning för att utvecklas och ta sig vidare i karriären. Vi tolkade därav 

självförtroende som ett viktigt redskap för att klättra i karriären. Nedan presenteras tre citat 

som vi upplevde speglade ett högt självförtroende.  

 

“Ja, men jag tycker att jag har mycket att tillföra, om man får säga det själv. Om man når en 

högre position, så att säga, så finns det ju större möjligheter att påverka” (Manlig respondent) 

 

“[...] så jag upplever att jag har mycket att bidra med till att lyfta individer, inte bara i mitt 

team, utan generellt [...] Jag tror att jag alltid har haft en viss fallenhet för att få folk att ha kul 

runt omkring mig [...] jag lättar upp och skapar en sådan härlig stämning. Det är ett sätt som 

jag gillar att jobba på och de flesta som kommer hit gillar också att jobba på det sättet” 

(Manlig respondent) 

 

“Det är någonting som ligger och gnager. Men det är snarare så att jag blir lite triggad av det, 

för jag är så tävlingsinriktad, så det blir snarare att jag måste fasen ha en av de där platserna 

där uppe [...] jag vet att om jag vill ha en stol där så ska jag fasen ta en sådan stol.” (Kvinnlig 

respondent) 

 

Citaten ovan anser vi visar hur förmågan att tro på sig själv kan ses som ett redskap för att ta 

sig uppåt i karriären. Det är tydligt att självförtroende har varit en förutsättning för 

respondenternas karriärutveckling. Självförtroendet tolkade vi som en förmåga som stärkts 

under respondenternas utveckling. Vygotskij (2001) såg inte människan som bärare av ett 

färdigt förråd av kunskaper. Han menade istället att vi ständigt tillägnar oss nya former av 

verktyg och lär oss agera i nya praktiker, med hjälp av våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Det intressanta är därför inte endast det kompetenser och kunskaper som 

människan besitter från början, utan även utvecklingspotentialen som finns hos individen 

(Säljö, 2010). Under våra intervjuer framhävde respondenterna att de idag vet att de besitter 

viktiga egenskaper för att kunna inta en ledarposition och de litar även på att de har potential 

att utvecklas vidare i karriären. Det blev tydligt att samtliga respondenter, oavsett kön, hade 

använt sig av tron på sig själv för att ta sig an nya roller. Enligt Vygotskijs (2001) teori om 

mediering valde vi därför att tolka självförtroende som ett redskap som respondenterna använt 

sig av. Vi tolkade det som att respondenterna inte satt begränsningar för sig själva. Istället var 

det viljan och den utvecklade tron på sin egen förmåga som gjort att de tagit sig an nya 

utmaningar och ansvarsfyllda roller. 
 

5.1.2 Tema 2: Erfarenhet 

Under temat Erfarenhet formulerade vi tre underteman som ska hjälpa oss att beskriva det vi 

tolkade som redskap respondenterna använt sig av för att klättra i karriären. Dessa teman är 

Utbildning, Yrkeserfarenhet och Informellt ledarskap. 
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5.1.2.1 Utbildning 

En ytterligare likhet bland både kvinnor och män var att flera av dem hade använt sig av 

utbildning från högskola eller universitet för att klättra i karriären. Vi valde därför att 

identifiera utbildning som ett redskap enligt Vygotskijs (2001) teori. 

 

“Min utbildning är en grundförutsättning för att ha fått det jobb jag fick från början, så att 

säga. Det har gett mig en slags grund, men det är svårt att säga vilken typ av grej som gör det.” 

(Manlig respondent) 

 

“Ja absolut. Jag tror absolut inte att jag skulle fått det första jobbet här om jag inte hade haft en 

utbildning. För det är liksom ett krav. Alternativt att man är ingenjör.” (Kvinnlig respondent) 

 

“När jag sökte mitt första jobb efter utbildningen så var en fördel att man kom från den skolan 

jag gjorde [...] så det var absolut att det öppnade en dörr. Men det var kanske inte just det 

tekniska jag lärt mig i skolan som öppnade dörrarna, utan det var väldigt mycket den 

‘kvalitetsstämpeln’ från plugget som gjorde det” (Kvinnlig respondent) 

 

Utbildningen beskrevs som en dörröppnare och en förutsättning för att få ett kvalificerat jobb 

för flera av respondenterna. De teoretiska kunskaperna respondenterna lärde sig i skolan, 

ansåg de ha haft mindre betydelse. Respondenterna beskrev att utbildningen fungerat som ett 

slags “kvitto” på att de tagit sig igenom en utbildning och användes till en början som ett 

redskap för att få en kvalificerad tjänst efter examen. Citaten ovan gör det tydligt att några av 

respondenterna ser sin utbildning som en förutsättning som möjliggjort deras karriär. Vi 

tolkade det därför som en process av mediering (Vygotskij, 2001). Vi tolkade det som att 

respondenterna använt sig av sin utbildning som ett medierande redskap för att ta sig till 

objektet, det vill säga till en högre uppsatt tjänst. De menade att de utan sin 

utbildningsbakgrund inte hade haft möjlighet att ta sig dit de är idag. Vi upplevde att de 

respondenter som genomgått en utbildning tagit stöd av den och att det har ökat deras tro på 

sin egen förmåga. I studien deltog även en respondent utan akademisk bakgrund. För denna 

respondent var det andra faktorer som bidragit till att hon tagit sig till en chefsposition. Vidare 

så beskrev alla respondenter att de fortsatt sin utveckling genom att gå interna kurser och 

utbildningar. Även det ansåg vi tyda på att utbildning är ett användbart redskap oavsett kön.  
 

5.1.2.2 Yrkeserfarenhet 

Gemensamt bland både kvinnor och män i studien var att alla hade tidigare 

arbetslivserfarenhet från andra roller och arbetsplatser. Vi identifierade därav yrkeserfarenhet 

som ett viktigt redskap för att ta sig till en chefsposition. Många gånger var det erfarenheten 

från respondenternas tidigare arbeten som hade lett till att de kände sig redo att anta nästa 

utmaning och kliva upp i organisationen. 

 

“Mina olika roller har gett mig massa erfarenhet. Mestadels för att jag har mött alla de olika 

typer av människor jag har mött. Att prata med dem, att se alla människors olika värde, olika 

förutsättningar [...] det jag tror att jag har en stor fördel utav är också att jag har lärt mig att 

läsa, alltså vad folk säger med sitt kroppsspråk.” (Kvinnlig respondent) 
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“[...] då hade jag gått från att jag var Controller bredvid, och då är man alltså högerhanden till 

någon som är ansvarig över ett visst område. Då hade jag varit det på tre olika områden och då 

blev det väldigt naturligt att när en roll öppnades där klev jag in som personalansvarig över de 

delarna [...] och genom den erfarenheten kom jag in på personalansvar om man säger så.” 

(Kvinnlig respondent) 

 

“Mitt första jobb var superlärorikt, mer lärorikt än vad mina 4 år i skolan var. Jag fick 

verkligen ta ansvar för att driva det här [...] Överblick och väldigt mycket ägandeskap. Vilket 

är en stor kontrast mot skollivet skulle jag säga. Sjukt lärorikt.” (Manlig respondent) 

 

Genom att aktivt samla på sig erfarenhet har respondenterna fått möjlighet att ta nya kliv i 

karriären. Detta ansåg vi tyda på att yrkeserfarenheten använts som ett redskap för att ta sig 

vidare i organisationen. Då respondenterna samlat på sig erfarenheter och stegvis jobbat sig 

uppåt så har steget till nästa position även blivit naturligt att ta. Samtliga uttryckte att de såg 

sina tidigare arbeten som lärorika och givande. I det nedersta citatet får vi ett tydligt exempel 

på hur högt respondenten själv värderar sin tidigare arbetslivserfarenhet. Även i detta fall såg 

vi en tydlig process av mediering (Vygotskij, 2001). Vi tolkade det som att respondenterna 

använt sig av sina tidigare yrkeserfarenheter som ett medierande redskap för att ta sig till 

objektet, det vill säga högre upp på karriärsstegen.  
 

5.1.2.3 Informellt ledarskap 

Under intervjuerna blev det påtagligt att informellt ledarskap hade varit en viktig erfarenhet 

för respondenterna. Alla respondenter påtalade att denna erfarenhet gynnat deras väg till en 

chefsposition.  

 

“I min första roll här så fanns det ganska stor möjlighet att ta på sig ett stort informellt 

ledarskap och det tror jag att jag gjorde också. Så jag har visat ledarpotiential skulle jag säga.” 

(Manlig respondent) 

 

“Vi jobbar mycket med informellt ledarskap, oavsett vilken roll man har här så ges man ett 

stort ansvar. Man kan ta för sig och visa att man klarar av att ta sitt ansvar och på så vis även 

bli tilldelad mer ansvar.” (Manlig respondent) 

 

“I min första roll här hade jag informellt ledarskap, även om man inte hade det formella 

personalansvaret… men man jobbar mycket mot sin grupp och sitt team, så man är ju den som 

många lutar sig mot och vänder sig till när det händer saker i teamet.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Jag har fått höra att jag är en naturlig ledare, alltså jag behöver inte ha en titel för att folk ska 

vilja följa det jag säger” (Kvinnlig respondent) 

 

Flera av respondenterna hade i början av sin karriär haft roller med stort informellt ledarskap. 

Detta var något som de antingen tilldelats eller själva tagit på sig efter en tid på 

arbetsmarknaden. Respondenterna upplevde att de i dessa roller haft chans att visa på 

ledarpotential och att det i sin tur gett dem möjlighet att ta nästa kliv i karriären. Enligt 

Vygotskijs (2001) teori om mediering valde vi därför att tolka informellt ledarskap som ett 
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redskap som respondenterna använt för att kliva upp i karriären. Respondenterna har själva 

valt att visa på sin ledarpotential för att få möjlighet att utveckla sin karriär. 
 

5.1.3 Tema 3: Nätverk 

Under temat Nätverk formulerade vi två underteman som ska hjälpa oss att beskriva det vi 

tolkade som redskap respondenterna använt sig av för att klättra i karriären. Dessa underteman 

är Personliga kontakter och Förebilder.  
 

5.1.3.1 Personliga kontakter 

Under intervjuerna framkom det att både kvinnor och män använt sig av sina personliga 

kontakter för att klättra i karriären. Utifrån Vygotskijs (2001) teori om mediering tolkade vi 

därför personliga kontakter som ett redskap. Flera av respondenterna framhävde nätverket 

som en viktig förutsättning för deras karriärutveckling. 

 

“När man har jobbat relativt länge på ett bolag så tror jag att det handlar mycket om kontakter 

och nätverk som man skapar sig. Jag tror inte att jag hade fått något av de här jobben om jag 

inte hade jobbat med så många olika människor.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Jag hade en kompis från min studietid som jag såg, via LinkedIn, jobbade här. Tyckte hennes 

roll lät helt fantastisk, så jag skrev till henne och kollade vad hon gjorde och hur hon fick 

jobbet [...] sen skickade jag in mitt CV och så gick de på rekommendation då in i den 

processen” (Kvinnlig respondent) 

 

“Det var väl lite svågerpolitik inblandat där också eftersom det är min brorsas frus pappas 

företag [...] men vi kände varandra också lite sådär och hade träffats några gånger.” (Manlig 

respondent) 

 

Vi tolkade nätverk som ett redskap individen aktivt valt att använda sig av. Det har varit upp 

till var och en att skapa sig ett nätverk och sedan ta till vara på det. Nätverk handlade till viss 

del om personliga och privata kontakter så som familj och vänner. Till viss del handlade det 

även om det nätverk av kontakter som respondenterna byggt upp från tidigare arbeten och 

studier. Även här blev det tydligt att individens utveckling formats genom deltagande i olika 

sociala kontexter. De sociokulturella perspektiven intresserar sig för hur individen lär och 

utvecklas i samspel med sin omgivning (Säljö, 2010). I denna studie blev det tydligt att flera 

av respondenterna hade använt sig av sin omgivning och sitt sociala nätverk för att nå önskad 

utveckling. Dessa kontakter hade för några bidragit med möjligheten att få första kvalificerade 

jobbet, medan det för någon annan hade lett till en rekommendation för deras nuvarande roll. 

Användningen av sina sociala kontakter tolkade vi därmed som en process av mediering, där 

nätverket hade varit ett användbart redskap för att ta sig till en chefsposition (Vygotskij, 

2001). 
 

5.1.3.2 Förebilder 

Gemensamt bland respondenterna, oavsett kön, var att de alla har haft starka förebilder som de 

inspirerats av. Flera av respondenterna beskrev att de har haft tidigare chefer och medarbetare 

som de tagit inspiration från för att själva utvecklas i sin karriär och som ledare. 
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“Jag jobbade med en fantastisk duktig chef som gav min väldigt mycket. Som var mitt 

bollplank och någon som jag lärde mig väldigt mycket av, framför allt kring ledarskap.” 

(Kvinnlig respondent) 

 

“Jag har alltid haft förmånen och tur att jobba med väldigt duktiga människor här, så det är 

klart att man har försökt tagit det bästa ifrån han, hon, den, det egentligen [...] jag har ju haft 

en person som jag ser upp till väldigt mycket, som är fantastisk på coachande ledarskap [...] 

jag har inte mött någon efter det som är lika bra som honom på det [...] så jag har verkligen 

försökt plocka mycket från varje person egentligen.” (Manlig respondent) 

 

“Andra ledare som man har omkring sig. Försöka hitta saker i det som de gör som jag upplever 

positivt och som jag själv skulle vilja bli bättre på… jag tycker att om man har duktiga 

människor runt om kring sig så ser vad dem gör bra och så reflekterar man över hur man själv 

kan göra det bättre. ” (Manlig respondent) 

 

Att ha inspirerande personer i sin närhet verkade ha varit en stark motivationsfaktor för att ta 

sig vidare i sin egen utveckling och karriär. Enligt de sociokulturella perspektiven finns det en 

självbevarelsedrift hos människan som gör att kunskap och erfarenheter som uppfattas som 

användbara bevaras hos individen över tid. Det är genom deltagande i sociala kontexter, där 

människor kommunicerar och utbyter erfarenheter, som lärande sker. Det i sin tur leder till 

utveckling hos individen (Säljö, 2010). Respondenterna i vår studie beskrev att de uppnått 

lärande och utveckling genom att “plocka” de bästa egenskaperna från personer i sin 

omgivning. Vi tolkade detta som en process av internalisering där respondenterna införlivat 

åsikter, värderingar och tankar från andra ledare för att själva utvecklas och bli en del av den 

sociala gemenskapen (Vygotskij, 2001). Genom att ha granskat personer som de själva 

upplevt som goda ledare så har de även reflekterat över sitt eget ledarskap, hur de själva vill 

utvecklas och bli bättre. Alla de egenskaper som respondenten har plockat från sina förebilder 

har tillsammans skapat en liten “verktygslåda” att använda sig av. Genom att individen aktivt 

har valt att titta på andra ledares framgångsfaktorer och reflektera över sitt eget ledarskap 

tolkade vi detta som en process av mediering (Vygotskij, 2001). Verktygslådan av samlade 

erfarenheter och egenskaper ansåg vi då symbolisera de medierande redskap som individen 

använt sig av för att ta sig upp i organisationen.  
 

5.2 Skillnader mellan könen  
Genom att analysera materialet utifrån Vygotskijs (2001) teori om mediering identifierade vi 

ett antal redskap som kvinnor och män har använt sig av för att klättra i karriären. I detta 

avsnitt presenteras de teman som belyser skillnader mellan könen i användningen av redskap.  
 

5.2.1 Tema 4: Kön 

Det var först under temat Kön som skillnaderna mellan könen och deras karriärvägar 

framträdde. I detta tema formulerade vi två underteman som ska hjälpa oss att beskriva det vi 

tolkade som redskap respondenterna använt sig av för att klättra i karriären. Dessa underteman 

är Kön som redskap och Kommunikation. Under Kön som redskap valde vi även att 

specificera ytterligare en underrubrik med särskilt fokus på uppväxtvillkor. 
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5.2.1.1 Kön som redskap 

Under intervjuerna resonerade både kvinnor och män kring hur de tror att deras kön har 

kommit att påverka deras karriärmöjligheter. Upplevelsen av vilken betydelse kön har haft för 

att ta sig uppåt i karriären verkade skilja sig bland kvinnor och män. De resonerade kring olika 

för- och nackdelar. Gemensamt var att både kvinnor och män pratade om kön som en 

betydande faktor för att ta sig uppåt i organisationer. Vi valde därför att identifiera kön som 

ett redskap som använts för att klättra i karriären och ta sig uppåt i hierarkin.   

 

“Jag har förmodligen ett sätt att vara på som har speglats av någon form av miljö som jag har 

växt upp i. Och i den här rollen, som traditionellt är mer manlig än kvinnlig, så tror jag att kön 

kan påverka. Det tror jag, utan att vara någon expert på genus och termer [...] det faktum att 

jag är man har säkert gjort att jag är som jag är, och det kan nog ha gett mig fördelar i 

yrkeslivet, ja.” (Manlig respondent) 

 

“Dels tror jag att män gillar att rekrytera män, det har säkert varit en stor del i näringslivet och 

i samhället i stort om jag ska vara helt ärlig.. jag tror också att det tidigare har varit en annan 

prioritet mellan könen. Hur man prioriterar mammaledighet, pappaledighet tillexempel… alla 

runt om kring mig nu har nog en annan syn på det men tittar jag tillbaka så var ju min pappa 

aldrig hemma, så jag tror det kan vara en generationsfråga.” (Manlig respondent) 

 

I citaten ovan uttalar sig två av de manliga respondenterna om hur de själva tror att deras kön 

har påverkat karriären. Båda respondenterna beskrev under intervjuerna att de tror att deras 

kön kan ha gett dem fördelar i arbetslivet. Respondenterna menade bland annat att deras kön 

troligtvis har varit en fördel då män ofta föredrar att rekrytera andra män. För de här männen 

identifierade vi en process av mediering, där kön har använts som ett redskap för att ta sig 

uppåt i hierarkin (Vygotskij, 2001).  

 

“Som kvinna tror jag att jag har större möjlighet att anpassa mig till olika typer av människor. 

Jag ser till att få som jag vill genom att anpassa mig till den jag pratar med… Man måste veta 

varför man gör något. Som tjej tror jag ofta det är felet, att man inte kan svara på varför man 

vill ha något genomfört och därför får man inte det. Det gäller att våga stå på sig och ge svar 

på tal.” (Kvinnlig respondent) 

 

“För min del tror jag att det har varit positivt att vara kvinna, nästan varje gång. Jag tror att om 

det har stått mellan två kandidater så har de velat ha en tjej. Kanske inte just på det här 

företaget, för här är det så mycket tjejer, men jag vet att när jag fick min förra tjänst så var jag 

en av väldigt, väldigt få tjejer [...] då var de ju glada att de hittade en tjej som de tyckte 

matchade sina kriterier [...] men sen är det väl någon strukturellt under. Hur kommer det sig att 

de tyckte att det var så få tjejer som matcha? Och varför är det så få tjejer som söker?” 

(Kvinnlig respondent) 

 

Precis som männen i undersökningen, så ansåg sig kvinnorna ha upplevt fördelar på grund av 

sitt kön. Detta fann vi intressant då vi satte det i relation till hur männen beskrev sin situation 

som mest fördelaktig. 

I ett av citaten ovan beskriver en av de kvinnliga respondenterna att hon tror att 

kvinnor i allmänhet är sämre än män på att vara tydliga med vad man vill genomföra. Hon 
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menade att detta är något hon lärt sig, och att hon som kvinna har haft en fördel då hon har 

haft lättare för att anpassa sig till olika typer av människor. Vi tolkade detta som att 

respondenten menade att hennes kön som kvinna har varit ett användbart redskap för att 

utveckla de kompetenser som krävs för att klättra i hierarkin. I andra citatet beskriver en av 

kvinnorna hur hon upplevt att hennes kön gynnat henne under rekryteringsprocessen till 

hennes tidigare arbetsplats. Även i dessa uttalanden tyckte vi oss kunna finna en process av 

mediering, där kön har använts som ett redskap för att klättra i karriären (Vygotskij, 2001).  
 

5.2.1.1.1 Uppväxtvillkor 

Under intervjuerna reflekterade flera av respondenterna över hur deras bakgrund och 

uppväxtvillkor påverkat deras väg till en chefsposition. Vi tolkade det som att kvinnorna 

menade att deras uppväxtvillkor varit en bidragande faktor till att de som kvinnor har upplevt 

fördelar i arbetslivet. Vi valde därför att placera detta som en underrubrik till Kön som 

redskap. Samtliga kvinnor i vår studie menade att deras uppväxt och uppfostran hade varit en 

viktig förutsättning för dem att ta sig fram.  

 

“Jag har alltid haft lättare att leka med killar och spela fotboll när det bara var killar i 

fotbollslaget och så jag [...] Jag känner inte att jag har anpassat mig, men sen kanske man har 

gjort det undermedvetet.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Mycket är tack vare min uppfostran, pappa. Jag har som sagt alltid hörts och synts i klassrum 

[...] och jag har aldrig fått höra något negativt om att jag har tagit plats [...] men jag är 

supertacksam att min pappa alltid har bara: ‘lek på lika villkor, det är ingen skillnad’ [...] han 

har gett mig rätt förutsättningar, alltså tro på dig själv, gör vad du vill och det du vill [...] och 

det tror jag kan vara en del i det, vad man har för både mor och far.” (Kvinnlig respondent) 

 

Gemensamt bland kvinnorna i undersökningen var att de beskrev att de under uppväxten inte 

behandlats annorlunda på grund av sitt kön. De har fått ta plats och lekt på lika villkor, de har 

spelat fotboll med killar och har alltid haft mycket killkompisar. Detta beskrev de har lett till 

att de alltid har varit lite “grabbiga” i grund och botten. 

 

“Jag tror att jag är lite manhaftig i grunden… så jag tror jag haft lite tur. Jag tror att om man är 

en mer ‘tjejig’ tjej, så tror jag inte att det är lika lätt. Jag tror det finns karaktärsdrag hos mig 

som gör att jag har lättare att komma in i normen. Olyckligtvis så tror jag att det är för att jag 

tänker lite mer som en kille… men jag känner inte själv att jag gjort så mycket avkall på min 

kvinnlighet.” (Kvinnlig respondent) 

 

Kvinnorna i undersökningen beskrev hur det varit en fördel att ha uppfostrats i en manlig sfär. 

De beskrev att de tack vare sin uppväxt bland många killar har fått med sig karaktärsdrag som 

senare gynnat dem i karriären. De beskrev att de idag tänker mer som män gör och att de 

därav har lättare att passa in i den manliga sfären. Kvinnorna reflekterade på så vis medvetet 

över hur anpassningen till de manliga normerna har gynnat dem i karriären. Vi tolkade därav 

detta som en process av mediering, där anpassningen eller medvetenheten om hur dessa 

egenskaper är gynnsamma, har använts som ett intellektuellt redskap för att klättra i karriären 

(Vygotskij, 2001). Att kvinnorna i vår studie hade uppfostrats att synas och ta plats ansåg vi 
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gå emot den traditionella synen på kvinnors uppfostran. Detta visade sig vara en 

framgångsfaktor för kvinnornas karriär. Vi tolkade detta som ett exempel på att dessa kvinnor 

inte internaliserat och införlivat samhällets könsnormer som en del av den egna personligheten 

(Vygotskij, 2001).  
 

5.2.1.2 Anpassning av kommunikation 

Under intervjuerna framkom även kommunikationen som ett tema där könen skiljer sig åt. Här 

var det framförallt de kvinnliga respondenterna som beskrev hur de anpassat sig till de 

manliga normerna för kommunikation och argumentation. De menade att det har varit en 

förutsättning för dem att ta sig fram. 

 

“[...] och den strukturen, eller sättet att strukturera information, det är ju något som jag har lärt 

mig i en väldigt manlig miljö [...] så jag kan argumentera med männen på det sättet [...] medan 

kanske om jag privat, ska övertala min man till någonting och jag ska övertala min mamma, så 

använder jag nog hellre mitt jobbsätt till min man, än vad jag kanske har en mjukare, annan 

typ av relation till min mamma.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Jag tror att kön påverkar. För mig, den personen jag är, som har varit en pojkflicka, spelat 

fotboll, formel 1 [...] jag har haft förutsättningarna för mig [...] för mig handlar det om det 

sociala samspelet. Att hamna i gubbklubben, eller vad man ska kalla det, att kunna hitta, men 

också prata Premier League eller prata fotbolls-EM eller kunna diskutera whiskeysorter [...] 

när man hittar det sociala samspelet [...] jag har aldrig sett ett hinder med män, för jag har 

alltid känt att jag har haft många intressen och hobbys som gör att man hittar den externa 

gemenskapen som inte ligger i jobbet. Samt jag ser mig själv försöka att aldrig stoppa mig i ett 

kvinnofack, utan är nog rätt stark i den personen jag är.” (Kvinnlig respondent)  

 

De kvinnliga respondenterna beskrev att de lärt sig det sociala samspelet och 

kommunikationen som förs i den manliga sfären och att de därför har haft lättare att ta sig 

fram i karriären. De beskrev att det till stor del handlar om att kunna argumentera för att få sin 

vilja igenom, men även att dela lika intressen som männen för att kunna passa in i det sociala, 

vardagliga samspelet. Till stor del menade kvinnorna att deras uppväxt med fotboll och många 

killkompisar gynnat dem även i denna aspekt kring kommunikation.  

 

“Jag har lärt mig strukturen, hur man för sig, hur man pratar och hur man argumenterar lite 

grann som en kille. Jag tror jag är lite så här numerisk och strukturerad som en kille, det har 

öppnat dörrar. Så om jag då har ställts mot en likvärdig kandidat som varit man har jag haft 

fördelar av att vara kvinna.” (Kvinnlig respondent) 

 

“Att inte tro på sig själv är för mig ett stark kvinnligt karaktärsdrag [...] och det jag ser är att 

män gärna ‘kryddar på’ istället [...] där skulle jag nog säga att jag själv mer har implementerat 

den metoden, för att tävla på lika premisser [...] för det var ju såhär att, om jag ville ha det där 

barchefsjobbet då var det bara säga att du kunde rabbla 300 drinkar, även fast du bara kunde 

120 för att annars hade du ingen chans, för det var någon annan som sa att han kunde 250 [...] 

så lite där tror jag att jag har spelat med samma kort. Jag känner att jag har haft samma kortlek 

som manlig konkurrens.” (Kvinnlig respondent) 
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En av respondenterna menade att hennes kommunikationsfärdigheter, där hon lärt sig att prata 

och argumentera som en man, har öppnat många dörrar. Då flera företag strävar efter 

jämställda arbetsgrupper menade respondenten att hon haft förtur när hon som kvinna ställts 

mot en likvärdig, manlig kandidat. Detta tack vare sina kommunikationsfärdigheter. En annan 

av de kvinnliga respondenterna beskrev hur hon har lärt sig vikten av att “krydda på” lite extra 

angående sina egna förmågor för att tävla om de högre positionerna på samma villkor som 

män.  

Av citaten ovan tolkade vi det som att flera av kvinnorna i vår undersökning medvetet 

har anpassat sig till den manliga sfären för kommunikation och argumentation. Vi valde därför 

att tolka detta som en medieringsprocess där kommunikationsfärdigheterna har fungerat som 

ett redskap som kvinnorna har använt sig av för att klättra i karriären (Vygotskij, 2001). 

Kvinnorna menade att deras uppväxt tillsammans med många killar i sin omgivning har 

påverkat deras sätt att kommunicera. Vygotskij (2001) pratade om Den proximala 

utvecklingszonen för att förklara de skillnader som finns i vad individen kan lära på egen hand 

och vad man kan lära tillsammans i grupp. I det här fallet tolkade vi det som att kvinnornas 

sociala omgivning med män till stor del har påverkat deras kommunikativa utveckling. 
 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera vilka redskap som varit förutsättningar 

för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet har riktats mot 

likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen karriärväg. För att 

besvara syftet har vi utgått från att undersöka vilka redskap kvinnor och män i chefspositioner 

har använt sig av för att klättra i karriären. Nedan presenteras studiens summerade resultat och 

analys utifrån våra två frågeställningar.  
 

5.3.1 Vilka redskap beskriver kvinnor och män att de har använt sig av för att ta sig till 

en chefsposition? 

Totalt kunde vi identifiera fyra huvudteman som representerar vad vi, genom intervjuerna, 

analyserat som de redskap kvinnor och män använt sig av för att ta sig till en chefsposition (se 

Tabell 1). Vi kunde tyda att både kvinnor och män har använt sig av redskap relaterade till sin 

personlighet. Dessa identifierades som engagemang som drivkraft, utveckling i riktning mot 

företagets värderingar och ett högt självförtroende. Vi kunde även urskilja att kvinnor och 

män använt sig av erfarenheter de fått genom utbildning, tidigare yrken och informellt 

ledarskap som ett redskap för att ta sig till en chefsposition. De hade även använt sig av sitt 

personliga och professionella nätverk samt förebilder. 

Under intervjuerna framträdde det också att både kvinnor och män ansåg att deras kön 

har haft betydelse för karriärutvecklingen. Vi har därför tolkat kön som ett ytterligare redskap 

respondenterna använt sig av för att ta sig fram. 
 

5.3.2 Vilka likheter och skillnader framträder mellan könen? 

Vid bearbetning av materialet framkom det både likheter och skillnader mellan könen 

gällande användningen av redskap (se Figur 3-4). Utifrån Vygotskijs (2001) teori identifierade 

vi engagemang som drivkraft, utveckling i riktning mot företagets värderingar, 

självförtroende, utbildning, yrkeserfarenhet, informellt ledarskap, personliga kontakter, 
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förebilder och kön som medierande redskap som både kvinnor och män använt sig av för att 

klättra i karriären.                

 
                                                Figur 3. 

 

De skillnader som framträdde mellan könen gällande användningen av redskap har framförallt 

tydliggjorts under temat Kön. Både kvinnor och män menade att kön är en betydande faktor 

för att ta sig upp i karriären. Vi valde därför att se det som ett redskap som båda könen 

använder. De resonerade dock olika kring hur deras eget kön har kommit av påverka 

karriären, både till deras för- och nackdel. Resultatet visar även på att kvinnorna har anpassat 

sin kommunikation för att klättra i karriären. De resonerade även i högre grad kring hur deras 

uppväxtvillkor påverkat deras förutsättningar att ta sig fram. Även detta analyserade vi som 

redskap kvinnorna använt sig av (se Figur 4). 
 

 
                                             Figur 4. 



35 

 

6. Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori. Vi 

diskuterar även de begränsningar vi kan se i studiens genomförande och de 

rekommendationer vi har för fortsatt forskning.  
 

6.1 Diskussion av resultat och analys i förhållande till tidigare forskning  

Vid bearbetning och analys av materialet identifierade vi ett antal redskap som vi tolkat att 

både kvinnor och män använt sig av för att klättra i karriären. Självförtroende var ett av de 

redskap som vi identifierade att flera av respondenterna använt sig av. Samtliga intervjuer 

genomfördes på en arbetsplats som till stor del domineras av kvinnor. Som tidigare forskning 

visat, beskriver glashissen hur män i minoritet på arbetsplatser har lättare att stiga i hierarkin. 

På arbetsplatser med kvinnlig majoritet välkomnas ofta män av sina kvinnliga kollegor och 

ges stort utrymme att forma sina egna normer och metoder (Williams, 1995). Om glashissen 

existerar tänker vi att det skulle kunna betyda att självförtroendet inte är ett lika betydelsefullt 

redskap för männen. De hade möjligen kunnat ta sig upp i hierarkin ändå tack vare utrymmet 

de ges från sina kollegor. För kvinnorna däremot blir självförtroendet ett mycket viktigt 

redskap för att kunna utveckla sin karriär. Utifrån våra intervjuer har vi däremot kunnat tyda 

att flera av våra respondenter har gått liknande vägar för att ta sig till den position de har idag. 

Detta ligger inte i linje med idén om glashissen då männen, trots att de är i minoritet, inte 

verkar ha haft en enklare väg upp i hierarkin. 

I tidigare forskning presenterade vi även Ackers (2006) teorier kring genus i 

organisationer. Hon menar att det ligger djupt rotat i organisationer att män, sedan en lång tid 

tillbaka, har varit överordnade kvinnor och att män har haft de ledande positionerna. Vår 

studie visar att flera av kvinnorna har tagit på sig det informella ledarskapet på eget initiativ. 

Det skulle kunna tolkas som ett ifrågasättande av de inrotade normer och strukturer som finns 

i många organisationer när det kommer till ledarskap. Acker (2006) menar att organisationer 

bidrar till att skapa och upprätthålla de könsnormer som finns i samhället. Då kvinnorna i vår 

studie på eget initiativ har visat att de vill ta plats och leda, tycker vi att detta tyder på att 

denna organisation går i motsatt riktning och inte bidrar till att upprätthålla könsnormerna.     

Av intervjuerna framgår det att både kvinnor och män anser att kön är en betydande 

faktor för att ta sig upp i karriären. Vi har därför identifierat det som ett redskap som båda 

könen använder. För att förstå varför männen i vår studie upplever att de har haft fördelar i 

arbetslivet på grund av sitt kön tänker vi att man, precis som Wahl (1992), kan tala om kön 

som något socialt konstruerat. Genus finns som en grundläggande princip överallt i samhället, 

och det är därför även styrande i arbetslivet och i organisationer (Wahl, 1992). Att männen 

anser sig ha fått fördelar i arbetslivet på grund av deras kön, kan enligt vår tolkning inte 

förklaras med deras biologiska kön. Vi tror däremot att det kan förklaras genom de 

könsnormer som samhället styrs av, de förväntningar som finns på kvinnor och män och vad 

som anses som typiskt kvinnligt och manligt.  

Några av de manliga respondenterna menade att de troligtvis hade haft en fördel av att 

vara män i sin tidigare yrkeskarriär, då de upplevt att män ofta föredrar att rekrytera andra 

män. Även detta tolkade vi som ett exempel på fenomenet glashissen (Hultin, 2001). Den 

manliga normen tycks länge ha varit en styrande princip, vilket gör att det typisk manliga 
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gynnas och det kvinnliga hamnar i utkanten (Acker, 1990). Även här tolkade vi det som att de 

traditionella föreställningarna och könsnormerna kring vad kvinnor och män ska arbeta med 

har stor betydelse för glashissens existens. 

Även kvinnorna i studien beskrev att de har kunnat dra nytta av sitt kön. En av 

kvinnorna beskrev hur hennes kön gynnat henne i en rekryteringsprocess där hon upplevde att 

hon prioriterats före en likvärdig, manlig kandidat. Detta tolkade vi som ett omvänt fall av 

fenomenet glashissen, där en kvinna i minoritet på en arbetsplats gynnats i organisationen just 

på grund av sitt kön (Hultin, 2001). Gemensamt för samtliga kvinnliga respondenter var att de 

i sina nuvarande roller upplevde att de arbetar i en jämnställd miljö där kön inte kommer att 

påverka hur deras karriär kommer te sig framöver. De menade att de kommit till en nivå där 

deras kompetens bedöms utifrån vad de har åstadkommit snarare än utifrån kön. Om så är 

fallet kan vi tolka det som att ett glastak inte existerar inom denna organisation. Albrecht et 

al. (2014) menar att problematiken kring glastaket framförallt ligger på “mellanchefsnivå”. I 

den här studien har kvinnorna sett det som en självklarhet att de har samma förutsättningar 

som männen att stiga till en högre position i hierarkin. Kvinnorna visade dock på en 

medvetenhet om att problemet finns i samhället och ställde sig osäkra till hur 

förutsättningarna hade sett ut om de någon dag skulle byta bransch. Även om kvinnorna i vår 

studie inte själva har upplevt det, så skulle det kunna vara ett tecken på att fenomenet 

glastaket kan existera (jmf Hultin, 2001). 

Studien visade även att de kvinnliga respondenterna hade anpassat sin kommunikation 

efter de manliga normerna. En av respondenterna uttryckte att hon försökt att inte stoppa sig 

själv i ett ”kvinnofack”. Även detta ansåg vi var ett tydligt tecken på hur den manliga normen 

är djupt inrotad i både organisationer och i samhället i stort. Acker (2006) beskriver hur det 

typiskt manliga många gånger ses som en norm inom ledarskap och makt. Det ligger djupt 

inrotat sedan en lång tid tillbaka att män har varit överordnade kvinnor och att män har haft de 

ledande positionerna (Acker, 1990). Ser man till detta så blir det inte heller så svårt att förstå 

varför dessa egenskaper efterliknas för att uppnå framgång. 
 

6.2 Diskussion av resultat och analys i förhållande till teori  

I teoriavsnittet redogjorde vi för de teoretiska utgångspunkter som har varit till grund för 

analysen av studiens insamlade material. Vi utgick då från de sociokulturella perspektiven 

med särskild inriktning på Vygotskijs teorier om lärande och utveckling. I den här studien ser 

vi att våra teoretiska val till stor del har genomsyrat hela undersökningen. 

Valet av teori påverkade dels hur forskningsprocessen genomfördes. Bland annat 

utformades våra frågeställningar utifrån den valda teorin, vilket gjorde avtryck i både resultat 

och analys. Vi anser dock att valet av teori inte påverkade vårt val av respondenter. Vid val av 

respondenter utgick vi istället från kriterier som kön och position. Vi satte även kriteriet på att 

alla skulle arbeta inom samma bransch.  

Ett annat exempel på hur teorin har haft stort inflytande i studiens utformning är i 

konstruktionen av intervjuguiden. Eftersom vi utformade våra frågeställningar utifrån teorin, 

så påverkade det även vilket material och resultat vi ville få fram av intervjuerna. Teorin 

påverkade därför i sin tur vilka frågor vi valde att ställa. Slutligen kan vi konstatera att den 

valda teorin har haft stor inverkan på flera av uppsatsen delar. Om vi hade genomfört studien 

med en annan teoretisk utgångspunkt hade detta förmodligen lett till att uppsatsen blivit av en 
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helt annan karaktär. 
 

6.3 Studiens begränsningar samt rekommendationer till fortsatt forskning  

Syftet med den här studien har varit att beskriva och analysera förutsättningar för kvinnor och 

män att ta sig till en chefsposition. Då studien genomfördes i relativt liten skala, bör resultaten 

vi bidrar med ses som ett exempel på hur verkligheten skulle kunna se ut, snarare än som ett 

generellt och slutgiltigt svar på undersökningens frågor. För att även i fortsättningen öka 

förståelsen för könens olika förutsättningar att göra karriär krävs det mer omfattande studier 

på området. I fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka detta i större skala, där 

man går djupare in och tittar på bakomliggande orsaker till skillnaderna mellan könen. Ett 

intressant fokus hade varit att studera de bakomliggande strukturer som finns i organisationer. 

Hur påverkas karriärmöjligheterna utav dessa? Det hade även varit intressant att titta på hur 

fördelningen av ansökningar ser ut till högre chefspositioner. Finns det några skillnader 

mellan könen där, och varför skiljer det sig i så fall åt? För att undersöka villkor och 

förutsättningar att göra karriär ur ett bredare perspektiv hade det även varit intressant att 

omfatta fler intervjupersoner samt se på hur det skiljer sig åt mellan olika branscher och 

företag. 

Samtliga intervjuer i den här studien är genomförda på en och samma arbetsplats. 

Resultatet visar därav inte enbart på vilka redskap som gynnar kvinnor och män för att ta sig 

till en chefsposition, utan säger även mycket om hur rekryteringsprocessen till högre tjänster 

ser ut inom just den här organisationen. Internrekrytering visade sig till exempel ha varit 

vanligt bland respondenterna för att ta sig upp till en högre position. Flera av respondenterna 

har nämnt att det inte fanns någon formell ansökningsprocess för deras tjänster, utan att de 

istället blivit tillfrågade av sin närmaste chef. I den här studien har vi inte identifierat den 

interna rekryteringen som ett redskap individen använt sig av. Vi har istället tolkat det som ett 

redskap för organisationen och det har därför lämnats utanför resultat och analys. Med hänsyn 

till detta skulle det i fortsatta studier vara intressant att göra en jämförelse mellan två eller 

flera olika företag och branscher. 

Under intervjuerna reflekterade flera av de kvinnliga respondenterna över hur deras 

uppväxtvillkor påverkat deras väg till en chefsposition. Då detta var en aspekt som endast de 

kvinnliga respondenterna lyfte fram, så skulle det i fortsatta studier vara intressant att studera 

hur både kvinnors och mäns uppväxtvillkor påverkar karriärutvecklingen. 

 

6.4 Slutsats 

Idag är det allt fler av landets kvinnor som innehar en chefsposition. Trots det är männen 

fortfarande dominerande på de högst ledande positionerna. Kvinnor och män verkar därav, av 

olika anledningar, inte ha samma förutsättningar vad gäller utveckling och karriär. 

Tidigare forskning om genus i relation till arbetsliv och arbetsmarknad talar mycket 

om den ojämna maktbalansen mellan könen. Den talar om de hinder kvinnor möter, och har 

byggt på antagandet om individen som passivt inordnad i samhälleliga strukturer. I den här 

studien valde vi att se på det ur ett nytt perspektiv. Syftet med vår studie var att beskriva och 

analysera vilka redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en 

chefsposition. Genom att undersöka kvinnors och mäns karriärvägar med utgångspunkt i hur 

de som aktivt lärande aktörer har tagit sig till en chefsposition hoppas vi kunna bidra med ny 



38 

 

kunskap inom området. Att identifiera skillnader i kvinnors och mäns karriärmöjligheter ser vi 

som en viktig del av jämställdhetsarbetet i organisationer och i samhället i stort. Vår 

förhoppning är att den ojämna maktbalansen mellan kvinnor och män på ledande positioner, i 

framtiden inte längre är ett problem som behöver debatteras.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej,  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som studerar Personalvetarprorogrammet och 

som just nu håller på att skriva på vårt examensarbete inom ämnet pedagogik med inriktning 

mot vuxna och arbetsliv. Syftet med denna studie är beskriva och analysera vilka redskap som 

varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild 

uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnor och mäns upplevelser av sin 

egen karriärväg. 

 

Vi kommer att genomföra sex intervjuer som sedan kommer att analyseras. Ditt deltagande är 

mycket viktigt för oss och genom att besvara frågorna så uppriktigt som möjligt hjälper du oss 

att genomföra vår studie.  

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Under intervjuerna 

kommer ljudinspelning att ske. Om du som deltagare inte godkänner inspelningen av 

intervjun kommer den att raderas. Ditt deltagande behandlas konfidentiellt. Studiens resultatet 

kommer att publiceras i vårt examensarbete, redovisas under ett seminarium samt publiceras 

på Uppsala Universitets uppsatsdatabas DIVA.  

 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.    

 

Stort tack för att du medverkar i vår studie!    

Vänliga hälsningar,  

Elin Allqvie och Johanna Rylander 

Uppsala Universitet 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 

Uppsala Universitet April 2016  

 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i studien  

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av totalt sex intervjuer som efter genomförande kommer 

att analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer den att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien inte ligger på de enskilda 

individerna utan på helheten och den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i en examensuppsats, redovisas på ett 

seminarium på Uppsala Universitet samt publiceras på universitets uppsatsdatabas DIVA. I 

uppsatsen kommer inga personer eller organisationer att namnges. I den mån namn 

förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer eller organisationer kommer att hanteras konfidentiellt och under 

tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervjun samt att använda det insamlade 

materialet i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan. 

 

□     Jag vill medverka i studien.  

 

Datum     __________________________________________ 

Underskrift     ___________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Arbetsliv 

Vad är din nuvarande arbetsroll? 

Hur länge har du arbetat inom din nuvarande arbetsroll? 

Vilka typer av arbetsuppgifter har du? 

Hur många medarbetare ansvarar du över?  

 

Vilka tidigare arbeten har du haft? 

Upplever du att dina tidigare arbeten gett dig användbara verktyg till din nuvarande roll? På 

vilket sätt? 

Varför ville du bli chef?  

Berätta om hur din väg till första chefsrollen såg ut. 

 

Berätta om hur din väg till nuvarande position såg ut.  

Hur kom du in på företaget? 

Hur upplevde du att rekryteringsprocessen till din nuvarande tjänst gick till?  

Fick du arbetet genom kontakter, intern eller extern rekrytering? 

Vad fick dig att söka just den här tjänsten?  

 

 

Utbildning 

Vilken typ av utbildning har du? 

Berätta om vägen till ditt utbildningsval. 

Tycker du att din utbildning gett dig fördelar i arbetslivet? På vilket sätt? 

Tycker du att du har haft stor användning av din utbildning i ditt nuvarande arbetsliv? På 

vilket sätt? 

 

 

Egenskaper 

Hur är du som chef? 

Vad utmärker ett bra chefskap enligt dig? 

Hur vill du att de anställda skall uppleva dig som chef?  

Vilka personliga egenskaper tror du har gynnat dig på din väg till chefsrollen?  

Vilka andra tillfälligheter tror du kan ha möjliggjort din karriärsväg? 

Tror du att ens karriärmöjligheter påverkas av vilket kön man har?  

På vilket sätt tror du att din karriär hade sett annorlunda ut om du var av motsatt kön? 

 

 

Är det något du skulle vilja tillägga till denna intervju? 


