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TITEL: Lika män leka bäst? – En studie om kvinnors hinder vid 

karriäravancemang.  
  

BAKGRUND: Begreppet glastaket refererar till att kvinnor bortses vid rekrytering 

till högre befattningar. Något som tydligt kan beaktas inom Svenskt näringsliv där en 

majoritet av toppositionerna innehas av män. I förhållande till att en majoritet av de 

som tar eftergymnasial utbildning är kvinnor. När kvinnor sedan har en ambition om 

att karriäravancera stöter de på hinder i form av glastaket. Som yttrar sig i en barriär 

som inte berör deras egen individs kompetens, kunskap eller egenskap. Utan det är 

könskategorin som begränsar dem. I Sverige har kvotering till styrelseposter legat 

som förslag för att lösa den ojämställdhet som råder inom näringslivet.  

 

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en vidare förståelse för varför kvinnor 

möter barriärer vid avancemang uppåt i karriären. Uppsatsen har även som syfte att 

utforska vilka tankegångar som finns kring begreppet könskvotering och om det 

skulle vara ett alternativt tillvägagångssätt för att bättre ta tillvara det 

underrepresenterade könets humankapital.  

METOD: Uppsatsens baseras på en kvalitativ forskningsmetod där det utfördes 16 

intervjuer med 8 respondenter av vardera kön.  

 

SLUTSATS: Glastaket är idag ett modifierat begrepp med tillkommande faktorer 

samt debatter. Där samhällets kulturella samt historiska normer präglar synen av hur 

kvinnor bemöts i arbetslivet samt rollen de har på det privata planet. Vidare mynnar 

det ut i att kvinnor behöver ta ett större ansvar på arbetsplatsen för att bli accepterad 

och respekterad i lika grad som männen. Homogeniteten styr den stereotypa bilden av 

vem som är en ledare samt vad som krävs för att klara av en högre befattningsroll. 

Homogeniteten som existerar inom de högre befattningarna skapar ett grupptryck i 

form av att en manlig kultur som råder där kvinnor sällan accepteras eller passar in. 

Följaktligen finns det bilologiska aspekter som hindrar kvinnor att fullt ut prioritera 

arbetet samt lojaliteten till arbetsgivaren som högre positioner kräver. Vidare krävs 

det solida nätverk som gör att individer som inte har ett vitt nätverk begränsas snarare 

än hindras vid rekrytering.  

Glastaket leder till att det humankapital som Sverige innehar inte beaktas fullt ut. 

Varav kvotering har lagts som förslag att lösa problemet. Dock beaktar inte kvotering 



 

 

 

 

 

glastakets underliggande faktorer utan kan komma att skapa en större polarisering då 

fokus främst läggs på kön som kategori och inte på individens kompetens samt 

egenskaper.  

 

NYCKELORD: Glastaket, manligt och kvinnligt ledarskap, kvotering, informella 

nätverk, stereotyper, homogenitet och grupptryck. 
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1 Introduktionskapitel 

I det inledande kapitlet introduceras uppsatsens forskningsområde. Kapitlet redogör 

för bakgrund, val av ämnesområde, problemdiskussion, forskningsfrågor, syfte och 

avslutningsvis en disposition över uppsatsens kommande struktur. 

1.1 Bakgrund 

I juli 2009 tog regeringen ett beslut för att främja jämställdhet mellan män och 

kvinnor i Sverige. De fyra punkterna som antogs var att motverka könsuppdelningen 

på arbetsmarknaden och i näringslivet; främja jämställda villkor för entreprenörskap; 

jämställt deltagande i arbetslivet samt avsikter att skapa mer jämställda arbetsvillkor. 

(Sabuni, 2009) För att förstärka kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden lanserade 

regeringen ett mentorprogram med namnet ”Styrelsekraft år 2009”, programmet är 

öppet att söka för kvinnliga företagsledare eller kvinnor i ledande positioner. 

Styrelsekraft delar årligen ut utbildningsstipendier och av de kvinnor som deltog 

första omgången år 2009, har idag 76 procent styrelseuppdrag, 66 procent sitter i 

bolagsstyrelser och 11 procent tar plats i börsbolag. (Almi, 2012) Regeringen har för 

avsikt att få fler kvinnor att inneha ledande positioner och de arbetar aktivt via olika 

kanaler för att resultatet ska bli framgångsrikt. Trots dessa åtgärder har andelen 

kvinnor i börsbolagens styrelser slutat att öka (Dagens Industri, 2012).   

Den arbetsfördelning som gäller idag mellan män och kvinnor i Sverige beror på flera 

olika politiska, sociala och ekonomiska skeenden. Dessa har alla under en längre 

tidsperiod utvecklats med hjälp av olika processer som i sin tur har påverkats av 

bland annat institutioner och regelsystem. Den befintliga arbetsfördelningen som till 

viss del är intakt över tiden, är grunden för ekonomisk makt som sedan skapar 

skillnader i ekonomiska resurser för könen. (Europeiska kommissionen, 2012). Vi 

kan inte påverka historien men framtiden kan påverkas och könssammansättningen 

på den svenska arbetsmarknaden idag kommer att sätta sin prägel på framtidens 
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arbetsmarknad. (SOU 2004:43). Arbetsmarknaden idag liknar en plattform formad av 

samhällets preferenser och åsikter där männen har goda möjligheter till ledande 

befattningar medan det finns svårigheter för kvinnor att nå dessa positioner. Detta 

medför att kvinnor hindras från att delta i svenska bolagsstyrelser och ledningar. 

(Europeiska kommissionen, 2012) Många resonemang förs kring könsroller, om de är 

framställda av samhället eller formade av naturen. Oavsett var avstampet i debatten 

tas behöver kvinnans kunskap i form av humankapital beaktas.  

De biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män är relativt tvetydiga och det finns 

starka bevis för att män och kvinnor är lika. Vissa människor hävdar att det är enkelt 

och att det finns markanta könsskillnader. (Gunther Axelsson, 2007) Andra är inte 

lika säkra och ser även att individer av samma kön har stora olikheter. Könsskillnader 

kan kategoriseras i olika områden där en kategori är människors visuospatiala 

förmåga som främst innebär fallenheten att orientera sig i sin omgivning, genom 

exempelvis att bedöma avstånd och storlek. Män är vanligtvis framgångsrikare i 

denna förmåga än vad kvinnor är. En annan kategori berör lokalsinnet där män har 

bättre förmåga att orientera sig i en labyrint eller i en enhetlig skog med likartade träd 

medan kvinnor enklare orienterar sig med hjälp av riktmärken. Vid mätning av 

episodiskt minne, det vill säga att resa i tid och rum, tenderar kvinnor att vara 

överlägsna. (Bojs, 2012) De områden där differenser mellan könen är som påtagligast 

är inom aggressivitet, främst fysisk aggressivitet, fysisk aktivitet och sexuella 

beteendemönster. Dessa uppträdanden kännetecknas vanligtvis av att män har 

fallenheter att vara mer dominanta än vad kvinnor är. (Gunther Axelsson, 2007) 

Kvinnor är bättre på att känna igen ansikten och presterar ideligen i högre 

utsträckning när det gäller språklig förmåga och läsförståelse (Bojs, 2012). Den 

mänskliga hjärnan skiljer sig omkring fem till tio procentenheter mellan män och 

kvinnor, dock är skillnaderna så marginella att skillnaden mellan två individer av 

samma kön kan vara större(Gunther Axelsson, 2007). Forskare indikerar på att 

fördomar påverkar hur kvinnor presterar (Gunther Axelsson, 2007; Bojs, 2012). 

Således innebär fördomar att kvinnors prestationer hotas av stereotyper och därmed 
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skapar ett påtagligt hinder. När en kvinna arbetar inom ett mansdominerat yrke måste 

hon förhålla sig till stereotypen, oavsett om hon tror på den eller inte. I längden kan 

det bli ett problem vilket ofta leder till ett behov av att växla verksamhetsområde för 

att undkomma den pressen. (Gunther Axelsson, 2007) 

År 2011 hade ungefär 4,8 miljoner av Sveriges befolkning i åldern 25-64 en 

gymnasial utbildning klassad som sin högsta examen. Kring var tredje svensk från 

samma urval har eftergymnasial utbildning. Av denna tredjedel är cirka 998 000 

stycken kvinnor och cirka 825 000 stycken är män. Runt en fjärdedel av andelen 

kvinnor med eftergymnasial examen har antingen en sjuksköterskeutbildning, 

förskollärarutbildning eller lärarutbildning för grundskolan. Av kvoten män är 

ekonomiutbildningar frekventa och var fjärde man har en ingenjörsutbildning. 2009 

hade 26 procent kvinnor eftergymnasial utbildning som var längre än tre år medan 20 

procent av männen hade en jämbördig utbildning. Generellt har kvinnor högre 

examen än män. (SCB, 2011) Ställ humankapitalet som Sveriges kvinnor har i 

kontrast till de 23,8 procent kvinnor som är styrelseledamöter i Sverige. Totalt 353 

stycken kvinnor i förhållande till 1129 män. (Dagens Industri, 2012) Detta indikerar 

att kvinnor är underrepresenterade på ledande befattningar trots att de alltså på 

samtliga samhällsområden har högre utbildning än män (Göransson, 2006). Den låga 

andelen kvinnor på de högsta positionerna kan antingen ses som ett problem eller 

bortförklaras med att kvinnor inte vill, inte kan, inte har möjlighet och så vidare till 

att nå ledande befattningar. Det finns således många olika synvinklar att beakta den 

låga andelen på (SOU 1994:3). Den generation som innehar näringslivets 

toppositioner idag utbildades för flera år sedan och även om utbildningssiffrorna på 

antalet utexaminerade i Sverige inte såg ut som de gör idag så är differenserna mellan 

kvinnligt och manligt inflytande på arbetsmarknaden markant. Följaktligen innebär 

detta att samhället aktivt måste agera och engagera sig i problemet för att undvika att 

en väsentlig del av Sveriges humankapital ska gå förlorat i framtiden. 
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Dagens könssegregering på arbetsmarknaden innebär att kvinnor vanligtvis 

bortsorteras vid rekrytering och att många yrkesroller blir mansdominerade. 

(Fagerfjäll, 2003) Kvinnor upplever synliga eller osynliga hinder för att nå ledande 

positioner och bryta den mansdominerade strukturen inom vissa branscher. Dessa 

hinder uttrycks ofta som ett glastak och definieras ofta som ett osynligt hinder för 

kvinnors avancemang uppåt i karriären. (SOU 1994:3; SOU 1997:137; Fagerfjäll, 

2003) Kvinnor upplever även gentemot männen olika villkor och motstånd att 

avancera och karriärutvecklas. Följaktligen innebär glastaket en form av 

könssegregering och har två inriktningar, horisontell och vertikal. Den horisontella 

könssegregeringen betyder att uppdelningen mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden skiljer sig åt, då olika yrken tenderar att vara kvinno- eller 

mansdominerade. Den vertikala könssegregeringen medför att kvinnor och män har 

olika positioner inom samma bransch där män ofta innehar de högre positionerna och 

kvinnor de lägre- och mellan positionerna. Glastaket refereras till den vertikala 

könssegregeringen som innebär att kvinnor vanligen upplever osynliga barriärer 

under sin karriärutveckling. (SOU 2004:43) Glastaket är ogenomträngligt men går att 

krossa, dock är det svårt för kvinnor att passera, främst på grund av attityder som 

grundas i omgivningens utformning och normer (SOU 1997:137; SOU 2004:43).  

Glastaket är med andra ord ett begrepp som beskriver de faktorer som gör att kvinnor 

möter barriärer inom arbetslivet. Barriärerna grundas främst på att den informella 

kulturen på många företag är maskulin med osynliga nätverk män sinsemellan. 

Lojaliteten dem emellan är utmärkande vid rekrytering vilket medför att individer rån 

det personliga nätverket som regel i högre grad beaktas vid nyanställning. Den 

inbördesrika lojaliteten inom informella nätverk tar även uttryck i hur lönen utvecklas 

samt hur styrelseledamöters ofta erhåller stora bonusar. Bevisligen innebär detta att 

de värnar och beskyddar varandra inom nätverket. (Fagerfjäll, 2003) Tillförlitligheten 

för nätverken skapas även genom individernas arbetsvilja vilket leder till att hänsyn 

till och omsorg av familj blir bortprioriterad och att karriärutvecklingen vanligtvis får 

primärt fokus. Att stanna hemma och värna om familjen betraktas ofta som en 
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kvinnlig stereotyp egenskap. (Fagerfjäll, 2003; Due Billing, 2006) En stereotyp 

skillnad mellan manliga och kvinnliga yrken grundar sig i att kvinnans arbete stödjer 

mannens (Fagerfjäll, 2003). Andra faktorer som är av hög betydelse vid rekrytering 

är grupptryck och homogenitet, det vill säga att lika anställer lika (Engman, 2008). 

Företags interna könssegregering kan förefalla mer anspråkslöst då det inte handlar 

om att kvinnor och män har skilda yrken utan i stället skilda intresseområden. Om 

dessa skilda intresseområden för män och kvinnor är en konsekvens av 

könstillhörighet då barriärer skapas av att kvinnor och män sorteras in på olika fält i 

arbetsmarknaden (SOU 2004:43) så bör åtgärder genomföras för att förstärka 

kvinnans position. 

Åtgärder för att minska den vertikala könssegregeringen på svensk arbetsmarknad 

måste ta ansats i de föreställningar som finns om att män av olika skäl skulle vara 

bättre lämpade eller mer intresserade än kvinnor att inneha högre positioner. (SOU 

2004:43) De återkommande debatterna beträffande glastaket har en utgångspunkt i att 

kvinnor inte har avsikter att avancera högre upp i hierarkin samt ifrågasätter om 

begreppet glastaket används för att skylla på en icke befintlig ambition hos 

kvinnorna. Enligt Due Billing (2006) präglas människors vardag av målorientering, 

effektivitet och stress. Följaktligen innebär detta att få människor i karriären har 

tillräckligt med tid för familjen, eftertanke samt att bara vara. Kan det vara så att 

kvinnor avsätter mer tid för familjen medan män istället fokuserar på målet att göra 

vertikal karriär? Debatten baseras på att kvinnor värdesätter att stanna hemma med 

barn, utföra hemmaarbete, efterfrågar yrken som inte kräver lika stort ansvar som 

högre positioner gör samt att efterfrågan på fritid är större än för arbete (SOU 

1997:137). Oavsett om kvinnor väljer att stanna hemma på basis av barnomsorg eller 

inte så innebär graviditet och barnafödande en viss tids frånvaro och därmed ett eller 

flera uppehåll i karriären (Fagerfjäll, 2003). Att kvinnor tillhör den 

underrepresenterade gruppen i svenska ledningar och styrelser är för oss välkänt men 

vad beror det egentligen på? Kan det vara så att mannen utgör normen för 

ledarskapet? 



 

 

 

6 (110) 

 

Om mannen är normen för ledarskap, kan det förändras genom ett så till synes 

anspråkslöst sätt som att införa kvoter för kvinnligt inflytande? Kvotering kan enklast 

beskrivas genom att citera ”Kvotering kan definieras som en målinriktad rekrytering 

med syftet att snabbt rätta till oönskade skevheter i samhället”. (Dahlerup & 

Freidenvall, 2008, 10) Konkret innebär kvotering strävan efter kvantitativa mål, 

kvoter, som t.ex. 40 procent kvinnor inom styrelser och ledningar. Vidare innebär 

kvotering oftast ett bindande krav att använda ett förutbestämt antal eller en 

förutbestämd procentsats. Termen kvotering är ingen entydig företeelse och det är av 

väsentlighet att särskilja 

 Vilken samhällsarena innefattas? På vilken arena i samhället används 

kvotering: bolagsstyrelser, arbetsmarknaden eller utbildning? Med lokal 

eller nationell förankring?  

 Individ eller grupp? Används kvotering vid rekrytering av enskilda 

individer eller av en hel grupp? 

 Vilka grupper? Vilka kategorier gäller kvotering: kön, etnicitet, yrke, 

geografi? 

 För kvinnor? Könskvotering kan utformas för kvinnor, män, eller 

könsneutralitet. (Dahlerup & Freidenvall, 2008) 

 

Kvotering är omtvistat där diskussionen grundar sig i möjligheterna att införa en 

lagstadgad kvotering av kvinnor. Huruvida detta skulle vara långsiktigt framgångsrikt 

råder det delade meningar om. (SOU 2004:43) I en så kallad perfekt värld blir den 

individ som har rätt kvalifikationer anställd på toppositionen. På grund av glastaket 

krävs det radikala förändringar för att möjligheterna för manliga och kvinnliga 

karriärister ska bli likartade. Könskvotering kan vara en rapid lösning som främjar 

kvinnor. Dock finns det farhågor om att kvoterade individers respekt från övriga 

medarbetare kan reduceras med anledning av att de inte är där för sina kvalifikationer 

utan snarare enligt lag. Det primära fokuset i detta avseende handlar om att 

arbetsgivare inte uppmärksammar kvinnor och mäns kompetenser och kvalifikationer 
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i lika avseenden. Vilket med andra ord innebär att könstillhörigheten i sig blir ett 

sorteringssortiment. (SOU 2004:43) 

1.2 Problemdiskussion 

Om vi utgår ifrån att samhället är könsstrukturerat innebär dagens diskussioner om 

kvinnofrågor, biologism och nätverk att debatterandet är en kamp för att belysa vår 

egen tids problem. (SOU 1994:3; SOU 2004:43) Ska kvinnor vara synliga eller 

osynliga i samhället? Problemet går att se ur olika vinklar som ett rättvise problem, 

en resursfråga angående kvinnors kompetens som inte beaktas samt ett 

ledningsproblem (SOU 1994:3) där kvinnorna inte bli delaktiga och möjligheterna till 

ett mer dynamiskt ledarskap inte tas tillvara. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

borde det finnas ett betydligt större intresse att tillgodogöra sig den kunskap som 

kvinnor införskaffar vid främst eftergymnasial utbildning, då utbildningen till stora 

delar finansieras genom statliga medel. Även ur ett tillväxt- och 

utvecklingsperspektiv måste det anses förödande att inte beakta kvinnors 

humankapital. (SOU 1994:3) 

Modeller med fokus på organisation har utgått från att det är en man som står för 

ledarskapet (SOU 1994:3). När det kommer till kvinnligt ledarskap, benämns 

teorierna ”women in management” eller så fokuseras det på den kvinnliga ledaren i 

kombination med feministisk teori. Likaså berör en stor del av existerande teorier 

kvinnliga stereotyper eller hur kvinnor i förhållande till män leder organisationer. 

Svårigheterna idag är att se en kvinna som ledare, då normen av en ledare är en man. 

Kvinnors socialisation inom organisationer är inte till alla stycken lika med den som 

männen har skapat. Förutsättningarna inom organisationerna betvivlas inte utan det är 

snarare kvinnans vilja och intention som betvivlas. Merparten av den forskning som 

har gjorts har påträffat markanta skillnader i ledarskapet hos kvinnor jämfört med 

manligt ledarskap. Eftersom manligt ledarskap utgör normen kan aktuella avvikelser, 

hårt draget, ses som att kvinnorna är de som avviker eller till och med är problemet 

inom organisationerna. (SOU 1994:3) 
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Ser vi till Sverige kan vi anta att de fyra besluten regeringen fattade för att främja 

jämställdheten på arbetsmarknaden inte är tillräckliga. Att chefskap ofta förknippas 

med mansdominans skulle inte vara ett problem i sig om det faktiskt var så att 

toppositioner tillsätts av den kandidat som innehar rätt kvalifikationer och därmed är 

bäst lämpad. En individ bör således bli tilldelade en befattning på basis av befintlig 

kompetens och vad den kan tillföra inom en organisation. Problemet med en 

minoritet av kvinnor inom högre och eftertraktade yrkesroller återfinns i det osynliga 

glastaket. Det baseras främst på fyra faktorer: informella nätverk män sinsemellan, 

homogenitet då lika anställer lika, grupptryck om det endast är män i en styrelse kan 

det vara svårt att anställa en kvinna på grund av att resterande medlemmar inte anser 

att kvinnan passar in samt stereotyper om vem som är chef, tillhör en styrelse och 

ledning (Engman, 2008). I och med att många bolagsstyrelser och ledningar är 

mansdominerade upplever kvinnor ytterligare hinder att karriärutvecklas av 

anledningar att männen inom samma nätverk hindrar kvinnor från att bli befordrade, 

få tillgång till internutbildning samt få maktbefogenhet. (Fagerfjäll, 2003)  

Den generationen som idag finns i svenska bolagsstyrelser och ledningar utbildade 

sig för ett antal år sedan och då var det inte lika förekommande att kvinnor 

utexaminerades i samma grad som det är idag. Med största sannolikhet var det 

svårare förr att finna kvalificerade kvinnor att anställa och därmed balansera 

könssammansättningen på arbetsmarknaden. Följaktligen anser vi att detta innebär att 

glastakets fyra grunder inpräglats så djupt att många nätverk än idag innehar en 

majoritet av män. Att kvinnligt avancemang bortsorteras och ersätts av män innebär 

hårt draget att ungefär halva Sveriges humankapital underutnyttjas. I och med att 

kvinnor utexamineras i större utsträckning än män kommer detta att innebära en 

minskad konkurrenskraft nationellt och internationellt för Sverige. Frågan är om 

kvotering är ett alternativ till att krossa glastaket och om kvotering skulle bidra till en 

förstärkning av kvinnligt inflytande i styrelser och ledningar? Detta är svårbesvarat 

då effekten av att lagstadga endast går att mäta i efterhand. Könskvotering är ett 

kontroversiellt område i Sverige och det förespråkas för och emot om Sverige ska 
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inför kvantitativa kvoter i bolagsstyrelser och ledningar (Regeringskansliet, 2012). Vi 

anser att det krävs en radikal förändring för att framgångsrikt lyckas främja det 

underrepresenterade könet på arbetsmarknaden och om det löses genom att införa 

kvoter vet vi inte. Dock anser vi att situationen måste synliggöras i ännu högre för att 

uppmärksamma populationen om vilka skevheter det finns på arbetsmarknaden idag 

för att sedan ta till de åtgärder som krävs för att lösa problemet.  

Sverige har sannerligen ett mycket gott internationellt anseende som ett jämställt och 

demokratiskt land. Sverige baseras förhållandevis på ett egalitärt samhälle där det 

inte finns någon acceptans för märkbara ekonomiska och sociala klyftor mellan 

folkgrupper. Andelen yrkesarbetande män och kvinnor är nästan lika stor i Sverige 

och överlag har kvinnor högre utbildning än män. Samtidigt som Sverige 

kännetecknas av jämställdhet så finns det strukturella skevheter som resulterar i olika 

livsvillkor för kvinnor och män. Som tidigare nämnt förekommer det även en 

informell uppdelning mellan män och kvinnor vilket innebär att kvinnor och män i 

stor utsträckning väljer olika inriktning på utbildning och i yrkeslivet. Uppdelningen 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden anses vara både horisontell och 

hierarkisk. Där de flesta kvinnor är verksamma inom kvinnodominerade yrken och de 

flesta män arbetar inom mansdominerade yrken. Det är endast 10 procent kvinnor 

respektive män som arbetar inom yrken med en jämn könssammansättning. 

(Göransson, 2006) Ju högre hierarkiska nivåer kvinnor försöker avancera till desto 

fler hinder bemöter de och glastaket blir allt starkare (Fagerfjäll, 2003). Göransson 

(2006, 12) uttrycker ”Ju högre upp i karriären man kommer, desto fler män finns det. 

Högst upp är mansdominansen som störst.”. Det bör även framhävas att det krävs en 

vidare politik som syftar till att förbättra könssammansättningen på arbetsmarknaden. 

Det bör även betonas att det finns särskilda stelheter på arbetsmarknaden som är 

starkt förknippade med kön som bör åtgärdas. Detta är dock inte liktydigt med att alla 

yrken, utbildningar och positioner ska bli precist könsbalanserade. Utan att det 

snarare handlar om att avlägsna synliga och osynliga hinder som finns för kvinnor 

och mäns fria val och gedigna preferenser.  (SOU 2004:43) 
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1.3 Problemfrågor  
 

 Hur upplever våra manliga och kvinnliga respondenter det osynliga 

glastaket vid kvinnligt avancemang?  

 Vad anser respondenterna om könskvotering?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en vidare förståelse för varför kvinnor möter 

barriärer vid avancemang uppåt i karriären. Uppsatsen har även som syfte att utforska 

vilka tankegångar som finns kring begreppet könskvotering och om det skulle vara ett 

alternativt tillvägagångssätt för att bättre ta tillvara det underrepresenterade könets 

humankapital.  

1.5 Fortsatt disposition  

För att ge läsaren en förståelse för uppsatsens struktur samt hur de olika kapitlen 

förhåller sig till varandra illustrerar vi vår disposition i modellen nedan. Därefter 

presenteras respektive kapitels innehåll kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1.5.1. Fortsatt disposition. Källa: Egen tolkning 
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Kapitel 2. Metodkapitel 

Metodkapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för det metodiska 

tillvägagångssättet. Här ges en presentation av undersökningens process, 

genomförande och urval.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

Detta kapitel presenterar relevant teoribildning för att ge läsaren en förståelse om 

våra temaområden som genomsyrar hela uppsatsen. Den teoretiska referensramen är 

nära kopplad till uppsatsens empiriska underlag.  

 

Kapitel 4. Empirikapitel 

Detta kapitel har som avsikt att ett ge läsaren en nyanserad bild av respondenternas 

åsikter om glastaket och kvotering.  

 

Kapitel 5. Tolkningskapitel 

I detta kapitel tolkas det empiriska underlaget utifrån de teorier som presenterats i 

kapitel 3.  

 

Kapitel 6. Slutsats och vidare forskning 

Sista kapitlet avser att besvara uppsatsens syfte och problemfrågor. Vidare förs ett 

resonemang kring vidare studier.  
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2 Metodkapitel 

Följande avsnitt kommer att beskriva och redogöra för metodval, urval samt hur 

datainsamling har genomförts. Kapitlet inleds med en kortare introduktion där 

uppsatsens syfte och kapitlets struktur presenteras. Vidare motiveras vårt 

tillvägagångssätt och val av forskningsansats. Avslutningsvis förs resonemang kring 

uppsatsens trovärdighet och generaliserbarhet. 

2.1 Introduktion 

Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en vidare förståelse för varför kvinnor möter 

barriärer vid avancemang uppåt i karriären. Uppsatsen har även som syfte att utforska 

vilka tankegångar som finns kring begreppet könskvotering och om det skulle vara ett 

alternativt tillvägagångssätt för att bättre ta tillvara det underrepresenterade könets 

humankapital. Uppsatsens syfte har även stått till grund för metodvalet 

Undersökningen har genomförts genom ett kvalitativt tillvägagångssätt med 16 

intervjuer. Där vi ansåg att en kvalitativ metod skapade bättre förutsättningar för en 

fungerande dialog mellan oss och respondenten. Samtliga respondenter utövar 

chefskap på olika hierarkiska nivåer och inom olika organisationer. Genom att tolka 

respondenternas åsikter och beteenden ansåg vi att våra problemfrågor kunde 

besvaras och att uppsatsens syfte uppfylldes.  

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara uppsatsens problemfrågor valde vi att 

utgå från det abduktiva tillvägagångssättet med en hermeneutisk förankring. De 

temaområden som främst har berörts i uppsatsen är glastaket, manligt och kvinnligt 

ledarskap, kvotering, informella nätverk, stereotyper, homogenitet och grupptryck. 

Dessa temaområden har genomsyrat all litteratur som vi har använt och dessa har 

även legat till grund vid vår datainsamling.  

För att ge läsaren ett övergripande perspektiv över processens förfarande illustrerar vi 

nedan en figur som beskriver undersökningsprocessen.  
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Figur 2.1.1. Översiktlig beskrivning av processen. Egen tolkning 

Vi anser efter genomförandet av intervjuerna att intervjuguiden (se bilaga 1) var ett 

bra underlag för oss att stödja oss på. Intervjuerna kändes strukturerade och 

intervjuguiden skapade en röd tråd där respondenten fick framföra egna resonemang. 

2.1.2 Förförståelse  

 

”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, 

är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet”. (Patel & 

Davidsson, 2003, 30) Inför denna uppsats har vi undersökt och studerat de olika 

temaområdena som uppsatsen berör dels i litteratur. Dels i media för att få en vidare 

förståelse och ett pålitligt underlag. Genom våra förstudier har vi fått möjlighet att 

kunna särskilja realia som inte längre är aktuell för att kunna tillämpa teorier som är 

relevanta och innehar aktualitet för att uppfylla undersökningens syfte. Vi valde att 

utgå från teorier då vi ansåg att de återspeglades av neutralitet och därmed gav ett bra 

underlag till vår datainsamling. Vi vill även poängtera att vi har försökt undvika att 

använda feministiska ansatser eller politiska åsikter under uppsatsens uppbyggnad. Vi 

har således valt att skapa uppsatsen ur en synvinkel där vi undersöker hur företagen 

kan gynnas av att vi synliggör problemet snarare än att politiskt konkretisera. Detta 

har naturligtvis genomsyrat alla våra val av litteratur och litteratur med starkt 

förankrade feministiska eller politiska inslag har vi valt bort. Dock har vi använt 

statens offentliga utredningar men läst dessa kritiskt och vid behov har vi försiktigt 

valt bort teorier med starka politiska inslag. Vidare har det inneburit att en del av den 

litteraturen som vi har använt är från 1990-talet, något som kan anses som föråldrat. 

Dock har vi valt att beakta dessa sekundärkällor då fakta inom ämnesområdet 

fortfarande är aktuell. I denna uppsats kommer fokuset att ligga på könskvotering 
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även om vi i vissa diskussioner berör problemet för andra underrepresenterade 

grupper, såsom etniska minoriteter och invandrare.  Vi kommer således inte att 

beskriva kvotering som ett medel för att åtgärda andra samhällsproblem.   

Intervjuguiden (se bilaga 1) är kopplad till vår förförståelse som generellt utgår från 

att de existerar informella hinder för kvinnors avancemang. Vi anser att många 

kvinnor stöter på könsrelaterade barriärer som försvårar karriärutvecklingen och 

intervjufrågorna (se bilaga 2) är därför utformade utifrån detta antagande, alltså att 

glastaket existerar. Visionen med uppsatsens är att kunna ge läsaren och oss forskare 

efter att ha läst uppsatsen den grund som krävs för att kunna ta ställning och bilda sig 

individuella uppfattningar kring uppsatsens syfte.  

Om vi inledningsvis hade haft den kunskapen vi har idag beträffande uppsatsens 

datainsamling hade vi reducerat antalet frågor som berör kvotering och istället 

fokuserat på glastaket och de hinder som det är starkt associerat med. Detta eftersom 

vi insåg att många av respondenterna hade många åsikter om detta och att vi genom 

detta utvann intressant data kring dessa termer. I andra avseenden är vi nöjda med 

vårt val av tillvägagångssätt vid intervjuerna. Då vi bland annat hade avsikter att 

genomföra minst åtta fokusintervjuer med fyra respondenter från vardera kön och inte 

avgränsa oss till en bransch. Att eftersträva generella åsikter från respondenter som 

representerade olika branscher gav oss möjlighet att dra slutsatsen att vi hade fått ett 

liknande utfall om vi hade genomfört samma undersökning med ett annat urval av 

respondenter.  Innan datainsamlingen hade vi även misstankar om att respondenterna 

skulle ha svårt att återge sina sanna åsikter och uppfattningar. Vi antog att många av 

respondenterna skulle ange politiskt korrekta svar istället för hur de verkligen 

menade. Vi förmodade att det fanns risker med att somliga respondenter skulle ha 

svårigheter att helt besvara våra frågor ärligt då vi undersökte åsikter till vår 

kandidatuppsats som är en offentlig handling. Vi anade även att män kan ha 

svårigheter att uttrycka sina åsikter om informella hinder för kvinnor och kvotering 

för att debatten kan uppfattas som tabu om de anser det ena eller det andra. Samtidigt 
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anade vi att kvinnor ledande befattningar kunde vara något mer frispråkiga. Vi 

misstänkte alltså att män kunde vara mer måna om av vad som egentligen borde 

tyckas och nämnas. Dock har vi utgått från att debatten kring både glastaket och 

kvotering är tillräckligt kända och omfattande för att vara accepterat att förespråka 

både för och emot för båda könen. 

2.2 Vetenskaplig angreppssätt 

Vi valde att utgå från en kvalitativ metod då vi önskade att intervjua både kvinnor 

och män som innehar positioner på varierande hierarkiska nivåer och genom det 

sannolikt även har olika auktoritet. Detta då vi utgick från Trost (2010, 25) som 

menar att “Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och 

raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar.” 

Vi utformade och genomförde våra forskningsintervjuer för att uppnå just detta 

resultat . Vi gav våra respondenter möjlighet att tolka och fritt besvara frågorna som 

vi ställde för att respondenterna i nästa led skulle kunna tolka situationen fritt. En 

kvalitativ intervju är ett metodval som innebär att vi upptäckte, förstod och påträffade 

egenskaper (Svensson & Starrin, 1996) som ledde oss fram till undersökningens 

syfte. Då vårt mål med den kvalitativa intervjun var som Svensson & Starrin (1996, 

54) uttrycker “medel för att identifiera eller upptäcka ännu icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder”. Kvalitativa 

undersökningar anspelar på att insamla ett empiriunderlag genom att intervjua 

individer som är relevanta för forskningsområdet och inte genom insamling av siffror 

som istället är relevanta vid en kvantitativ undersökning (Patel & Davidsson, 2003), 

med detta som utgångspunkt ansåg vi att den kvalitativa metoden gav oss en solid 

empiri. Vi gick till väga enligt den abduktiva metoden då vi först valde att utgå från 

teori och därefter färdigställa vår teoretiska referensram. Följaktligen valde vi att 

insamla empiri som vi sedan återkopplade till vår teorietiska referensram för att 

således kunna göra väsentliga slutsatser. (Bryman & Bell, 2010)  
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2.3 Metod och tillvägagångssätt 

Vi valde att utgå från en kvalitativ forskningsstudie där vi genomförde intervjuer. 

Intervjuerna bestod av öppna frågor där respondenternas intervjufrågor (se bilaga 2) 

var exakt likadant utformade för att fokusera på vad den specifika individen 

replikerar och för att undvika att skapa omedvetet könsfokus. Samtliga respondenter 

placerades även i likartade situationer för att uppnå ett objektivt material och för att 

undvika att miljön och situationen skulle kunna influera respondenten. Initialt 

efterforskade vi teorier som vi ville ha basera våra intervjuer på för att öka 

tillförlitlighet och även för att utvidga vår egen kunskapsstock. Utifrån dessa teorier 

skapade vi således olika intresseområden som vi förmådde undersöka och därmed 

även frågorna till intervjuerna. 

Vårt tillvägagångssätt har varit en blandform mellan induktivt- samt deduktivt 

angreppssätt vilket innebär att vi utgått från den abduktiva metoden. Abduktion som 

tillvägagångssätt medför att vi har formulerat ett hypotetiskt mönster som kan 

förklara situationen (Patel & Davidsson, 2003). Vi har valt att arbeta abduktivt då vi 

till en början ville undersöka om glastaket existerar och om kvotering är ett alternativ 

att utjämna och balansera könssammansättningen i bolagsstyrelser och ledningar. 

Vidare valde vi att läsa in oss på teori för att kunna skapa ett pålitligt underlag inför 

intervjuerna. Därefter utförde vi undersökningen som vi sedan bearbetade. Empirin 

valde vi att sammansvetsa med vår teorietiska referensram i vårt tolkningskapitel där 

vi jämförde utgångspunkterna i de båda kapitlen med varandra. Avslutningsvis har vi 

med tolkningen gjort slutsatser och skapat en teoretisk referensram utifrån våra 

primär- och sekundärdata. Fördelen med det abduktiva angreppssättet är att vi till stor 

del har varit fria i vårt sätt att arbeta (Patel & Davidsson, 2003). Det negativa är att vi 

under uppsatsens process kan ha blivit påverkade av insamlat material. Det vill säga 

att vår neutralitet kan ha påverkats. Patel & Davidsson (2003) menar att om forskarna 

inte varit tillräckligt vidsynta i sitt sätt att forska kan det innebära att forskningen 

begränsas.  Under arbetet med uppsatsen var vi medvetna om en förmodad 

begränsning och därmed utformade vi intervjufrågor (bilaga 2) som inte direkt kan 
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relateras till våra temaområden (som ålder, antal barn, antal syskon) för att inte gå 

miste om värdefull information. Information angående respondenterna vi ansåg har 

anknytning till uppsatsen återfinns i bilaga 3. Likväl har vi vid arbetet kring den 

teoretiska referensramen använt både statliga utredningar och facklitteratur för att få 

en solid grund att arbeta utifrån.  

2.4 Hermeneutik 

Hermeneutik innebär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där grunderna för 

den mänskliga existensen studeras och tolkas. Det hermeneutiska förhållningssättet 

innebär att det går att förstå människor genom att tolka beteenden och människors 

handlingar. (Patel & Davidsson, 2003) Vi valde att arbeta hermeneutiskt med 

uppsatsen vilket innebär att se helheten i forskningsproblemet. ”Hermeneutisk 

forskning har ett tydligt drag av abduktion just i och med att forskaren ska pendla 

mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i tolkningsakten" (Patel & 

Davidsson, 2003, 30).  

2.5 Intervju 

Avsiktligen valde vi att följa Kvales InterView med de sju olika stadierna av en 

intervju. Vi valde denna guide då vi ville ha ett externt stöd inför intervjuerna. Där 

det första steget handlar om tematisering, där ett syfte och problemområde skapas 

(Trost, 2010). Primärt koncentrerade vi oss vid intervjuerna på begreppet glastaket 

och könskvotering, med syftet att fastställa respondenternas åsikter och uppfattning. 

Vi har fokuserat problemområdet mot glastakets fyra huvudområden samt hur dessa 

kan åtgärdas genom att ställa frågor om vad samtliga respondenter anser om 

könskvotering. Vidare tog vi fram en design för att kunna sätta undersökningen i 

förhållande till uppsatsens syfte. Designen berör frågor som kön, sekretess, om 

ljudupptagare utnyttjas för att senare kunna recidivera intervjun, hur anteckningar 

förs samt hur frågorna ska ställas. Under designen ligger även skapandet av 

intervjuguiden (se bilaga 1) som baseras på en lista om frågeområden och utefter hur 

intervjun fortgår så kan vi ställa följdfrågor för att uppnå ett så bra resultat med 
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intervjun som möjligt.(Trost, 2010) Designen vi valde baseras på att vi har fört en 

standardiserad och ostrukturerad intervjuteknik inom området för en kvalitativ 

undersökning. Vi valde att intervjua både män och kvinnor för att få ett nyanserat 

utfall då vi anser att könen har olika synvinklar på områdena.  

Vår första intervju bestod av en fokusintervju där båda skribenter deltog. Där Emma 

Wallbom förde intervjun och Jenny Schrijvershof Linné antecknade respondentens 

svar. Dock insåg vi att detta inte var ett ultimat tillvägagångssätt eftersom det var 

extremt tidsförödande då den ena av oss egentligen var inaktiv och endast antecknade 

respondentens svar. Så vi valde istället att hantera intervjuerna ensamma och istället 

spela in intervjuerna. Vid intervju via telefon spelades samtalet in för att vi vid ett 

senare tillfälle skulle kunna återgå till intervjun. Under mejlintervjuerna har vi 

bifogat ett informerande försättsblad som vi under fokusintervjuerna och 

telefonintervjuerna läst upp och därefter ställdes frågorna för samtliga 

tillvägagångssätt i samma ordning. 

 

Intervjun, handlar främst om vårt beteende (Trost, 2010). Vid första kontakten 

tydliggjorde vi vårt syfte med intervjun genom en förfrågan via mail. Samtliga 

respondenter fick samma mail där vi även gav en kortare presentation om oss själva. 

Initialt vid intervjutillfällena ställde vi frågor om dennes bakgrund, vidare ställdes 

relativt enkla och öppna frågor för att kunna bibehålla undersökningens 

standardiserade inriktning. Vi har sett eventuella tystnader som fördelaktiga under 

intervjun och även utnyttjade kortare tystnader när respondenten ansetts ha besvarat 

frågan. Det ansåg vi gav respondenten eftertanke som i somliga fall vidareutvecklade 

resonemangen (Trost, 2010). Vi inledde eller avslutade samtliga intervjuer genom att 

fråga om vi kunde återkomma vid frågor, om respondenten ville vara under sekretess 

eller ha somliga resonemang under sekretess, om denne ville godkänna tolkningar 

samt om vi skulle sända en rapport av den färdigställda uppsatsen. (Ibid) 

 

Det femte stadiet i Kvalets InterView handlar om bearbetning och analys. För att 
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undvika att förbise kopplingar mellan intervjuerna och vår befintliga referensram 

valde vi att få en kortare tids distans från datainsamlingen innan bearbetning och 

tolkning. Vi valde att redovisa vår referensram i ett enskilt kapitel utan subjektiva 

infallsvinklar för att låta läsare tolka texten fritt samt ge ett förklarande kapitel och ge 

ytterligare förståelse. Vi redovisade även data vi forskade fram under intervjuerna i 

ett enskilt kapitel för att läsaren återigen ska kunna skapa sig en egen uppfattning 

samt en egen tolkning av problemområdet. Efter ovan nämnda process kom vi således 

fram till resultatet som är det sjätte steget i InterView processen. Tolkningen i 

kombination med teorin har legat till grund för resultatet. Sista steget handlar om 

rapportering där vi valt att framställa materialet skriftligt i ett teoretiskt kapitel, ett 

empiriskt avsnitt samt ett tolkanande stycke som sedan utmynnar i en slutsats. (Trost, 

2010) 

 

2.6 Urval  

 
Figur 2.6.1. Översikt över samtliga respondenter.  

 

För att skapa variation i vårt urval fastställde vi ett specificerat kriterium för våra 

respondenter. Kriteriet bestod dels av en homogen ram vilket motsvarar kravet på en 

högre befattning än mellanchefsnivå och dels att urvalet skulle vara heterogent vilket 

innebar samtliga respondenter varierar i kön, ålder, befattning och bransch. Vi ansåg 

att en sådan variation mellan respondenterna gav oss bäst möjligheter att besvara våra 

Kvinnliga 

respondenter Ålder Yrkesbeteckning 

Manliga 

respondenter Ålder Yrkesbeteckning 

Andersson Berit 45 Strategisk verksamhetsutvecklare Andreasson Hans 56 

Investment 

Director 

Axson Johnson Antonia 68 Styrelseordförande  Eriksson Daniel 42 Produktdirektör 

Elias Annika  60 Förbundsordförande Eskelund Stefan 39 Avdelningschef 

Gauffin Lena 50 Funktionschef Johansson Lars 58 VD 

Nessling Maria 53 Produktchef Larsson Jan 52 Vice VD  

Popova Susanna 55 Skribent, Rådgivare Lindoff Mats 54 VD 

Sjöstedt Anneli 50 Ekonomichef och personalchef Nygren Robert 47 Produktchef 

Warg Charlotte 48 Avdelningschef Ovesson Bert 56 Företagsledare 
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problemfrågor och uppfylla uppsatsens syfte. Respondenterna valdes således ut via 

ett subjektivt strategiskt urval vilket innebar att samtliga respondenter valdes ut på 

förbestämda specifika kriterier (Trost, 2010). Vi utgick ifrån att samtliga 

respondenter hade möjlighet att kunna relatera till ämnesområdet i den utsträckning 

undersökningen kräver. Samtliga respondenter är i majoritet 40-60 år vilket i 

huvudsak inte var en variabel vi eftersträvade utan var snarare ett samband vi 

påträffade under processens gång. Vidare intervjuade vi ett flertal individer från 

Folksam, dock ser vi inte detta som något negativt då den organisationen är så pass 

stor samt att urvalet av respondenter innehar olika befattningar inom olika 

verksamhetsområden. 

 

Vi genomförde även en provintervju vid vårt första intervjutillfälle med Susanna 

Popova som skedde via mail. Resultatet efter provintervjun blev att intervjuguiden 

behövde korrigeras för att inte genera i ja- och nej svar och vissa frågor 

omformulerades då vi upplevde att de var svårtolkade. Vissa frågor togs även bort då 

vi ansåg att de var irrelevanta gentemot syftet. Anledningen till provintervjun var att 

stämma av intervjuns frågeställningars innebörd och relevans gentemot uppsatsens 

syfte. 

 

2.7 Bearbetning 

Bearbetningen av vår uppsats skedde i flera olika moment. Vi valde att under olika 

perioder av processen fokusera på uppsatsens olika delar. Det handlade bland annat 

om att finna ett relevant och akademiskt problemområde. Vidare efterforskade vi 

befintliga teorier för att undersöka problemområdet och vilken typ av sekundärdata 

det finns att tillgå. Efter det valde vi att undersöka hur verkligheten såg ut genom att 

intervjua 16 respondenter av både manligt och kvinnligt kön. Sedan sammanställdes 

insamlad data för att slutligen återkoppla empirin med den teori som vi hade valt att 

beakta.  
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Dock gick inte processen riktigt i en rak linje, utan vi har genomfört olika processer 

av uppsatsens delar. Dels för att vara öppna för nya infallsvinklar både när det gällde 

teori och empiri då vi inte vill begränsa oss och komma fram till en ansats som enbart 

bekräftar tidigare data. Därmed har vi under uppsatsens process både reducerat och 

tillfogat teorier. Vi har även korrigerat vissa av intervjufrågorna då vi ansåg att de 

inte berörde våra temaområden ultimat. Vi valde således att ha en relativt öppen 

bearbetning då vi ansåg att vårt problemområde var av hög aktualitet och att det då 

var väsentligt att konkretiseras problemet för att kunna undersöka på ett bra sätt.  

2.8 Hur tolkades datamaterialet?  

Tolkningen av vårt insamlande material skedde kontinuerligt allt efter det att vi 

utförde intervjuerna. Vi utvärderade våra olika tillvägagångssätt vid intervjuerna. De 

intervjuer som spelades in har vi lyssnat igenom, antecknat ner vad som har varit 

mest relevant och intressant för att vidare återigen lyssna igenom materialet för att 

undvika att missa väsentliga åsikter. Det skriftliga materialet bearbetade vi på ett 

liknande sätt där vi läst och antecknat respondentens mest relevanta åsikter. Det 

bearbetade materialet från de olika typerna av intervjuer sammanställdes i vårt 

empirikapitel.  

Fördelarna med fokus- och telefonintervjuer motsatt mailintervjuer var att vi ansåg att 

vi hade möjlighet att ställa om frågorna eller be respondenten återupprepa sig om vi 

ansåg att svaret var vagt eller om vi inte riktigt förstod. Samtliga fokus- och 

telefonintervjuer avslutades med en vidare diskussion om våra temaområden för att få 

in än fler infallsvinklar och åsikter från respondenten. En nackdel vi stötte på med 

fokus- och telefonintervjuerna var att tonfall, verbala uttryck och kroppsspråk i vissa 

fall ha kan ha påverkat respondenten (Patel & Davidsson, 2003). Dock försökte vi 

agera och uppträda exakt likadant vid varje intervjutillfälle för att minimera den 

risken. Vid fokus- och telefonintervjuerna uppläste vi intervjufrågorna (bilaga 2) på 

ett likartat sätt för att inte påverka respondenten i någon riktning. Ur det perspektivet 

var mailintervjuerna naturligtvis att föredra eftersom risken att påverka respondentens 
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undveks helt . I dessa fall gavs respondenten möjlighet att tolka frågorna ur ett eget 

perspektiv. Nackdelen med mailintervjuer är att materialet inte blir lika levande som 

vid den muntliga dialogen. 

 

2.9 Trovärdighet och äkthet 

För att skapa trovärdighet och kvalitet på uppsatsen krävs en hög reliabilitet och 

validitet. Två begrepp som är viktiga för att kunna påvisa en giltighet och 

generaliserbarhet inom det urvalet som vi har gjort. Vi synar vårt sätt att vara 

noggranna och därmed fastställer vi graden av kvalitén på uppsatsen. Giltigheten på 

uppsatsen tas i ursprung från vad vi observerar och identifierar (Bryman & Bell, 

2010). Tillförlitligheten, reliabiliteten, utgår ifrån den nivå vår fallstudie kan 

replikeras (Bryman & Bell, 2010). Dock är detta svårt med tanke på att vi hade 

intervjuer där individers tankar och åsikter mättes och bedömdes. Vi fastställer dock 

att vi skulle kunna, om vi gjorde om studien med andra respondenter, komma fram 

till ett liknande utfall. Då vi anser att debatten som förs kring de båda områdena är 

delad att det inte är tabu att förespråka varken det ena eller det andra.  

Validiteten innebär att vi undersöker det vi vill undersöka (Patel & Davidsson, 2003). 

Vi valde ett kontroversiellt och abstrakt område som är svårt att konkretisera. 

Områdets abstrakthet innebär att vi inte kunnat konstatera något utan endast mäta 

respondenternas åsikter om fenomenet glastaket, vilket innebar att vi initialt hade 

svårt att bedöma om vi undersökte rätt område. Efter vår pilotintervju insåg vi att 

somliga frågor feltolkades och därmed valde vi att korrigera dessa för att de enhetligt 

skulle beröra och besvara våra problemfrågor och syfte. Genom denna process kom 

vi närmre våra temaområden och uppsatsens problemfrågor kunde besvaras och 

därmed uppnådde uppsatsen en högre grad av validitet än tidigare. 

Vi anser att vi har uppnått både reliabilitet och validitet med uppsatsen. Då vi har haft 

en medvetenhet kring båda begreppen under uppsatsens process. Vårt mål var att ha 

en representativ uppsats som till en viss mån kan generalisera näringslivet samt 

problemet som vi har valt att beakta.  
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2.10 Primär och sekundär data 

Vår uppsats grundas främst på primär data som insamlats genom 

förstahandsrapporteringar (Patel & Davidsson, 2003). Primärdata består av fokus-, 

telefon- och mailintervjuer som har varit förutsättningen för att undersökningen 

skulle uppfylla uppsatsens syfte. Vidare jämfördes vår datainsamling med vår redan 

befintligt teoretiska referensram och går där under kategorin sekundär data (Bryman 

& Bell, 2010). Våra sekundärdata består mestadels av facklitteratur och statliga 

utredningar. Den utvalda teorin har legat till grund för förståelse men även för att 

kunna jämföra den primära data som vi har insamlat mot tidigare forskning och för 

beaktning av ämnesområdena.  
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska referensram presenteras. Detta 

kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för och inblick i den teoribildning vi 

ansåg var relevant för forskningsområdet och för en fortsatt diskussion om glastaket 

och kvotering.    

3.1 Bakgrund 

Redan under 1800-talet hade Sverige en god utbildningsnivå samt en företagsmiljö 

som främjade innovation, vilket är en av anledningarna till varför den svenska 

industrialiseringen under 1800-talets senare hälft gick hastigt framåt. Följder är bland 

annat att några av 1800-talet viktigaste reformer infördes; allmän folkskola och 

näringsfrihet. (Hultkrantz & Söderström, 2009)  

Bemödandet mot jämlikhet mellan könen tar grund i att kvinnor anses vara 

underordnade. En jämställdhetslag upprättades år 2001 som kräver att arbetsplatser 

med 10 anställda eller fler måste ha jämställdhetsplaner. Innebörden är att 

arbetsgivarnas ofrånkomliga krav handlar om att föra ett aktivt planmässigt 

jämställdhetsarbete. Planen ska redovisa hur företaget arbetar med sexuella 

trakasserier, att arbetsförhållandena lämpar sig för både män och kvinnor samt att 

anställda ska ha möjlighet att förena både arbete och familj. (Fagerfjäll, 2003) 

 

3.2 Svensk kultur 

Sedan genombrottet för industrialismen har det ständigt pågått en kamp mellan män 

och kvinnor, mellan arbetsgivare och kvinnor samt mellan samhället och kvinnor. 

Kampens utgångspunkt är i de demokratiska rättigheterna, rätten till arbete samt till 

att förfoga över sin egen ekonomi. (SOU 2004:43) Sveriges långa tradition i att vara 

jämställt har lett till att männen tar en stor del av hemmaarbetet och att barnomsorgen 

är utarbetad.(Fagerfjäll, 2003) Liksom männen kan kvinnor utbilda sig till och inneha 
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alla typer av yrken på svensk arbetsmarknad. (SOU 2004:43, Fagerfjäll, 2003) Trots 

detta är skillnaderna markanta mellan män och kvinnors arbetsvillkor och yrken. 

Kvinnors möjligheter att göra vertikal karriär, nå toppositionerna på svensk 

arbetsmarknad samt att löneutvecklas är definitiva exempel på differenser mellan 

könen. (SOU 2004:43) Det är svårt att bedöma hur kvinnor och mäns arbetsuppgifter 

ska värderas på en könssegregerad arbetsmarknad, om kvinnor måste bli mer lika 

männen för att komma ifråga viktiga chefsuppgifter, hur incitamentsstrukturen bör 

utarbetas för att ett visst kön ska attraheras till enkönat dominerade yrken samt hur 

män ska integreras än mer i hemarbetet och i omsorg av barn. (SOU 2004:43) 

Fortfarande är kvinnor i chefsposition inom det privata näringslivet relativt sällsynt. 

För att skapa förståelse kring detta krävs en förståelse kring kultur samt institutionella 

skillnader. (Fagerfjäll, 2003)  

Kön beaktas som en social relation och identitet som förändras med tiden. De 

egenskaper och karaktäristiska drag som tillskrivs individer av olika kön uppfattas 

och kan upplevas och identifieras på flera nivåer; den symboliska, den institutionella, 

den normativa och den subjektiva identitetsnivån. Vad som betraktas som kvinnliga 

respektive manliga identiteter uttrycks både i symbolvärlden, i institutionella 

förhållanden så som på arbetsmarknaden, i våra beteendenormer och i hur vi lever 

våra liv och uppfattar oss i relation till varandra. (Göransson, 2006) Dagens 

samhällsorienterade syn på kvinnor är att de till stor del är aktiva i 

underordningsprocessen som pågår mellan män och kvinnor, då de får positiv 

bekräftelse om kvinnan i interaktionen underordnar sig mannen frivilligt. 

Interaktionen går ut på att kvinnan låter sig styras av mannen då han antas ha goda 

kvaliteter och är förståndig. Processen i sig självt lär sig individen redan vid 

barnsben, den fostras in i ett samhälle där normer styr. (Holmberg, 2003) 

Kvinnorollen i Sverige kan idag beskrivas genom Gunilla Arhén, vd Ruter Dam; 

”Kvinnorollen är till sin natur fortfarande präglad av gamla värderingar, på gott 

och ont. Ord som jag förknippar med den är öm, känslosam, omhändertagande, mor, 
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att tänka på andra först och att se till att de har mat, värme och mår bra. En kvinna 

får inte vara egoistisk eller framfusig utan förväntas fortfarande vara till lags på ett 

helt annat sätt än vad som gäller för män. Både kvinnor och män känner sig 

frustrerade av kvinnor som pratar för högt, tar för många initiativ, blir arga och tar 

för sig.” 

(Fagerfjäll, 2003, 30) 

Genom att jämföra historiska tidsperioder, olika kulturer, yrken och organisationer 

återfinns mönster och variationer för kvinnor respektive män. Bevisligen skiljer sig 

synsättet och variation på vad som anses som kvinnligt respektive manligt mycket 

över tid och rum. Trots utvecklingen värderas kvinnliga verksamheter generellt sätt 

lägre än manliga. Likväl kan samma arbetsuppgift värderas olika beroende på om 

utförandet gjordes av en man eller kvinna. (Göransson, 2006) Samhällsstrukturen 

som grundar sig på arbetsdelningen inom familjen (SOU 1997:137), är under ständig 

förändring då synen beträffande differenser mellan män och kvinnor allt mer 

utjämnas. Trots detta är dagens samhälle utan tvekan ett manssamhälle. Detta innebär 

naturligtvis inte att alla män har makt över alla kvinnor, utan det innebär snarare att 

män innehar fördelar med anledning av samhällsstrukturen. (Holmberg, 2003) 

Samhällsstrukturen ter sig senare i yrkesval som män och kvinnor gör. Skillnaderna 

kan hänföras till både biologiska och psykologiska skillnader mellan könen. (SOU 

1997:137) 

Därmed har kön relevans, vilket har framkommit genom forskning (Hearn & Parkin 

1983, Millis 1988) på organisationer Män och kvinnor arbetar med utgångspunk i 

olika villkor. Kön konstrueras i kombination med olika faktorer inom organisationen 

och skapar ett hinder för kvinnor. (SOU 1994:3) Enligt Göransson (2006) har män 

historiskt sett haft ensamrätt på ledande positioner. Vidare ställs det högre formella 

krav på kvinnor då attribut kan skapa hinder för kvinnor (Fagerfjäll, 2003). Kvinnor 

som intar chefspositioner eller når högre befattningar uppmärksammas mera då de 

syns inom gruppen. Synligheten skapar en press för kvinnorna då deras prestation 
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inte endast representerar sin egen insats utan även kvinnor som kategori. Kvinnorna 

på högre positioner måste även prestera i högre grad än sina manliga kollegor för att 

bli erkänd. Om hon dock presterar för bra eller överglänser männen uppfattas hon 

som aggressiv och blir utstött ur gruppen. (SOU 1994:3) 

3.3 Glastaket 

År 1986 myntades uttrycket glastaket i Wall Street Journal som innebär att 

arbetsgivaren särbehandlar kvinnor vid befordran, som utgång leder det till att 

kvinnor generellt inte har lika chans till befordran som män (SOU 1997:137). 

Glastaket är inte ett individbaserat hinder som tar utgång i personliga brister i 

kompetens eller egenskaper, utan det är snarare ett generellt hinder för könet. Hindret 

som motarbetar kvinnligt avancemang återfinns på flera hierarkiska nivåer inom 

organisationer. Enstaka kvinnor som lyckas nå toppositioner och därmed kommit 

förbi glastaket uppfattas ofta som symboler för den kvinnliga kategorin snarare än 

som professionella individer (Göransson, 2006). Problematiken kring glastaket beror 

delvis på samhällsstrukturen då det är svårt att kombinera familjeliv och arbetsliv. 

(SOU 1994:3) Vidare beror glastaket på att Svenska företag ofta präglas av en stark 

manlig kultur med osynliga nätverk (Fagerfjäll, 2003), där chefsposition innebär 

manskultur och likformighet (SOU 1994:3). Ledarskap och chefskap identifieras med 

män och manlighet där makten tillhör männen (Göransson, 2006; Sczesny, 2005). En 

framgångsrik ledares attribut och egenskaper associeras med typiska manliga 

egenskaper och attribut än med kvinnliga (Sczesny, 2005).  

Problemet med glastaket är samhällsstrukturen som kan vara strikt samt 

gammalmodig. Det leder följaktligen till att kön prioriteras före behörighet vilket 

komplicerar rekrytering, implementering, lärande och innovation. (Vikström, 2011) 

Tidigare studier (Tharenou, Latimer & Conroy, 1994, Kanter, 1977) har bevisat att 

rekryteringen är det kritiska momentet för kvinnligt avancemang (Göransson, 2006). 

Då män väljer män och gärna kandidater som liknar dem själva (SOU 1994:3) När 

kvinnor väl anställts har de ofta samma beteende och värderingar som sina manliga 
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medkollegor. Det är oklart om de rekryterats för att de är lika de traditionella – 

manliga – cheferna, eller om kvinnorna efter rekrytering gör en successiv anpassning 

i enlighet med organisationens förväntningar och krav. Högre hierarkiska nivåer 

kräver nämligen starkare anpassningar. Gruppens möjligheter till maktutövning 

förbättras genom en sådan sammanhållning och homogenitet. Ju närmre makten en 

individ kommer, desto större blir likriktningen. Oavsett kön agerar individer likadant 

och har liktydiga värderingar högt upp i hierarkin vilket är maktens villkor. 

(Göransson, 2006) 

Sammantaget sker det en indirekt diskriminering genom glastaket mot kvinnor då den 

riktar sig mot kvinnor generellt och delvis grundar sig i problematiken med att koppla 

samman familjeliv och arbetsliv. Kvinnor refererar till glastaket som ett formellt 

hinder inom organisationen som medför svårigheter att avancera medan männen 

definierar samma problem genom att kvinnor istället fokuserar på familjen och har 

sämre självtillit. (SOU, 1994:3)  

3.4 Homogenitet och informella nätverk  

Svenska företag präglas av en stark manlig kultur med informella och osynliga 

nätverk (Fagerfjäll, 2003). Generellt innebär chefsposition manskultur och 

likformighet. Vilket är en anledning till att många kvinnor upplever svårigheter vid 

avancemang då den informella kulturen förstärker homogeniteten. Likformigheten 

utmärks av total hängivelse, kommunikation och osäkerhet som stärks genom 

konformitet. Männen är homosociala, de bestämmer över resurserna i samhället och 

inom organisationer och det medför att de identifierar sig med andra män. Då 

kvinnorna inte innehar samma sorts makt skapas ett samband mellan kvinnorna som 

innebär utestängning och att kvinnor då försöker bryta männens så kallade makt. 

(SOU 1994:3) 

Lika anställer lika, (Engman, 2008) vilket gör att kunskaper samt 

arbetsmarknadsbeteende är resultatet av en enskild individs anpassning till yrket och 
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inte skälet till att denne har anställts (SOU, 1997:137). Män väljer män, gärna 

kandidater som liknar dem själva till att bli chefer (SOU, 1994:3). Till lediga tjänster 

rekryteras någon inom nätverket då förtroende för individen beaktas (Fagerfjäll, 

2003). Lön samt produktivitet är knutet till yrket i sin egen form som bestäms via 

administrativa förhandlingar, processer samt traditioner inom organisationer. Av 

denna anledning är internmarknader viktiga som byggs upp för att reducera 

personalomsättning, utveckla skicklighet samt produktivitet. Internmarknaderna har 

även sina egna normer för karriärstegar och löneutveckling vilket innebär en 

avsaknad av konkurrens samt ger ett ansenligt utrymme för diskriminering. (SOU 

1997:137) Män ingår i de informella nätverken (Fagerfjäll, 2003) och kvinnorna 

tilldelas ofta arbeten med låg lönetillväxt som även har en avsaknad av 

internutbildning. Utöver detta är det oftast männen som innehar chefspositioner som 

förvaltar rekryteringen (SOU 1997:137). Vid rekrytering efterfrågas en individ som 

rekryteraren litar på och processen ska även gå snabbt av ekonomiskt intresse och 

därmed tas personer från rekryterarens egna nätverk. Nätverket består av ett antal 

individer som rekryteraren litar på och som rekryteraren är lik. Det är den informella 

kulturen i företagen som styr vid rekrytering, eftersom män ofta är rekryterare, 

präglas företagen av en manlig organisationskultur. (Fagerfjäll, 2003) 

Homogenitet grundar sig i faktorer som osäkerhet, total hängivelse och 

kommunikation (SOU 1994:3). Det återspeglas i hur stor del lojalitet är avgörande i 

urvalsprocessen vid rekrytering (SOU 1997:137). Osäkerheten säkras upp genom det 

informella nätverket och att de skapar förtroende till sina närmaste medarbetare 

genom att veta hur de tänker och har förståelse för hur de agerar i olika situationer. 

För att underlätta osäkerheten anställer chefer individer som är dem lika. Som 

anställd ska total hängivelse uttryckas i form av att individen ska sätta arbetet före allt 

annat.(SOU 1994:3) Lojalitet grundas i att arbeta mycket och länge, därmed kommer 

familjen i andra hand (Fagerfjäll, 2003). Detta leder till att synsättet på kvinnor 

genererar i en framstående osäkerhet över hur de väljer att fokusera på familj kontra 

arbetet. (SOU 1994:3) Toppositioner förväntar att individen ständigt är närvarande 
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utan hänsyn till personens privata omgivning. Vilket kan bli ett stort aber för kvinnor 

som då tvingas besluta om ofrivilliga pauser om hon vill ha barn och då normen 

påstår att ständigt vara närvarande på arbetet krävs en avvägning. (Fagerfjäll, 2003) 

Om familj och barn prioriteras finns det en avsaknad i ordet total och därmed 

uppfyller kvinnorna inte kriteriet. (SOU 1994:3)  

Beträffande kommunikation, sägs det att män är från Mars och kvinnor från Venus. 

Det tas i uttryck då det är enklare för män att kommunicera med andra män då de ofta 

talar samma sorts språk (SOU 1994:3). När en kvinna träder in i en mansdominerad 

grupp kan det resultera i att männen uppfattar inträdet som ett hot till sin informella 

kultur. Genom detta markerar männen ofta vilken kultur det är som gäller och 

kvinnan blir inplacerad i ett fack. Ett fack som innebär att kvinnan blir accepterad 

men att det främst handlar om att uppvisa lojalitet mot männen och att inte skapa 

möjligheter för andra kvinnor att delta. Den informella kulturen som då råder skapar 

förutsättningar för männen att fortsätta sin maskulina kultur.  (SOU 1994:3)  

3.4.1Mångfald  

Ett företag som opererar och konkurrerar i en globaliserad värld på en 

marknadsekonomi bör sträva efter att ha den bästa åtkomliga ledaren.  En ledare som 

kan vara innovativ samtidigt som denne ska kunna hantera mångfald som innebär 

”att kunna anpassa sig till skiftande krav på olika marknader” (Fagerfjäll, 2003, 11). 

Enligt Fagerfjäll (2003) är den viktigaste skillnaden i mångfald den mellan män och 

kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor finns i alla sorters kulturer dock med 

olika innebörd. Fagerfjäll (2003) menar även att ett företag med hög grad av 

mångfald inom styrelsen och ledningen har med stor sannolikhet en stabilare och 

tryggare utveckling. Vilket med andra ord innebär att organisationer som investerar i 

kvinnlig chefsrekrytering har godare möjligheter till överlevnad. Genom att bekräfta 

att mångfald påträffas erkänns skillnader mellan män och kvinnor och dessa kan även 

variera stort beroende på vilken kultur som råder. (Ibid) 
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3.5 Stereotyper, grupptryck och fördomar  

Ledarskap och chefskap identifieras ofta med män och manlighet. Historiskt sätt har 

män rent principiellt haft monopol på ledande positioner. Trots att kvinnor i vidare 

utsträckning har börjat karriärutvecklas och nå högre positioner förknippas ändå 

överordning och dominans oftast med manlighet. Ledarskap hänförs därför samma 

karaktäristiska drag som oftast associeras med den manliga stereotypen, drag som 

auktoritet, dominans, handlingsförmåga, självständighet och aggressivitet. Detta 

innebär ofta ett formellt hinder för att kvinnor ska ses som seriösa och fullvärdiga 

kandidater till toppositioner. Dessutom anses inte dessa drag som kvinnliga 

stereotyper och anses därför inte tillhöra kvinnligheten. Relationen till makt har alltså 

en avgörande betydelse för vad som tolkas som manligt respektive kvinnligt. 

Historikern Joan W.Scott hävdar till och med ”att manlighet är en metafor för makt 

och kvinnlighet för vanmakt”.(Göransson, 2006, 29) Det finns många olika 

uppfattningar om vad makt är och i vilka former makt existerar. För att kunna 

avgränsa vad makt är och vilka som innehar den krävs en definition. Uttryckligen så 

definieras makt enligt Göransson (2006, 14) ”..den individ eller grupp har makt, som 

kan förmå någon annan att göra något som denne inte hade tänkt göra, eller som kan 

hävda sina egna intressen även då andra personer motsätter sig detta.” Med andra 

ord innebär detta att en makthavare kännetecknar de individer som genomdriver 

beslut, med eller mot andras vilja. Vidare anses makt även som en relation mellan 

individer och grupper. Detta baseras på såväl samhällsövergripande beslut lika väl 

som beslut inom familjen. (Göransson, 2006)  

Kön är initialt laddat med symboliska tankar som för oss tillbaka till tidigare 

kulturella förhållandet när mannen bestämde över kvinnan. Dessa tankar kring kön 

existerar fortfarande i dagens samhälle vilket medför att när en kvinna blir ledare 

skapas problem. Problemet grundas i vad en ledare är samt föreställningarna kring 

kvinnlighet påverkas. (SOU 1994:3) Enligt SOU 1994:3 blir resultatet av detta att 

kvinnliga ledare generellt använder könsneutrala tillvägagångssätt som grund för sitt 

chefskap. Trovärdighet i sitt ledarskap skapar kvinnorna genom att tona ner sitt kön. 
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Männen behöver inte agera på samma sätt då man, chef och trovärdighet inte 

motsäger varandra. Genom sitt chefskap får männen en bekräftelse som kvinnorna 

inte får av att endast nå en viss position. Den nedtonade formen av sitt kön som 

kvinnor nyttjar medför till en viss diskriminering av sitt egna kön och kvinnor 

hamnar i positioner som är svåra att avancera ifrån. (Ibid) Begränsningar inom 

jämställdheten kan uttryckas i institutionella samt kulturella hinder. De institutionella 

hindrena refereras till strukturella procedurer och problem kring regler. De kulturella 

formella motstånden återfinns i samspelet som påverkar hur män och kvinnor agerar, 

anser och upplever. Däribland att kulturen inom organisationer kan uppfattas som 

manlig och kvinnor bemöter motstånd på grund av könstillhörighet. Detta syns i 

mansdominerade organisationer där kvinnor har skapat auktoritet och männen påvisar 

svårigheter att acceptera faktum. Likaså kan stereotypen för kvinnans yrkesroll tas för 

givet och kvinnorna som tar sig upp kan bli missuppfattade för att vara sekreteraren 

eller assistenten. (SOU 1994:3) Då kvinnornas arbete genom historien är till för att 

stödja männens arbete (Fagerfjäll, 2003). 

 

3.5.1 Könsrelaterat ledarskap  

Attributen och egenskaper som en framgångsrik ledare innehar har högre association 

med typiska manliga egenskaper än med typiska kvinnliga egenskaper. Trots att 

kvinnor numera karriärutvecklas och når högre hierarkiska nivåer kännetecknas den 

typiska ledaren fortfarande som en man. (Sczesny, 2005) Enligt Sally Heldesens bok, 

The Female Advantage: Women’s Ways of Leadership så saknas somliga attribut 

idag för effektivt ledarskap vilka är genuin uppriktighet, fostran, relationell, 

gemenskap och att vara samarbetsvillig. Dessa är främst kvinnliga stereotypiska 

egenskaper. (Pittinsky et al, 2007) Gällande olika ledarskapsstilar beter sig män i 

allmänhet mer som agenter för organisationen och är mer påstridiga och mer 

individualistiska. Medan kvinnor istället uppfattas som milda och omhändertagande. 

Vid maskulina beskrivningar av kvinnligt chefskap tilldelas kvinnorna ofta 

jämförande egenskaper som mindre ambitiösa, mindre kompetenta, mindre 
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intelligenta samt objektiva etc. Därmed påverkas kvinnliga chefer i högre 

utsträckning och blir nervösa, passiva, osäkra och de upplever även att de behöver en 

högre grad av social acceptans. (Sczesny, 2005) Män beskrivs i allmänhet som 

kompetenta, statusinnehavare, mäktiga, självsäkra och har ett oberoende till det han 

gör/skapar. Ett generellt antagande är att män ska vara starka, tävlingsinriktade, tuffa 

och ha kontroll. Medan kvinnorna främst antas inneha kvaliteter som kooperativa, 

emotionella, stödjande och sårbara. (Pittinsky et al, 2007) 

Framgång betecknas ofta av ord som intelligens, social förmåga, kreativitet, 

självförtroende, flexibilitet och envishet som inte är könsbetingade. (Fagerfjäll, 2003) 

Diskussionen kring manligt samt kvinnligt ledarskap associerar kön med egenskaper 

som anknyts till de olika könen och inte till enskilda individer (Holmberg, 2003). 

Vidare menar Holmberg (2003) att vissa människor anser att kvinnliga chefer beter 

sig som män och har avsaknad av kvinnlighet.  

 

3.6 Könskvotering 

Enligt Dahlerup & Freidenvall (2008) så kan kvotering uppfattas som ett 

jämställdhetsinstrument. Kvotering kan ses som ett verktyg att rätta till oönskade 

skevheter i samhället, som exempelvis fördelning av inflytande och makt i 

bolagsstyrelser och ledningar mellan kvinnor och män. (Dahlerup & Freidenvall, 

2008) Kvotering kan med andra ord agera som en symbol för att underrepresenterade 

grupper är en viktig del av vårt samhälle. Förutom att kvotering kan resultera i att 

arbetsmarknaden blir mer könsbalanserad kan det även påverka sakfrågor så att 

klyftor mellan olika grupper i samhället minskas. Trots att det går att påvisa att vissa 

grupper systematiskt diskrimineras måste detta skäl vägas mot det problem som 

kvotering kan medföra. Införandet av kvotering kan generera i en mängd negativa 

konsekvenser och en särlagstiftning kan uppfattas som symbolpolitik. Vidare kan 

kvotering innebära att några representanter inkluderas för att visas upp men att inga 

konkreta förändringar riktigt leder till att de formella och informella hindrena kvinnor 
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möter vid avancemang försvinner. Det finns även en risk att kvotering kan resultera i 

att uppdelningen mellan ”vi och dem” förstärks ännu mer. Om kvotplatser 

exempelvis avser kvinnor kan resten uppfattas som representanter för män. Vid 

införandet av kvotering måste varje företag definiera sin målgrupp och förbestämma 

antalet kvotplatser. Då kvotering riskerar ett medförande av bland annat ”vi och dem” 

mentalitet på arbetsplatsen, förstärkta klyftor i samhället, etnifiering, dominoeffekt 

och stigmatisering.  Därför är det extremt viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna 

innan vidtagande av en politisk åtgärd i syfte att minska särskilda gruppers 

utanförskap. (SOU 2004:49)  

Vid rekrytering till enskilda tjänster eller positioner där två kandidater ställs mot 

varandra uppfattas begreppet kvotering väldigt problematiskt.  Könskvotering innebär 

i dessa situationer då de två sökandes bedömningar är likvärdiga (moderat 

könskvotering) eller då de båda innehar minst baskompetens (radikal könskvotering) 

så väljs den kandidat från den underrepresenterade gruppen.  Dock bör könskvotering 

till konkreta tjänster endast användas som ett led i en långsiktig strategi och inte som 

ett ad hoc-instrument för att främja en specifik kandidat. (Dahlerup & Freidenvall, 

2008) Begreppet kvotering är tämligen laddat och många diskussioner innehåller 

beskrivningar om kvotering som ett ”hot”. Uttryckligen är kvotering förknippat med 

farhågor som att det kan leda till en allmän kompetensminskning i styrelser. Många 

förespråkare anser att trots metodens fel och brister så måste det bli en sista utväg. 

Detta på grund av det extremt långsamma förändringsarbetet för att förändra dagens 

könssammansättning i bolagsstyrelser och ledningar. Många anser även att ”hotet” 

med kvotering är fördelaktigt eftersom ett sådant är tillräckligt för att nå effekter. (Ds 

2006:11)  

 

Det finns föreställningar om att kvotering alltid måste innebära en strävan efter 50/50 

fördelning vilket inte alls är fallet (SOU 2003:16). Som regel är målsättningen med 

kvotering långt mera beskedlig än 50/50. Det handlar snarare om att besluta om en 

procentsats som är motiverbar. Det finns således bland annat tre generella 
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kvoteringsregler att tillgå. Först nämns två extremfall: högsta kvoteringsregeln avser 

50 procent av vardera kön och lägsta kvoteringsregeln innebär 15 procent av det 

underrepresenterade könet. Den vanligaste kvoteringsregeln avser ett minimum på 30 

procent kvinnor eller av vardera kön. (Dahlerup & Freidenvall, 2008) Strävan efter 

jämställdhet är också en fråga om att ta tillvara alla människors kompetens. Enligt Ds 

2006:11 så är en utgångspunkt att företagsledningar får den bästa sammansättningen 

om kompetens hos både kvinnor och män tas tillvara, vilket även gynnar företaget 

och därmed tillväxten. Denna tes är starkt förankrad med förutsättningarna att det 

finns tillräckligt många kompetenta kvinnor att tillgå för de styrelseposter som ska 

fördelas. Vidare innebär detta att både manliga och kvinnliga företrädare har framfört 

invändningar mot hållbarheten i den ovan nämnda förutsättningen. Där de förespråkar 

bland annat mot bakgrunden att utbudet av antalet kvinnor med rätt kvalifikationer 

anses vara litet. Samtidigt finns det kvinnor och män som motargumenterar och 

menar istället att det är rekryterarens ansträngningar att finna kompetenta och 

lämpliga kvinnor som brustit. Då motargumenteten tas i ansats i att det faktiskt finns 

en bred bas av kvinnor med tillfredsställande kompetens. Mot 

lagstiftningsalternativet kvotering finns alternativet att bolagen på egen hand kan 

åstadkomma förändring genom att försöka uppnå en mer balanserad könsfördelning i 

bolagsstyrelserna. Sammanfattningsvis är det många faktorer som måste beaktas och 

balanseras mot varandra; jämställdhet, kompetensutnyttjande och möjligheterna och 

viljan att nå resultat på egen hand. (Ds 2006:11) 

 

3.7 Humankapital 

Ekonomisk tillväxt benämns ofta som tillväxt i real BNP per capita och är ett medel 

för att sträva efter andra viktiga mål, såsom privat samt offentlig levnadsstandard, 

snarare än ett självständigt mål i sig. Ekonomer hävdar att ett lands tillväxt främjar 

moralisk utveckling. Bevisligen är det främst under perioder av stark tillväxt som 

Sverige har gjort resultatrika framsteg mot öppenhet, tolerans och demokrati. Ett 

kvalificerat antagande är att framtidstro samt stigande standard gör människor mer 
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rättfram och benägna att anta nya utmaningar. (Hultkrantz & Söderström, 2009) 

Tillväxten i Sverige baseras på tillväxt dels i arbetskraftsutbudet och dels i 

arbetsproduktiviteten och karaktäriseras som en ihållande och långsiktig ökning av 

potentiell real BNP (Carlsson, 2012). Tillväxten påverkas av beteendemönster för 

människor i arbetsför ålder, 15-74 år, där demografin är en viktig aspekt för 

underliggande utveckling och innebär att individer i arbetsför ålder ständigt ökar. För 

en ökad tillväxt i Sverige krävs det att befolkningen i arbetsför ålder blir mer 

produktiv per arbetad timme. Där lönen efter skatteavdrag samt 

löneutvecklingsmöjligheter är viktiga om människor ska välja att utveckla sig samt 

arbeta fler timmar. Andra avseenden som påverkar arbetsutbudet på arbetsmarknaden 

samt tillväxten är religion och kultur. En kulturell aspekt kan vara synen på kvinnors 

arbete. Där barnomsorgen är en viktig beståndsdel som påverkar kvinnor och mäns 

möjligheter att förvärvsarbeta. (Hultkrantz & Söderström, 2009) De mest 

grundläggande källorna till ekonomisk tillväxt baseras på humankapital (Carlsson, 

2012). 

En individs humankapital börjar formas redan vid fyra-fem års ålder genom den 

formella skolutbildningen och fortsätter genom livet som en livslång inlärning. 

Avseendet med humankapital är vanligen en kombination av enskilda individers 

medfödda talanger och färdigheter samt de kompetenser och färdigheter som de 

förvärvar genom skol- och yrkesutbildning (OCED, 2007). Likväl tar processen 

angående den samhällsorienterade synen vid från barnsben (Holmgren, 2003). En av 

processerna är den ständigt pågående underordningsprocess mellan män och kvinnor 

(Holmgren, 2003, Göransson, 2006) som leder tillbaka till när mannen överordnade 

kvinnan (SOU 1994:3). I processen får kvinnan positiv bekräftelse om hon i 

interaktionen underordnar sig mannen frivilligt. Interaktionen går vidare ut på att 

kvinnan underordnar sig mannen då han uppfattas som förståndig samt har goda 

kvalitéer. Barn fostras in i ett manssamhälle där normen styr. Vilket inte innebär att 

alla män har makt över alla kvinnor utan det innebär att män har fördelar på grund av 

samhällsstrukturen. (Holmberg, 2003) Det finns en så kallad värdehierarki i samhället 
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som baseras på könstillhörighet där manligt associeras med överordning och kontroll. 

Könsuppdelningen påverkar arbetsmarknaden, utbildningssystemet, löneskillnader 

samt ojämn tillgång till ledande positioner. (Göransson, 2006) Vidare grundar 

samhällsstrukturen sig på arbetsfördelningen i hemmet (SOU 1997:137) som är under 

ständig förändring då synen beträffande kvinnor och män allt mer utjämnas 

(Holmberg, 2003) Samhällsstrukturen har en påverkan på individers senare yrkesval i 

livet som kan hänföras till både psykologiska och biologiska skillnader mellan könen 

(SOU 1997:137). Ser vi till människans biologiska arv så finns det få anvisningar om 

att hur vi betedde oss då är framstående för vårt uppförande idag (Fagerfjäll, 2003).  

Kvinnor föredrar och väljer i högre utsträckning att arbeta hemma eller ta yrken som 

barnsköterska, sjuksköterska eller städerska. Män väljer vanligtvis yrken som 

ingenjörer, byggnadsarbetare samt mekaniker. (SOU 1997:137).  

Humankapitalteorin utgår ifrån hur individer kan påverka sin egen arbetsproduktivitet 

och därmed sin lön på grund av val av utbildning, internutbildningar inom 

organisationen och genom yrkesval. Samhällsstrukturen påverkar hur befolkningen 

inom ett land väljer att spendera sin tid. Vidare baseras utbildningsvalet på 

kommande förväntade förvärvsverksamhet samt förväntad arbetsfördelning inom 

hemmet. (SOU 1997:137) En grundläggande förutsättning för tillväxt i 

arbetsproduktiviteten är det finns tillgång på välutbildad arbetskraft (OECD, 2007) 

samt att det finns ekonomiska incitament för människor som skapas genom 

marknader, äganderätter och pengasystem (Carlsson, 2012). Vidare har olika yrken 

acceptans om uppoffringar i tid och pengar, formell utbildning, arbetsinsatsens 

omfattning och uppoffring av fritiden. En högre arbetsbörda i hemmet påverkar och 

försvårar för kvinnor att vara till förfogande i den mån ledande befattningar kräver. 

Kvinnor går därmed miste om andra fördelar som lön, förmåner samt interutbildning. 

Arbetsbörda i hemmet kan även resultera i att kvinnor antar ett kortare arbetsliv då 

barnafödandet samt frånvaroperioder under småbarnsåren leder till en eller flera 

pauser i karriären och därmed bemöter de ett minskat engagemang på arbetsplatsen. 

(SOU 1997:137)    
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4 Empirikapitel 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av respondenternas tankar, 

erfarenheter och åsikter kring ämnesområdena. Empirikapitlet är uppdelat i två delar 

där det initialt förs resonemang om respondenternas åsikter om glastaket och sedan 

om kvotering. Vid arbetets ingång utgick vi från att det fanns fyra olika hinder för 

kvinnors avancemang. Dessa är homogenitet, stereotyper, grupptyck och informella 

nätverk. Genom datainsamlingen ville vi undersöka hur kvotering och glastaket för 

kvinnligt karriäravancemang uppfattas av våra respondenter. Trots att glastaket är 

ett offentligt, teoretiskt begrepp och ofta väldigt omdiskuterat i diverse publikationer 

nekar vissa av respondenterna till glastakets existens. Det är främst kvinnor som 

anser att glastaket inte förekommer och att det finns andra anledningar till att 

ledande befattningar är mansdominerade. Generellt finns glastaket men 

respondenterna anser att glastaket ter sig även i andra anseenden än i enbart de fyra 

ovanstående. 

 

4.1 Respondenternas åsikter kring glastaket 
 

4.1.1 Homogenitet 

Samtliga respondenterna är överens om att svenskt näringsliv är mansdominerat. 

Vidare anser många att det reellt beror på att män anställer män, det vill säga att 

homogeniteten är framstående vid rekryteringssammanhang. Annika Elias ”är 

övertygad om att glastaket finns, entydigt”. Vidare anser hon att glastaket baseras på 

fördomar och inkompetens och att ”det egentligen inte väljs bort kvinnor”. Utan att 

rekryterarna snarare väljer kandidater som rekryteraren kan förlita sig på och som 

denne känner igen sig i vilket innebär att män väljer män. ”De väljer en konservativ 

väg” istället för att välja något instabilt som de inte vet hur det kommer te sig. Elias 

anser att det handlar om girighet, makt och prestige när det kommer till styrelser där 

män vill bevara sina egna privilegier. Maria Nessling är övertygad om att ”män i 
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högre grad håller ihop och hjälper varandra” och för att en kvinna ska lyckas 

komma i en styrelse eller ledning krävs det att en man avsätts. Lars Johansson tror att 

glastakets existens varierar beroende på företag. Han säger att ”näringslivet till vissa 

delar, tyvärr, består av svågerpolitik där det är viktigare att klia varandra på ryggen 

än att se till företagets bästa”. Ett resonemang även Mats Lindoff hade en åsikt om 

och menar att det är en av anledningarna till varför den ”grabbiga” attityden kan 

fortsätta.  

Daniel Eriksson är osäker på om glastaket generellt existerar för alla kvinnor. Han 

förmodar istället att det finns olika aspekter som inställning, avundsjuka, 

gammalmodiga värderingar och för låg grad av vilja hos enskilda kvinnor som 

hindrar deras karriäravancemang. Stefan Eskelund tror att hindret baseras på att 

människor vill arbeta med människor de är lika. Människor som det är enkelt att 

komma överens med och där tankegångarna går åt samma håll. Antonia Axson 

Johnson tror att ”det finns ett osynligt glastak för kvinnor men även för män” och 

refererar till personer med utländsk härkomst och säger att de bemöts på ett liknande 

sätt vid avancemang. Då ”män väljer män som helst är lika och inte män som är 

annorlunda”. Vidare menar Axson Johnson att homogeniteten är ett djupt mänskligt 

beteende där det kreativa samt konstruktiva beteendet får en förståelse.  

Andreasson säger att lågt deltagande av kvinnor skapar en monokultur. Elias säger 

även att homogeniteten skapar en monokultur vilket påverkar hur gruppen tycker, 

tänker samt agerar. Har grupperna då dessutom som i Sverige lika 

utbildningsbakgrund fastslår Elias att det finns en risk för korruption samt en 

tystnadskultur som hindrar innovationer samt nytänkande. Företagskulturen blir 

stillastående därav att Elias säger att det är en annan anledning till varför 

företagskulturen behöver brytas med olika människor med olika bakgrunder.  

 

4.1.2 Stereotyper 

Erikssons syn på glastaket är att det delvis beror på att det finns ”gamla män som 

rekryterar med gamla värderingar”. Elias anser att den generella bilden av ”en chef 
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är en man i hennes huvud om hon inte tänker bort föreställningen”. Elias anser att 

den traditionella bilden av en ledare är en man och något hon relaterar till är att en 

förändrad föreställning endast sker genom aktivt arbete. Berit Andersson har samma 

åsikt och säger att det handlar om normen och föreställningen om vem som är en 

ledare och den uppfattningen är styrd av manliga karaktärsdrag. Trots att det inte är 

medveten diskriminering av könet så är normen dominerande. B. Andersson menar 

att kön i sig inte blir ett sorteringsinstrument utan att det snarare handlar om bilden på 

ledarskap. Vidare säger hon att ”Karriär är inte alla gånger guld och gröna skogar 

utan man måste kämpa för att komma någon vart”. B. Andersson anser att det 

handlar om att vara engagerad, ansvarstagande och att vara är beredd att satsa vilket 

hon inte tror att alla är.  

Jan Larsson anser att glastaket inte finns och menar att ”kvinnor oftare måste pushas 

till att våga söka chefstjänster än män” för att avancera och nå högre hierarkiska 

nivåer. Vidare relaterar Larsson till att han har tränat flickor i fotboll och att 

”jargongen lätt blir att de inte kan istället för att de kan” i motsats till många män 

som oftast tror att de kan bättre än vad de verkligen presterar. Något även Elias 

inflikar med då hon säger att kvinnor i hennes egen ålder gärna är lite överförsiktiga 

och att tankegångarna domineras av att de inte är helsäkra på om de kan klara av 

uppdraget och när de väl har självförtroende vill de gärna vara ”hel bäst”. Nessling 

tror även att ”det krävs mer av kvinnor” dels för att det finns färre kvinnor på högre 

positioner men även för att kvinnor har högre krav på sig själva än vad män har. 

Vidare funderar hon om det handlar om kvinnors instinkter, genetik eller om det 

snarare beror på kultur.  

Eriksson ser problemet i att det är kvinnors inställning som skapar deras glastak då de 

inte tror på sig själv och på vad de kan åstadkomma. ”Kvinnliga medarbetare som 

ständigt måste pushas att testa nya utmaningar och till och med funderar på att sluta 

för att slippa - men när de väl prövat på och lyckats var det inte så farligt, åtminstone 

inte till nästa gång de utmanas med större uppgifter”. Anneli Sjöstedt har samma 

åsikt och tror att ”det finns få tjejer som visar framfötterna”. Hon tror att många 
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kvinnor vill komma fram och synas men att det handlar om att urvalet som görs vid 

rekrytering baseras på att ”det finns fler killar än tjejer inom urvalet” och därmed 

blir rekryteringen snedvriden. 

 

4.1.3 Arbetar män och kvinnor på olika sätt? 

Lena Gauffin tror att kvinnor och mäns arbetssätt är individbaserat. Även om ”det 

går att säga att män och kvinnor är på ett visst sätt” så anser hon att individerna kan 

skilja sig lika mycket åt inom könsgrupperna som mellan könsgrupperna. Hon säger 

att olika ledarstilar indikerar på att det finns skillnader men sammantaget vill Gauffin 

inte instämma med att det finns markanta skillnader. Charlotte Warg har samma åsikt 

då hon inte anser att män och kvinnor arbetar på olika sätt utan påstår även hon att det 

är individbaserat. Även Sjöstedt menar på att det är individuellt beroende på individ, 

dock ”bryr sig kvinnor mer om hur omgivningen mår”. Elias, Eriksson och Axson 

Johnson anser inte att män och kvinnor arbetssätt skiljer sig åt. Eriksson anser att 

enskilda individer arbetar på olika sätt och därmed ser han inte någon skillnad på 

manlig och kvinnlig kompetens. Axson Johnson anser att ”människors arbetssätt 

beror på kompetens, bakgrund samt personlighet” och att könstillhörigheten är 

oväsentlig.  

Eskelund ”vill inte påstå att det är skillnad mellan män och kvinnor i hur de 

arbetar”, vidare anser han dock att vid en generalisering tar kvinnor mer ansvar. 

Nessling anser att ”Kvinnor och män har olika preferenser och tänker också i vissa 

stycken olika. Att från början få med den mixen i diskussionen och underlagen är 

bara tillgodo som jag ser det”.  Lindoff anser även han att det finns skillnader. 

Kvinnor är mer lyhörda, tänker mera emotionellt vilket i många lägen kan vara 

positivt medan män agerar snabbare och ”bara gör” vilket kan vara både positivt och 

negativt. Lindoff har själv upplevt att när en arbetsgrupp består av både kvinnor och 

män ” bryts den manliga grupp normen”. Kvinnor kan stanna upp mitt i en debatt 

och ifrågasätta ett visst resonemang medan män i samma situation hade sagt att det 

”låter bra”. Vidare säger Lindoff att ”kvinnor och män har olika resonemang och 
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därmed utvecklas gruppen och diskussionerna problematiseras mer. Istället för att 

alla män sitter och dunkar varandra i ryggen och tycker att de gör ett bra jobb”. 

Nessling säger att ”kvinnor och män har olika preferenser och tänker i vissa stycken 

olika”.  Även Hans Andreasson ser skillnader mellan mäns och kvinnors arbetssätt 

och menar att kvinnor ur ett generellt avseende är mer ambitiösa och duktigare.  

Bert Ovesson menar att män och kvinnor skiljer sig åt och har uppfattningen att 

kvinnor arbetar mer strukturerat än män, ”de jobbar på utan att fokusera på sin 

position” och är inte i lika hög grad måna om yrkesbeteckningen som männen. 

Ovesson ser även kvinnor som mer fria i sitt sätt att tänka och agera. Robert Nygren 

tror att kvinnor arbetar mer och bättre än män samtidigt som han inte tror på att ”det i 

grunden finns något som heter kvinnlig kompetens”. Vidare säger Nygren att vår 

uppväxt och miljö formar kvinnor och män till att ha olika bra kompetens inom olika 

områden.  

Eskelund tror att glastaket och dagens problem med obalanserad könssammansättning 

inom vissa branscher präglas till stor del av historien.  Han menar att en stor del 

ligger i arv och kan relateras till uppväxten samt hur människor väljer att fostra sina 

barn. Nygren för samma resonemang. Nygren tror inte att dagens skillnader mellan 

män och kvinnor är genetiska utan att det snarare beror på uppfostran och miljö. ”Vi 

fostras redan på dagis när man kastar på tjejerna en docka”. Eskelund anser att detta 

följer med hela vägen till arbetslivet, dock anser han att det kan finnas andra orsaker 

till att många kvinnor upplever glastaket. Bland annat har han uppfattat det som om 

att medarbetare stundtals har det enklare att ta till sig det en man säger än vad en 

kvinna säger. Vidare påpekar han att sådana inslag bidrar till svårigheter för kvinnor i 

allmänhet. B. Andersson säger att de formella glastaken ligger mera i vad som 

förväntas av en ledare.  

 

4.1.4 Grupptryck 

Många av respondenterna har diskuterat kring den manliga humorn och den 

dominerande jargongen när kvinnligt deltagande är frånvarande. Att denna struktur är 
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svår att bryta och att den främst är svår för kvinnor att bryta. Sjöstedt berättade om en 

specifik situation hon varit med om där hon blev totalt ignorerad vid möten av ägarna 

till företaget hon arbetade på grund av ålder och kön. Hon blev vansinnig och 

tvingade dem att lyssna på henne. Hennes envishet ledde till att hon sedan bröt 

männens tradition att bada bastu som de då avstod från att göra på grund av att hon 

inte kunde delta. Vid dessa tillfällen säger B. Andersson att ”kvinnorna kanske väljer 

att inte vara med på grund av tonen eller att kvinnan blir utestängd och därmed inte 

får vara med”. Ytterligare säger hon att de informella glastaken är svåra att bryta och 

kan vara svåra för en kvinna att kämpa mot ”när männen beter sig som tonåringar 

och har en grabbig attityd”. För att kvinnor ska vilja ta sig högre upp måste även 

”grabbigheten” inom företag och organisationer minimeras. Kvinnor måste få känna 

sig välkomna säger B. Andersson. Axson Johnson menar att tiderna har förändrats. I 

början av hennes karriär då hon ”stack ut i ett hav av kritstrecksrandiga kostymer” 

kunde hon få frågan på fredagseftermiddagarna om hon inte skulle missa sista mötet 

för att ”gå och shoppa”. Ändå anser Axson Johnson att attityderna kring kvinnor 

ständigt förändras till det bättre.  

B. Andersson tror att män kan behandla kvinnor på olika sätt beroende på yttre 

attribut, då många kvinnor kan råka ut för att inte bli tagna på allvar. Hon ser till sig 

själv som är lång, vilket skapar pondus gentemot andra kvinnor som är kortare. Hon 

tar kortare kvinnor i allmänhet som är kring 160 centimeter lång som exempel. Som 

kan råka ut för ett visst ”lilla gumman” bemötande av män vilket gör att respekten 

för kvinnan som individ minskas. Likväl säger hon att de manliga chefer hon haft har 

varit ungefär 10 år äldre och haft säkra karriärer vilket gör att de inte känt sig hotade 

av henne. Gauffin, Warg och B. Andersson anser att det här är ett problem för deras 

generation då de anser att yngre generationer har en förmåga att ta för sig mera. 

Gauffin säger att glastaket inte handlar om varken kön eller grupptryck utan att det 

däremot finns ”killig humor”. Vidare anser hon att kulturen är dominant manlig men 

trots detta ska gruppen respektera kvinnan som vilken arbetskollega som helst. 

Gauffin tror även att kvinnor ibland gör förhastade slutsatser om de inte fått en 
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position att det har att göra med deras kön, och inte beaktar att de kanske inte är 

lämpliga för positionen i sig. Eriksson tror att ”kvinnliga medarbetare sätter käppar i 

hjulet på sina medsystrar på grund av avundsjuka bland dem som lyckas”. Vidare 

anser Eriksson att det stora problemet med glastaket är att många kvinnor sätter upp 

glastaket för sig själva. De måste våga mera, vara mer lojala mot sig själva och mer 

illojala mot de som håller dem nere. Även Ovesson tror att kvinnorna sinsemellan 

försvårar för varandra. Ovesson tror att glastaket existerar och att det är mer tydligt 

inom större organisationer där det kan finnas för både män och kvinnor. Då individer 

ställer sig i vägen för andras karriäravancemang av olika anledningar.  

 

4.1.5 Informella nätverk 

Majoriteten av respondenterna talar om nätverken, hur betydelsefulla de är vid 

rekrytering. Vidare anser många att när de har presterat väldigt bra på ett arbete så 

kommer förfrågningar om andra tjänster eller så rekommenderas de att söka andra 

tjänster.  Sjöstedt berättar om att hon ofta blir tillfrågad om hon har kvinnor i sitt 

nätverk som är tillgängliga för anställning. De informella nätverken är således viktiga 

vid rekrytering. B. Andersson säger ”att det är nätverken som skapar 

maktstrukturen”. Lindoff anser att glastaket existerar av den anledningen att 

nätverken bland noterade företag och större onoterade företag är dominerande vid 

rekrytering. Han menar att ”kvinnor inte är involverade i dessa nätverk i samma 

utsträckning som män”. Vidare säger Lindoff att ”inom börsnoterade företag är 

fördelningen mellan män och kvinnor snedvriden, men man måste även se till 

resterande Sverige då börsnoterade företag är en mindre del av Svenskt näringsliv”.  

Eskelund tror på glastakets existens, dock kan han inte påstå själv att han ser det eller 

har varit med om det. Han säger att den organisation han arbetar för, arbetar effektivt 

med att förhindra dess existens genom att rekrytera många kvinnor. Warg som arbetar 

inom samma organisation bekräftar att företaget arbetar aktivt med att individens 

kompetens ska beaktas vid rekrytering och inte kön. I och med det säger hon att de 

informella nätverken som gör att somliga individer får positioner de inte har 
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kvalifikationer för bryts ner. Som Gauffin säger så domineras arbetslivet av nätverk 

och ”har en individ inte byggt upp ett nätverk spelar det ingen roll vilket kön 

personen har”. Därutav tror Gauffin att då en individ inte får ett arbete sällan beror 

på kön utan att det snarare beror på att individen inte tillhör en viss grupp. ”Så länge 

kretsen av nätverket inte vidgas kommer du inte in”. B. Andersson säger att glastaket 

idag handlar om maktstrukturer som finns inom organisationer och företag. 

 

4.1.6 Finns glastaket? 

Många respondenter antyder på att glastaket finns i någon form. Dock är många 

osäkra men nekar inte till dess existens. Nygren säger att det inte finns något glastak 

för män. Han är dock kluven till om glastaket finns för kvinnor. Han poängterar dock 

att könssammansättningen är obalanserad i styrelser och ledningar och att det därav 

borde finnas ett glastak. Vidare för Nygren resonemang som att den inte är en slump 

att det har blivit som det blivit utan att det måste finnas något som hindrar kvinnors 

väg. Ytterligare menar han att glastaket inte bara handlar om position utan även vilket 

ansvar det ena könet har inom organisationer. H. Andreasson är tvetydigt till 

glastaket och menar på att det uppenbarligen bara finns ett fåtal kvinnor på 

toppositioner samtidigt som han har svårt att se att en kvinna väljs bort på grund av 

kön. Susanna Popova menar att hon inte vet vad glastaket är och ställer sig frågande 

till i fall det finns verkligen bara för kvinnor. Vidare anser Popova att det är svårt att 

avgöra varför en individ inte får den karriärutveckling som den vill ha, oavsett kön. 

Kanske handlar det om att individen inte är tillräckligt bra för de drömmar individen 

har för sig själv? Popova anser att glastaket är ett odefinierat begrepp och att hon inte 

själv använder det som en metafor. 

4.1.7 Familjeliv i kombination med arbetsliv 

Gauffin säger att det inte finns ett glastak utan att ”det rör sig om kvinnan vill göra 

karriär eller inte”. Resonemanget baserar hon på egna erfarenheter och menar att om 

hon fick chansen att sitta i styrelsen idag skulle hon tacka nej. Då de ”privata 
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uppoffringarna skulle vara för stora”. Vidare säger Gauffin att hon ”aldrig blivit 

åsidosatt för att hon är en kvinna. Dem som väljer att ta sig till toppen måste göra 

avkall på något annat”. Gauffin har inte något intresse av positionerna högst upp i 

hierarkin på grund av uppoffringen på det privata. Gauffin säger att få ledare idag har 

ett privatliv vid sidan av arbetet med tanke på arbetsbördan. Gauffin resonerar att 

många individer idag prioriterar annat som fritid och familj. Något som i dagsläget 

inte går att kombinera med de högsta positionerna. Även Axson Johnson uttrycker 

detta som ett problem. ”Dagens problematik är att få ihop kvinnors och mäns 

barnledigheter med arbetet”. Då även män är pappalediga idag, till skillnad från 

tidigare då det var kvinnorna som tog huvudansvaret hemma. Axson Johnson 

fortsätter med att tiden är knapp för chefer som har familj och problemet berör ”hur 

vi får det att gå ihop”.  Problemet existerar för både män och kvinnor och berör hela 

synen på arbete samt vad individerna är beredda att uppoffra. Likväl menar hon att 

den yngre generationen idag har en framstående lojalitet till sig själva som gör att de 

inte alltid sätter arbetet före privatlivet. Axson Johnson menar att vara högsta chef 

innebär mycket slit och därmed märker hon att manliga chefer allt mer tvekar att göra 

karriär då det inte är värt att ”försaka livet för karriär”.  

Även Warg förde diskussionen kring karriär och familj. Warg säger att under tiden 

som hennes barn var små utförde hon arbetet bra men att hon inte” var synlig på 

samma sätt som efter att småbarnsåren var över”. Synligheten genererade i att nya 

möjligheter skapades. Sjöstedt anser att det finns kvinnor som vill karriäravancera 

men att de prioriterar barn och familj. Hon förmodar att det skiljer sig åt från 

storleken på staden och hänvisar till sin egen arbetsplats, i Kalmar, där en majoritet 

av kvinnorna väljer att arbeta deltid när de skaffar barn vilket männen inte gör. Hårt 

draget anser Sjöstedt att män i många fall väljer jobb och kvinnan väljer familj, vilket 

Warg uttryckte med andra ord ”männen har en högre fallenhet att välja karriär före 

familj”. Även Eriksson anser att det är svårt att balansera arbetsliv och familjeliv och 

att glastaket beror på att kvinnor har ”för liten vilja att spendera den tid och kraft 

som behövs för att lyckas i arbetet, speciellt när det är dags att bli seriös med 
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familjebildning”. B. Andersson menar att det är företagen som måste beakta 

arbetsmiljön för medarbetarna för att skapa utrymme att kombinera familj med 

karriär.  

Både Gauffin och Axson Johnson tror att synen på arbetsliv och fritid kommer att 

ändra sig i framtiden nu när det är mer accepterat för männen att i vidare utsträckning 

välja familj. Vidare säger Larsson att ”den generation som innehar styrelseposter 

idag kommer från en annan tid då kvinnor inte utbildade sig i lika hög grad som 

männen och därmed kommer förändringen gradvis”.  

 

4.1.8 Respondenternas främst egenskaper 

H. Andreasson menar att hans främsta drivkraft är att hans arbete är ”roligt”. Det i 

kombination med att han är pålitlig, har god utbildning, goda språkkunskaper och har 

lätt att samarbeta som har tagit honom dit han är idag. Även Lindoff anser att hans 

främsta drivkraft är att han tycker att det han gör är roligt, det är även vad som har 

gjort att han presterar i den höga grad han gör. Ovesson anser att hans viktigaste 

egenskaper är att automatisera, skapa ett lag och få ihop laget för att de ska kunna 

arbeta mot ett och samma håll. Nygrens förmågor är att se hur saker och ting hänger 

ihop rent logiskt vilket han har nytta av som chef. Likaså har han förmågan att se och 

förklara olika samband, vilket underlättar för att hitta olika lösningar. 

Larsson har alltid influerats av ambitionen att vara chef då han gillar att utvecklas, att 

leda människor och se dem utvecklas.  Larsson är även driven och har 

tävlingsinstinkt som har resulterat i att han hela tiden velat ta sig vidare genom att 

prestera bättre. Även Johansson säger att det är hans tävlingssinne som har tagit 

honom dit han är idag. Andra egenskaper som han innehar är ett inre driv, nyfikenhet 

och ett eget behov av utveckling, en förmåga att känna av vad marknaden behöver 

samt det genuina intresset av att se människor att växa. Utöver detta har han alltid satt 

lagets och företagets utveckling i första hand. Axson Johnson säger att det främst 

handlar om två egenskaper där den första är ”genuint intresse för människor, 

relationer och ledarskap”. Vidare är hon väldigt målmedveten och menar att 
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”envishet är viktigt”.  
 

Eskelund anser snarare att det är hans lugna personlighet som ligger till grund för 

hans chefskap. Han ”brusar inte upp” och han är även bra på att ta beslut eftersom 

han är tydlig och är lojal mot överordnade. Gauffin tror att hennes förmåga att 

delegera, se helheter och att samverka är hennes främsta egenskaper. Det vill säga de 

”mjuka” kriterierna utöver de hårda så som en examen som bevisar hennes kunskap. 

Det handlar om att se till organisationens bästa och kombinera det med involverade 

medarbetare. B.Andersson säger att hennes främsta egenskaper är att hon är 

”uthållig, engagerad, ärlig, orädd att säga ifrån, har empati, ett uppriktigt 

människointresse och har lätt att lära sig”. Warg menar att hennes egenskaper är 

vilja, ambition, resultatinriktad och målmedveten. Några av Elias främsta 

karaktärsdrag är att hon har en väldigt stark drivkraft och en otålighet som gör att hon 

vill vara med och inte riktigt kan ”släppa taget”. Hon är ”på hela tiden” och så anser 

hon sig själv vara modig då hon vågar jaka till olika uppdrag samt ta chansen när den 

kommer. Även Popova menar att hon oftast snarare accepterar utmaningar än tackar 

nej till dem och att hon hellre blickar framåt än bakåt.  

Viktiga egenskaper Sjöstedt har och som varit betydelsefulla vid hennes 

karriäravancemang är de ”snabba besluten” hon tar. ”Magkänslan i kombination 

med sunt förnuft”, positiv med gott humör och att hon hellre säger saker med ett 

leende. Utöver detta anser hon att hon inte behöver bevisa något för någon annan utan 

är rak med att be om att få återkomma vid de tillfällen hon saknar kunskap. Nessling 

anser att hon har målmedvetenhet, engagemang, förmåga att se helheter, förstå 

samband och har tålamod. Att hon är ”noggrann men samtidigt pragmatisk. Förmåga 

att samarbeta och se människors förmågor och behov”. Nessling har även en stark 

vilja att lyckas och göra sitt yttersta och ett driv att utveckla och förbättra 

verksamheten.  
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4.1.9 Respondenternas karriärutveckling – är glastaket synligt? 

H. Andreasson har sökt en chefstjänst av anledningen att han blivit tillfrågad att söka 

samt lockad av möjligheten att inneha en chefspost. Samtidigt som han uppskattade 

kombinationen av utmaningen, stimulansen och givetvis pengarna.  H. Andreasson 

tror att han blev tilldelad en chefstjänst för att folk kände igen honom sedan tidigare. 

Vilket senare har skapat möjligheter i form av att han även blivit tillfrågad andra 

chefstjänster. Hans yrkeskarriär har främst baserats på att han har blivit tillfrågad om 

mer ansvarsfulla poster inom företag. Ovesson har inte sökt en specifik chefstjänst 

utan började på golvet och har därefter stigit i grader. Nygren har inte heller sökt en 

cheftjänst utan berättar att han var specialist inom sitt område under många år och 

efter det blev han ombedd att bli chef. Han har aldrig sökt på en annons utan har 

snarare fått erbjudanden. Initialt efter hans utbildning sökte han arbete. Efter att han 

blev anställd hos företaget han även idag arbetar hos har han ”hoppat” mellan olika 

produktområden och fått en bred kunskap. Även Larsson anser att hans flexibilitet 

inom företaget som resulterat i bred kompetens har tagit honom dit han är idag. Det 

är på dessa grunder samt hans ledaregenskaper som har skapat möjligheter när han 

har sökt chefstjänster. Dock har han till skillnad från Nygren sökt chefstjänst, bland 

annat den han har idag. Av de chefstjänsterna han sökt men inte fått berodde det 

främst på avsaknad av egenskaper som krävdes för att få positionen. Vidare menar 

Larsson att när personer byter arbeten och avdelningar internt inom organisationen så 

skapar det möjligheter att synas för andra interna rekryterare. Då det bland annat gör 

det enklare att få fram referenser på vem den sökande individen är till skillnad mot 

om individen helt byter organisation. Då kan det bli svårare att få poster då 

referenserna blir mer begränsade.  

Johanssons karriärväg bygger på den breda erfarenheten han skapat sig inom en hel 

bransch snarare än inom ett företag. Detta har resulterat i att även han har blivit 

erbjuden chefstjänster och därmed aldrig sökt någon. Lindoff har inte heller sökt en 

chefstjänst utan som Johansson blivit erbjuden diverse positioner. Han har endast 

sökt ett jobb och det var hans första. Däremot har han fått många erbjudanden om att 
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söka chefstjänster men valt av olika anledningar att inte söka. Anledningen till varför 

Lindoff fått sin chefsroll han besitter idag tror han baseras på hans kompetens och 

erfarenhet. Så som även Johansson säger, det handlade främst om kompetens och 

erfarenhet inom branschen och yrkesområdet. Lindoff säger att ”om man har roligt 

och gör det bästa av situationen genom att fokusera på vart du är idag så skapar du 

möjligheter”. Vidare säger han att ”gör ett bra jobb, ta ansvar, var lojal och jobba 

hårt då blir du uppmärksammad”. ”Gör dig ett namn” och då kommer erbjudanden.  

 

Eriksson har sökt en chefstjänst då han gillar utmaningar och vill få större möjlighet 

till stimulans genom större ansvar. Motiv till varför han tror att han fått chefstjänsten 

är på grund av hans meriter, hans sociala jag samt att han är övertygande. Han menar 

på att han ”har bra potential att driva förändring”. Han upplevde redan att hans 

karriär tog vid efter examen, något som även Larsson påstår. Därifrån har Eriksson 

byggt sin karriär som konsult och det är vad som har tagit honom dit han är idag. 

Även Eskelund har sökt chefstjänster då han anser att han ”har bra ledaregenskaper, 

bra på att ta personer och gillar att utveckla människor och gillar att bestämma”. 

Vid de tillfällen han inte fått chefstjänsterna har det handlat om bristande erfarenhet 

med tanke på hans relativt unga ålder. Vid de tillfällen Eskelund har fått den sökta 

chefstjänsten visste rekryteraren vem han var sedan tidigare. Rekryteraren hade sett 

hur Eskelund tidigare hade arbetat med både svåra och enklare frågor och därmed fått 

tjänsterna för att han är lämplig och kan göra ett bra arbete. Till skillnad från männen 

är det främst kvinnorna som sökt chefstjänster. Många har även beskrivit hur de efter 

att ”småbarnsåren” var över kunnat satsa och fokusera mer på arbetet och därmed 

börjat karriärutvecklas. Samtidigt som männen gärna ser till sin kompetens och 

erfarenhet kring varför de blev tillfrågade eller tillsatta har kvinnorna gett mer 

varierande svar. Främst rör det sig om egenskaper som att de har ”visat 

framfötterna”, blivit ”synliga” eller på något sätt visat upp att de har ett genuint 

intresse för att utvecklas eller utveckla andra.  

Gauffin har sökt chefstjänster bland annat den hon har idag och anser främst att det 

handlar om att hon anser att yrket är roligt. Vidare gillar hon ”att ha kontakt med 
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medmedarbetare, utveckla individer och utveckla organisationen”. Vid de tillfällena 

Gauffin har sökt en chefstjänst har hon fått den och anledningen till det tror hon 

baseras på rätt kompetens. Vidare anser hon att hon har goda referenser från 

medarbetare eftersom karriär för henne aldrig funnits i hennes vokabulär. Vad som är 

viktigt för Gauffin är ”att trivas, ha ett intressant yrke, trivas med kollegor, ha 

rimliga arbetstider och kunna se utveckling”. Hon menar att när allt är på plats så 

stannar hon och trivs. Hon byter gärna inte arbete förrän det dyker upp nya aspekter 

som gör att hon vantrivs. Främst känner hon efter vad som är viktigt och vad hon 

prioriterar för stunden. När hennes barn var yngre var det barnen som var första 

prioritet. Även Warg har sökt den cheftjänsten hon innehar idag. Tillskillnad från de 

tidigare uppdragen hon haft, då hon istället har blivit tillfrågad. Warg anser att hennes 

erfarenhet, tidigare prestationer och den grad hon levererar samt är engagerad är 

starkt bidragande faktorer till varför hon just hon tillsattes. Liksom Gauffin vill inte 

Warg påstå att hon hade ett mål i att göra karriär, utan karriären utvecklades genom 

att hon många gånger blev tillfrågad. Dock känner hon att ”karriären tog vid efter att 

barnen blev lite större” och att hon ”blev mer synlig efter småbarnstiden” på 

arbetsplatsen. Elias känner igen sig då hon ”hade mera kraft att ge då barnen var lite 

äldre”. Elias anser att karriären tog vid efter småbarnsåren då hon alltid spenderat 

mycket tid med familjen. När barnen inte behövde henne på samma fysiska nivå 

längre kunde hon prioritera arbete vilket enligt Elias ledde till att hon ”uppnådde en 

annan form av mognad vid denna tidpunkt” i hennes liv. Trots småbarnsåren säger 

Elias att hon har varit chef i hela sitt liv, sedan hon var 25 år, då alla tjänster hon sökt 

har varit chefstjänster eftersom hon är utbildad till chef. Anledningen till varför hon 

är chef är för att hon ”gillar att ta ansvar”, ”vara i framkanten”, ”brinner för 

ämnet” hon arbetar med, ”vill ta ansvar och kunna påverka och har ett stort 

människointresse och gillar att utveckla människor”.  

B. Andersson har dock inte sökt chefskapet för chefskapet skull, ”det har aldrig 

handlat om själva karriären eller om positionen i sig utan formen på arbetet”. Hon 

menar att vara ledare innebär att se människor växa samt förmågan att strukturera en 
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grupp så den kan prestera starkare tillsammans. B. Andersson har blivit tillfrågad 

chefstjänster och upplever att motiven var flera. Hon berättar då avdelningen behövde 

uppdelas och chefen som var ansvarig uppskattade hennes drivkraft, skärpa, förmåga 

att få saker och ting gjorda. Hennes chef hade även vetskap om att han inte hade 

befordrat henne så var han rädd att hon hade ”dragit”. Likaså säger B. Andersson att 

när hon tidigare arbetade inom en stor organisation så ”visade hon framfötterna, var 

dum lojal och arbetade extremt mycket”. Något som tenderade i nya möjligheter och 

ny chanser då förfrågningar från hennes egna nätverk har skapat hennes väg i 

yrkeslivet. Dock undrar hon ”när ska de komma på mig för att jag inte kan något”, 

vilket går att hänvisa till vad både Larsson och Eriksson sa om hur kvinnor tänker. 

Vidare fortsatte B. Andersson med att berätta att hennes chefer alltid har trott på 

henne och stöttat henne vilket även det har varit en anledning till hennes 

karriärutveckling. Främst är det förfrågningar från hennes egna nätverk som lett till 

att hon är där hon är idag samt att hon skapat valmöjligheter och arbetat främst med 

vad hon ”känner för”. Vilket går att även finna i Popovas resonemang då hon mest 

gjort vad som intresserar henne, dock vet inte Popova om det kan kallas för karriär. 

Popova har sökt förändring och säger ”jag vet inte om det kan kallas karriär, men jag 

har haft ett givande yrkesliv. För min del har det betytt att jag sökt förändring, jag är 

inte så intresserad av att förvalta. Oftast har jag valt att svara ja på förslag jag fått”.  

De gånger B. Andersson har sökt men inte fått en tjänst som innehöll ledarskap har 

det handlat om att motkandidaten vid sista urvalet hade en annan profil. Hon anser att 

hon inte innehade de kvalifikationer som företaget sökte på kort sikt. Vid ett senare 

tillfälle handlade det om att hon var för ”grön” inom branschen hon sökte och 

motkandiderade en individ med branscherfarenhet. B. Andersson anser att de gånger 

hon sökt en chefstjänst men inte fått den berodde på att hon ”saknade den sista 

pusselbiten som den andra individen uppenbarligen hade”.  

Även Sjöstedt har sökt en chefstjänst, dock blev hon först nekad till tjänsten då 

företaget sökte en man samt att det ansåg henne vara överkvalificerad. Detta 

ifrågasattes och hon hörde av sig till företaget och frågade hur det kom sig att hon 
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inte fick tjänsten och krävde en intervju. Agerandet ledde till att hon fick arbetet. 

Sjöstedt blev även tidigt i karriären tillfrågad om en chefstjänst även om hon enligt 

sig själv inte hade några erfarenheter inom chefskapet. Anledningen till varför hon 

har fått sina befattningar anser hon beror på att hennes visade intresse samt att hon 

liksom Elias är orädd för att tas an nya utmaningar och lära sig nya saker. Samtidigt 

som Sjöstedt har visat ett genuint intresse så kände hon att ”efter hennes 

mammaledighet så visade företaget stort intresse” för henne och satsade stora 

resurser på henne. Genom att ta chansen avancerade Sjöstedt väldigt snabbt. Dock 

vill hon inte tro att företagets satsningar och att hennes chefskap idag främst beror på 

att hon är kvinna, utan att satsningen gjordes samt hennes olika styrelseuppdrag 

baseras på hennes kompetens. Vidare fortsätter Sjöstedt med att det dock är möjligt 

att företagen har velat ha en kvinna på en viss position men att de valde henne på 

grund av kompetens. Vidare tror hon att hennes förhållningssätt gör att männen inte 

känner någon prestige när de kommer till henne. Det leder till männen inte känner 

”att de behöver bevisa något och stämningen blir avslappnad”.  Axson Johnson 

skiljer sig mot alla respondenter då hon fick ärva ett familjeföretag och är idag fjärde 

generationen familjeföretagare. Hennes far valde att erbjuda henne ordförande 

chefskapet och därmed har hon inte sökt någon chefstjänst. Dock började hennes 

karriär som personalassistent där hon breddade sig inom området ekonomi. Vidare 

arbetade hon inom finans och ekonomi för att sedan bli strategiskt ansvarig för 

planering och affärsutveckling. Efter det blev hon linjeansvarig för verksamheten och 

senare för en större del. Personligen anser hon att hon började karriärutvecklas efter 

de 3-4 första arbetsåren som till större del handlade om lärdom.  

 

4.2 Kvotering 
 

4.2.1 Tidigare erfarenhet  
Majoriteten av respondenterna har uttryckligen ingen tidigare erfarenhet angående 

könskvotering. Eriksson till skillnad från resterande respondenter har dock upplevt 

öppen könskvotering. Detta då det var uttalat redan innan rekryteringen att de 
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exempelvis ska rekrytera en kvinna då manskvoten var fylld. Eriksson poängterar 

dock att kvinnan som anställdes inte behandlades annorlunda än de andra i gruppen. 

Dock ansåg resterande att det var ”surt att inte alla fick chansen”, något som gick 

över när personen var på plats och kunde börja arbeta på riktigt. Vidare säger han att 

kvotering inte bidrar till någon verklig förändring utan istället är ett ”tomt politisk 

slag i luften”. Det stora problemet är att kvotering i sig inte är problemet utan snarare 

att” det medför att folk tror att kvoteringen medför något verkningsfullt och därmed 

slutar de leta efter verkliga lösningar på problemet”. 

 

Inom organisationen som Lindoff är verksam tillämpas positiv särbehandling när det 

gäller två likbördiga kandidater för en position. Vilket skiljer sig mot de andra 

respondenterna som antog att outtalad könskvotering hade skett vid ett fåtal tillfällen 

utom deras vetskap. Nessling samt majoriteten av resterande respondenter från 

samma organisation säger att vid rekryteringen har det förekommit ett visst 

könsfokus. Främst säger Nessling att det förekommit ” på avdelningar/grupper med 

överhängande del kvinnor brukar det i platsannonsen framgå att vi ser gärna 

manliga sökanden”. Hon tror inte hon ”sett det motsatta men det förekommer säkert 

också”. Inom kvinnodominerade avdelningar och vid lika kvalifikationer mellan två 

sökande innebär detta att mannen får företräde.  

 

Eriksson som har erfarenhet av kvotering är den mest negativa till att införa 

könskvotering av samtliga respondenter. Detta på basis av att han anser att ”de 

kvinnor som kommer lyftas upp är kommunikationschefer, HR-chefer etc. det vill 

säga positioner som av tradition är kvinnliga”. Det kommer givetvis leda till att 

statistiken förbättras men att verkligheten inte blir ”ett dugg bättre”. Vidare menar 

han att kvotering i styrelsen för att skapa balans är ointressant då de inte har något 

reellt inflytande på den operativa verksamheten utan att fokus främst bör flyttas till 

den operativa ledningen. Eriksson anser av denna anledning att kvotering skulle vara 

”värdelöst”. Axson Johnson förstår inte heller innebörden med att införa kvotering i 
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styrelser och menar på att ”debatten har blivit underlig”. Hon menar att i styrelser 

fattar man beslut, det är inte i styrelserna ”det händer” utan i ledningsgrupperna. Då 

dessa leder och driver affärsutvecklingen. Det är största anledningen till varför Axson 

Johnson motarbetar kvotering.  Vidare säger hon att de tidigare inom hennes 

organisation införde särskilda program för kvinnor. Dock skapade det för stor 

medvetenhet kring kvinnligt respektive manligt som genererade både till polarisering 

men även konflikter mellan könen.  

Generellt anser respondenterna att fokuset vid rekrytering bör ligga på individens 

kompetens och inte kön. Då de anser att rekryteraren inte ska se könstillhörigheten 

som ett sorteringsinstrument utan istället fokusera på individens genuinitet, 

kvalifikationer och engagemang.  

 

4.2.2 Respondenternas åsikter och tankar kring kvotering 

Elias är den person av respondenterna som är entydigt positiv till könskvotering i 

styrelser och anser att det borde införas. Majoriteten har blandade åsikter och är 

osäkra på vart de står i frågan. Likväl är några negativa till förslaget. Få av 

respondenterna anser att det är statens ansvar att lagstifta om kvotering, utan att 

skyldigheten att se till att balansera fördelningen mellan kvinnor och män främst är 

organisationerna. Vidare anser majoriteten av respondenterna att mycket kan göras 

innan det ska behöva gå så långt som ett lagstadgande ska behöva tas vid då de hellre 

ser individfokus som primärt vid rekrytering än könsfokus.  

Elias arbetar med att driva frågan kring kvotering. Genom sin karriär och utveckling 

har Elias ”lagt märke till att få saker har skett” sedan hennes yrkesbana startade och 

därför är hon positiv till en framtida kvotering. ”Vi kan inte vänta längre” säger Elias 

och anser att aktiva insatser måste börja redan idag för att öka kvinnligt inflytande. 

Emellertid menar hon att det frångår individfokuset vid rekrytering som egentligen är 

det mest ultimata. Ändå övervägar hon fördelarna då årets rapport om ägarstyrning 

angående styrelseplatser meddelades och anser att” det inte skett ett dugg, det står 

och stampar”. Utvecklingen med att få in fler kvinnor på styrelseplatser inom svenskt 



 

 

 

56 (110) 

 

näringsliv har enligt henne ”gått otroligt sakta”. Den största anledningen till varför 

Elias vill införa könskvotering handlar om oron för Sveriges näringsliv och att det 

handlar om rättvisa. Dock går det inte enligt Elias ihop med det individualistiska 

tänkandet som åsyftar till att en duktig kvinna kan ta sig mot toppen ändå. ”På grund 

av de förlegade maktstrukturerna som är starkare måste kvotering användas för att 

rätt ställa ett missförhållande och att Sverige utnyttjar den kapacitet som går 

outnyttjad idag”. Det skulle slå sönder glastaket och skapa förebilder för unga tjejer 

som stimuleras i att göra chefskarriär”.  

Nessling anser att ”för att få ett bra samspel behövs både kvinnor och män” och 

säger att ”det kan vara ett snabbare sätt att komma i balans” och därmed ”använda 

kvoteringsinstrumentet som hjälp för att ändra kultur och vårt synsätt”. Därmed är 

kvotering lösning på dagens problem. Vidare säger hon att det kanske är en lösning 

som kan gälla ett ental år, tills balans har uppnåtts och synen har förändrats hos både 

kvinnor och rekryterare och då tas det bort. Warg är i motsats till Elias och Nessling 

emot könskvotering och har åsikten att ”det är möjligt att skapa jämställdhet utan 

kvotering” och hänvisar till organisationen hon är verksam inom. Könskvotering 

behövs inte om organisationerna arbetar uppifrån med problemet. Warg anser att om 

”organisationer skapar tydliga riktlinjer för rekryterarna” samt för organisationen 

generellt och markerar att rekrytering ska bygga på kompetens och förmågor snarare 

än kön så går det att komma långt. Warg säger nej till kvotering av anledningen att 

organisationerna bör fokusera på individen och kompetensbaserad rekrytering istället. 

Nygren ser inte att kvotering skulle medföra något negativt och anser liksom Elias att 

ett större kliv i utvecklingen måste tas. Han menar att det inte räcker med att mäta det 

ojämnställda fenomenet och gör det synlig då Nygren är övertygad om att kvinnor är 

minst lika kompetenta som män. Han relaterar även till att kvinnor många gånger 

presterar bättre i skolan än män och därav att ”kvinnor måste vara minst lika bra som 

män om inte bättre”. Därför anser han att detta förslag till jämställdhet måste tas på 

allvar för att kunna lösa dagens ojämnställda problem. Vidare tror inte Nygren att det 

finns andra alternativ som löser problemet kortsiktigt då debatten kring problemet 
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redan är synlig och aktuell. Larsson är tvärtom emot kvotering och tycker inte att det 

är rätt väg att gå. Även om samhällsutvecklingen ” går långsamt”. Axson Johnson är 

även hon emot ett införande av kvotering. Hon menar att det inte kommer lösa 

problemet eftersom det skapar ”polarisering” mellan könen och andra motsättningar. 

Vidare anser hon att könskvotering ”dämpar kreativitet samt affärsutveckling”. Då 

hon menar att det finns många andra sätt att arbeta utifrån och hänvisar till 

organisationen hon är verksam inom. Där har hon höjt kvinnligt deltagande sedan 

övertagandet från 20 procent till 50 procent. Axson Johnsons verksamhet fokuserar 

främst på mångfald vid rekrytering, vidare har de krav på en kvinnlig och en manlig 

slutkandidat för de högre posterna.  

 

Sjöstedt medger att det är ett problem och att något måste göras men är osäker på om 

just kvotering är det rätta. Sjöstedt tror att kvotering givetvis skulle lösa dagens 

ojämnställdhet inom styrelser och ledningar men att det inte är den bästa lösningen. 

”Det måste handla om kompetens och om företagen bestämmer sig för att finna en 

kvinna måste de ta sin egen tid för att finna henne”. Eskelund menar att företagen ska 

beakta individerna utifrån vilka dem är och därmed anser han att kvotering inte borde 

införas. Dock kan det vara ett sätt att förändra dagens ojämnställdhet kortsiktigt. H. 

Andreasson anser generellt att kvotering inte är en bra idé. Avsikten med kvotering 

fallerar när det kommer till yrken och branscher där det finns kvinnlig dominans, 

”ska män inkvoteras inom dessa områden?” Han fokuserar frågan på vem det är som 

säger att det måste vara jämt fördelat? Vidare tror han att om det skulle finnas två 

likvärdiga kandidater skulle många gärna rekrytera en kvinna då de ser värdet i att 

tillföra kvinnor på positioner. Johansson tror inte heller på kvotering utan på att 

kunskapen inom företagen ska vara dominerande. Han tycker att det ska vara upp till 

bolagen själva att säkerhetsställa sin egen framtid. Styrelsemedlemmarna ska få sin 

plats beroende på kunskap och vad de kan bidra med. Vidare säger han att ”den som 

är bäst lämpad ska ha tjänsten oavsett kön”. 
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Organisationen Lindoff är verksam inom ”tillämpar positiv särbehandling av främst 

kvinnor men även invandrare”. Vid lika profiler prioriteras kandidaterna först efter 

kön sen bakgrund.  Då de ”vill ha en större mångfald inom verksamheten”. Vilket 

gör att han hänvisar till det faktum att ”om vi först ska börja kvotera in kvinnor 

kanske vi i framtiden även kommer börja behöva kvotera in invandrare” och syftar 

på Sverige som helhet. Vidare säger han, som många andra respondenter har uttryckt 

det, att se ”främst till kompetens samt erfarenhet”. Angående lika kandidater säger 

Eskelund att han aldrig ”tror på resonemanget kring lika kandidater”. Väldigt få 

individer är lika och därmed är resonemanget att anställa kvinnor vid lika profiler 

svårt att utnyttja vid rekrytering. ”Det går alltid att hänvisa till skillnader och 

argumentera för den ena eller den andra”, vilket innebär att det inte är så självklart 

som det låter. Samtidigt säger Eskelund att om vi ska kvotera in en grupp bör vi även 

kvotera in andra grupper i samhället på basis av exempelvis bakgrund, sexuell 

läggning eller handikapp. B. Andersson som inte är lika kritisk hoppas att ”vi slipper 

kvotering” och menar på att mycket kan göras innan ett sådant tilltag införs. Ovesson 

anser att det vore bra om det fanns ett annat sätt. Då han inte är speciellt förtjust i 

kvotering då ”det är ett regelverk” och det skapar en annan aspekt än vad det 

egentliga fokuset berör. 

 

4.2.3 För- respektive nackdelar med kvotering 

Majoriteten av respondenterna tolkade frågan till företagens samt organisationernas 

fördelar samt nackdelar när det kom till andelen kvinnor inom ledningar och 

styrelser. De såg frågan ur ett företagsperspektiv till skillnad från majoriteten av 

resterande frågor där inriktningen kring frågorna främst handlade om jämställdhet 

samt kvinnan som individ.  

Gauffin ställer sig negativ till kvotering olika anledningar. Främst ser hon till känslan 

som en inkvoterad individ förmodligen skulle föra med sig in i styrelserummet. Hon 

anser att ”det måste kännas bättre att veta om att positionen som innehas är på grund 

av meriter och kompetens”. B. Andersson diskuterar även hon känslan den 
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inkvoterade individen förmodas ha. Då hon tror att ”få av individerna som blir 

inkvoterade kommer agera med självsäkerhet”. Vidare blir ”det lättare att 

ifrågasätta individens kompetens”. Resonemanget för även Lindoff som är ”mera 

mot en kvotering än för en kvotering”. Lindoff försöker se det hela hur kvinnans 

synvinkel och hänvisar till kvinnliga styrelseproffs som uttalat är emot kvotering. 

Enligt honom vill de ha större fokus på kompetens, en tankegång han anser ”låter 

vettigt”. Dock inser han problemet med själva glastaket och därmed behövs det 

kanske vidtas något större. H. Andreasson menar att kvoteringens nackdel är att 

individer kan få ett arbete på grund av att fylla en kvot istället för meriter. Det kan 

bidra till att individen får det svårt att bli effektiv i sitt arbete. Då H. Andreasson tror 

att om kvotering skulle nyttjas, skulle den kvinna som kommit in enbart på grund av 

kvoteringen inte göra ett särskilt bra jobb. Däremot om det sker att fler kvinnor tar 

plats av egen kraft kan H. Andreasson inte se några negativa konsekvenser. Då det 

finns ett visst värde med att få en jämnare fördelning på ledande befattningar då 

kvinnor och män tänker och fungerar på olika sätt. Sjöstedt är tvetydig till om 

kvotering bör införas. Samtidigt som hon som många andra respondenter för 

resonemanget att hon själv inte vill ”ha en position hon inte är kvalificerad för just 

för att fylla en viss kvot”. Positionen vill hon inneha för att hon besitter kompetensen 

och att en given plats oavsett kvalifikationer skulle minska respekten till individen. 

 

Larsson anser att det kan vara svårt att upptäcka kvalificerade individer genom 

kvotering till börsbolagens styrelser då han menar att det är lätt att bli för ivrig och 

söka snabba resultat. Dock behövs en viss form av inskolning då individerna som blir 

anställda på olika positioner måste ha en viss erfarenhet sedan tidigare. 

”Kompetensen måste finnas i hierarkin för att kvotering ska fylla en viss funktion”. 

Om kompetensen inte finns ”blir det svårt att hitta folk som både vill samt kan 

tillföra kompetens”. Popova refererar till kvotering som” en teknik som är tänkt att 

skapa rättvisa men den skapar nya orättvisor”. Detta därför att kompetenta individer 

av ”fel” kön får stå tillbaka för mindre kompetenta individer som råkar tillhöra rätt 
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grupp. Därmed ser Popova inga fördelar med könskvotering. Som många andra 

respondenter anser Ovesson att fördelen är den ökade andelen kvinnor och att det 

negativa är att individ blir tillsatt endast på grund av kvotering. Likväl tror han att få 

vill bli rekryterade endast på grund av att fylla en kvot.  

 

På sikt tror Elias att en högre grad av kvinnor inom styrelser kommer leda till ett 

starkare näringsliv, då en bredare kompetens kommer kunna utnyttjas. Likväl 

kommer rekryteringen och direktiven till Vd:n att ändras med ett högre deltagande av 

kvinnor. Det vill säga att företagen inte i samma utsträckning längre kommer kunna 

ha en homogen ledningsgrupp när styrelsegrupperna blir jämställda. Långsiktigt säger 

Warg att ”könskvotering skulle skapa en balans i näringslivet”, dock säger hon att 

”vill företagen i framtiden vara framgångsrika behöver de arbeta med att ha en 

balans”. Dock tror hon inte att könskvotering är en lösning på dagens ojämnställdhet 

av anledningen att individer ska inneha en position på grund av sin kompetens och 

inget annat vilket i sin tur skulle skapa ”en uppförsbacke” för den inkvoterade 

individen. Ett resonemang även B. Andersson för där hon anser att nackdelen kring 

kvotering är acceptansen inom gruppen individen blir kvoterad in i. ”En invoterad 

person kan aldrig vara säker på att personen är där på egna meriter” samt är faran 

att ”könet blir viktigare än kompetensen”.  Hon anser dock att fördelen blir den 

snabba förändringen angående ojämnställdheten. Dock påpekar B. Andersson att 

”jämställdhet inte är likställa”.  

 

Gauffin tror att ett högt deltagande av kvinnor tillför ett bredare perspektiv på 

diskussionerna. Sjöstedt säger att ”mjukare värden, som hur personalen mår, kommer 

fram genom kvinnor. Män kanske inte benämner värdena även om de kanske tänker 

på frågorna”. Då Sjöstedt syftar på en antagen homogenitet och att det råder en viss 

kultur inom grupperna som inte tillåter att ”en man är fjantig och ser till mjuka 

värden”.  Enligt Lindoff är ”fördelen att fler kvinnor kommer fram och får ta plats”. 

Samtidigt som ”nackdelen kan vara att kompetensen kan brista och risken kan finnas 
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att kvinnor som vet om att de är inkvoterade inte kliver in med självförtroende och 

känner sig liten och känslan av betydelsefull minskar”. Nackdelarna Gauffin ser med 

kvotering är ”känslan av att veta om att man är där som individ på grund av en regel 

och inte på grund av kompetens”. Hon tycker därav att det är bättre att komma dit på 

egna meriter för att självkänslan blir bättre. Nessling antydde tidigare på att hon anser 

att kvotering kan vara en kortsiktig lösning tills det att balans uppnåtts. Hon baserar 

det på att ” det saknas ju inte duktiga kvinnor men varför kommer de inte fram?” 

Enligt Elias är nackdelen med kvotering hur det faktiskt ser ut i näringslivet, vilket 

även Warg håller med om. Båda har åsikten att det ideala tillståndet är att en individ 

inte ska bli vald på grund av sitt kön utan av sin kompetens. Likaså borde 

organisationerna vilja själva verka för ett bättre förhållande mellan könen. Elias 

menar att en av ”nackdelarna med könskvotering är att inse att det finns andra 

faktorer som påverkar starkt”. Nygren säger att nackdelen är att ”många tjommar 

går och letar fel på allt som kvinnorna gör”. Självklart finns ”det kvinnor som är 

puckon och gör bort sig och det är vad tjurskallarna kommer fokusera på och gnälla 

om”. Nygren menar att kvotering långsiktigt bara är positivt och anser att det är ”ett 

verktyg, en katalysator för att få igång fördelningen”. Då han ser att fördelen med ju 

högre spridning av mångfald, desto bättre blir det. Han tar även upp de farhågor som 

många av respondenterna har angående respekten kring den inkvoterade individen 

men säger att ”respekten minskar endast initialt”. Vidare resonerar Nygren att det 

inte går att räkna ut vem som är inkvoterad respektive tillsatt av andra anledningar 

”för i slutändan handlar det ändå om att leverera, både för män och kvinnor”.  

4.2.4 Betydelsen av kvinnligt deltagande 

Eskelund säger att lågt deltagande av kvinnor medför att gruppen blir likformig och 

genom att inte beakta andra individer inom en grupp kan gruppen gå miste om 

kunskap och kompetens. Något som Larsson även diskuterade då han anser att 

”dynamiken och kunskapen breddas med personer av olika bakgrund i en grupp. 

Fördelarna är att få in en bredd samt en blandning på kompetensen genom att beakta 

olika individer. Anledningen till varför lågt deltagande av kvinnor är ett problem är 
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för att den kompetensen inte beaktas”. Vidare resonerar Elias att om vi ser till 

utvecklingen idag är det främst kvinnor som lämnar de högre utbildningarna med 

bättre betyg och om dessa kvinnor väljs bort är hon övertygad om att Sverige 

kommer förlora konkurrenskraft långsiktigt. Vilket även Warg anser då hon tror att i 

framtiden kan detta resursbortfall skapa problem för Sveriges konkurrenskraft. 

Eskelund säger att det är svårt att veta vad lågt deltagande leder till men hänvisar till 

andelen utbildade kvinnor respektive andelen kvinnor på toppositioner och menar att 

det finns utebliven kompetens vilket inte är positivt. Vidare säger han att han inte har 

egna styrelseerfarenheter och kan därmed inte veta vad lågt deltagande kan leda till 

utan anser att han endast kan spekulera i frågan.  

 

Elias säger att ”lågt deltagande av kvinnor är ett problem då företagen får en låg 

grad av diversifierande i ledningarna och i styrelserna”. Hon påpekar att det inte 

syftar till att ”kvinnor medför något utöver som män inte har”. Axson Johnson anser 

att det är ”otroligt trist med styrelser av endast det ena könet” men säger att det är 

”allvarligare att ha en ojämn fördelning i ledningsgrupper”. Dock ser hon inte att 

det är ett problem utan fokuserar frågan på hur kunderna ser ut. Då det är ett problem 

om ledningsgruppen inte förstår sina kunder och hänvisar till daglig varuhandel. Där 

det är främst kvinnor som handlar livsmedel och genom att ha kvinnor i 

ledningsgruppen för organisationer som verkar inom detta område skapas en bredare 

förståelse för kunderna, likväl även för leverantörerna. Finns inte förståelsen parterna 

emellan fattar ledningsgrupperna därmed sämre beslut, har ett sämre perspektiv samt 

en begränsad bild av marknaden om de bara består av män respektive kvinnor. Axson 

Johnson anser att ledningen snarare borde anpassas efter den kundgruppen som 

företaget har. Lindoff ser det ur samma perspektiv och menar att många 

organisationer som är verksamma inom försäljning har en marknad bestående av i 

alla fall hälften kvinnor. Det gör att en viss kunskap om halva marknadens kunder 

uteblir när ledningen eller styrelsen är mansdominerade och det finns avsaknad av 

kvinnor. Problemet handlar inte om en viss könssammansättning utan ”problemet 
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ligger i att kvinnor består av halva befolkningen och att deras kompetens inte 

beaktas”. Vidare har Lindoff inte uppfattat lågt deltagande av kvinnor som ett 

problem inom den verksamheten han är involverad inom. Dock kan han medge att det 

finns ”en viss omklädningsrums mentalitet när det bara är män närvarande och att 

alla männen behärskar sig och beter sig bättre när kvinnor är närvarande”.  

Eriksson tycker att lågt deltagande av kvinnor är ett problem i ledningsgrupper 

eftersom det leder till en ”otillräcklig bredd i beslutsfattandet”. Han säger att det inte 

enbart är kön som kan vara lika utan även handla om ”temperament, utbildning, 

ålder, yrkeserfarenhet, personlig moral etc.”. En större bredd av olika individer i 

beslutsfattande ger bättre beslut och större flexibilitet samt förändringsförmåga. 

Lindoff för ett liknande resonemang och menar att ”större mångfald kan öka 

dynamiken inom organisationerna”. H. Andreasson säger att det blir ett problem när 

det finns för lika individer inom en grupp, ”kvinnor tillför helt klart andra 

dimensioner”.  

 

Ovesson menar att ”mångfald alltid är bra för företag” oavsett nivå då det annars lätt 

kan bli enkelspårigt. Han benämner även fördelen med att få in invandrare inom 

organisationerna, följaktligen leder det till att andra frågor tas upp som är dynamiska 

och nyttiga för företaget. Nygren anser att lågt deltagande av kvinnor leder till ett 

kompetensfall och att de homogena sammanhangen skapar en sämre utveckling än 

där det finns mångfald. Om gruppen är homogen menar han att ”tillför du en individ 

med annan bakgrund eller av annat kön så kommer den individen tillföra kring 50 

procent mera än vad det skulle gett att tillföra en ytterligare av samma sort”. Vidare 

ser Nygren problemet i hans antagande att kvinnors kompetens till och med är högre 

än män, vilket gör att det alltid finns möjlighet att sätta ihop en bättre ledning eller 

styrelse. Sjöstedt anser att få kvinnor inom grupper inte är något problem men att det 

definitivt skulle vara bättre om det skulle vara fler kvinnor. Då hon relaterar till att en 

ökad grad av kvinnor skulle ge fler infallsvinklar och det behövs en blandning för att 

tänka olika.  
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Warg vet inte om hon kan påstå att lågt deltagande är ett problem, utan ser det mer ur 

ett begränsningsperspektiv ur företagens synsätt. Motsatt ser Warg att ett högt 

deltagande av kvinnor, och syftar på en balans, ”skapar ett mer näringsrikt 

näringsliv”. Inte heller Gauffin säger sig veta om att lågt deltagande är ett problem. 

Främst för att hon tror att jämställdheten kommer lösa sig på sikt. Popova menar att 

frågan i princip är omöjlig att besvara. Gemensamt har inte kvinnor några särskilda 

konstaterade särdrag och därför är det svårt att se vad en grupp efter könstillhörighet 

kan tillföra. Vidare säger Popova att generellt tenderar blandade grupper vad gäller 

kön, ålder och andra grupptillhörigheter att vara mer kreativa men det kan även leda 

till svårigheter att fungera ihop. Larsson kan inte heller känna igen att det är ett 

problem, dock anser han att mångfald är positivt och ser möjligheter med att ha en 

mer blandad grupp än begränsad. Likväl menar han att ”inte tillvarata kvinnors 

kompetens är som att kasta bort halva Sveriges kunskap”. Johansson tror inte att det 

finns ett svar på frågan då han menar att ”nyckeln till bra styrelse- samt 

ledningsarbete är mångfald, kunskap och kompetens”. Då det leder till att 

dynamiken, kreativiteten och utvecklingen ökar. Därav att ”kön inte spelar någon 

roll, det är främst fokus på vad den enskilde individen kan bidra som är avgörande”.  

 

4.2.5 Vems är skyldigheten? 

Majoriteten av respondenterna anser att det är organisationernas ansvar att se till att 

könssammansättningen blir jämnare. Då de anser att det är en strategi för överlevnad. 

Vidare anser majoriteten att det även berör allmänheten som måste agera i rätt 

riktning för att främja kvinnor till avancemang. Marknadskrafterna måste agera i rätt 

riktning och kräva en jämnare könssammansättning i ledningarna. Några av 

respondenterna ansåg även att ledningar som är könsobalanserade kan ha svårt att 

förstå sina kunder.  

Skyldigheten ligger främst hos valberedningen som finns inom företagen men 

eftersom de inte tar sitt ansvar hamnar skyldigheten hos politikerna säger Elias. Elias 

pratade även om marknadskrafterna och förvånades över att allmänheten inte då 
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skapade ett ramaskri när exempelvis ägarstyrnings rapporten lanserades tidigare i år. 

På liknande sätt anser Lindoff att det är marknadskrafterna, det vill säga ”vi alla”, 

som borde kräva och arbeta mot förändring. Dock anser Lindoff att staten inte ska 

hålla ”fingrarna borta” från allting utan att de ska reglera när de ser att problemet 

vuxit sig för stort. Även Nygren anser att det är samhällets skyldighet och samhället 

är ”vi alla” och att samhället har skyldigheter på olika sätt. Nygren anser att män ska 

vara mer toleranta och att de ska hjälpa till att lyfta fram kvinnor. Ett resonemang 

som även Larsson för och menar att kvinnor måste pushas till att anta utmaningar och 

våga ta sig an chefsposter. Vidare säger Nygren att alla måste hjälpas åt för att skapa 

jämställdhet och det görs genom att sätta upp mål att arbeta mot. Har inte samhället 

ett mål att arbeta mot blir det svårt att sammanfoga alla och därmed nå målet. 

Dessutom säger Nygren att de som tror på jämställdhet är skyldiga att hjälpa till. 

Eskelund säger att det är alla som kan besluta och förändra dagens ojämnställdhets 

skyldighet.  

 

Larsson säger att ledare har stort ansvar att pusha kvinnor. Utöver ledarna som 

rekryterar har kvinnorna själva ett ansvar att visa att de vill ta sig framåt och uppåt. 

Larsson anser att kvinnor bör uppvisa ett större intresse och stimulera varandra att 

våga. Han menar på att det är ”hål i huvudet taktik” när kvinnor lägger krokben för 

varandra. Vidare säger Larsson att skyldigheten även ligger inom familjen när det 

gäller familjebildning och att dela upp ledigheten och parera båda parters karriär. 

När det angår det enskilda bolaget anser Nygren att det främst är Vd:ns ansvar. Han 

menar att VD ska ge en särskild riktning som ska genomsyra företaget och som hela 

personalstyrkan tillsammans skall arbeta mot. Enligt Warg är det dem allra översta 

inom organisationer som förfogar den yttersta skyldigheten och ska se till att en 

balans råder. Gauffin menar att skyldigheten ligger hos företagsledarna som måste 

skapa jämställdhet om de vill ha en mer varierad och bredare styrelse. H. Andreasson 

anser att det ytterst är en styrelsefråga, då det är deras ansvar att nå en balans. 

Emellertid anser Ovesson att det är bolagens egen skyldighet att se till att 
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fördelningen mellan män och kvinnor blir jämnare. Sjöstedt anser att det är en fråga 

för valberedningen samtidigt som staten från sitt håll kan sätta regler. Popova säger 

att när det gäller börsbolag så är styrningen av ledning och styrelse en styrelsefråga 

och tillsättandet av en styrelse en ägarfråga. Johansson har samma inriktning då han 

säger att den främsta skyldigheten är företagets som bör ha ett egenintresse i att ha 

den bästa kompetensen i företagsledningar och styrelser för att stärka förstagets 

framgång. Eriksson anser att valberedningarna och ägarna har ansvaret för styrelserna 

samt att VD och dennes ledningsgrupp har ansvar över ledningsgrupperna.  
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5 Tolkningskapitel 

I detta kapitel utför vi en tolkning av vårt empiriska underlag som ställs i relation till 

vår teorietiska referensram som återfinns i kapitel 3. Vi kommer att redogöra för 

relevant kopplingar mellan vår teoribildning och vår datainsamling samt redogöra 

för våra egna tolkningar och argument till dessa. Detta kapitel inleds med ett avsnitt 

om glastaket och avslutas med ett avsnitt om kvotering.  

 

5.1 Glastaket – ett hinder för kvinnligt avancemang? 
 

5.1.1 Introduktion 

År 1986 myntades uttrycket glastaket som då innebar att arbetsgivaren särbehandlar 

kvinnor vid befordran (SOU 1997:137). Idag har uttrycket flera nyanser vilket detta 

tolkningskapitel kommer att belysa.   

Faktorer som respondenterna relaterade till glastaket var främst de som även teorin 

berört; homogenitet, stereotyper, grupptryck och informella nätverk. Andra faktorer 

respondenterna ansåg hindrade kvinnors avancemang var att kvinnor skapar hinder 

för sig själva och att män i större utsträckning har fördelar som respekt och pondus på 

grund av sitt kön, gammalmodiga värderingar som grundas i kultur och historia och 

framförallt att det är svårt att kombinera familjeliv med karriär. Dagens modifierade 

glastak är fortfarande ett påtagligt hinder som gör att många kvinnor ser hur män 

karriärutvecklas och når högre hierarkiska nivåer medan de står kvar under glastaket 

och går miste om sitt karriäravancemang. Många av respondenterna ansåg att dagens 

ojämnställdhet på ledande befattningar formas i den kultur och i det samhälle vi lever 

i. Enligt teorin så lever kvinnor i ett manssamhälle i en förlegad samhällsstruktur 

(Holmberg, 2003) som domineras av hur kvinnorna ska vara och bete sig (Fagerfjäll, 

2003). Redan i ung ålder fostras barn in i olika könsroller som Nygren säger ”vi 

fostras redan på dagis när man kastar på tjejerna en docka”. Mäns uppfostran kom 

inte på tal i undersökningen men samhällets förhållningssätt till unga tjejer 
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omdiskuterades. Då några av respondenterna ansåg att uppfostran var en viktig faktor 

för hur samhället kommer att se ut i framtiden och att flickor leker med dockor som 

barn ansåg respondenterna var en indikation på varför barn och familjebildning blir 

en viktig del senare i livet. I uppsatsens teoretiska referensram framställdes det att 

den samhällsorienterade synen på kvinnor handlar om en underordnads process där 

kvinnor får positiv bekräftelse om de underordnar sig mannen frivilligt (Holmberg, 

2003).  Det innebär med andra ord att kvinnor som tar plats och som inte väljer att 

underordna sig mannen kommer att bemöta motstånd. Något som vi anser att många 

kvinnor gör vid avancemang uppåt i karriären. Vi tror att kvinnor som väljer karriär 

därmed bryter den traditionella mansnormen på toppositioner och bryter indirekt ett 

mönster. Likväl väljer de att utmana den rådande maktstrukturen som finns inom de 

homogena grupperna, vilket vi antar många gånger kan upplevas som ett maskulint 

och karriäristiskt beteende. Något som enligt samhället inte passar en kvinnas 

stereotyp.  

 

Elias anser att Sveriges näringsliv har en förlegad maktstruktur där ett 

missförhållande mellan män och kvinnor råder. Hänvisar vi till historikern Joan W. 

Scott som hävdar ”att manlighet är en metafor för makt och kvinnor för vanmakt” 

(Göransson, 2006, 29).  En makthavare är den individ som genomdriver ett beslut 

med eller mot andras vilja. Vidare anses makt även som en relation mellan individer 

och grupper. (Göransson, 2006). Den generella relationen på svensk arbetsmarknad 

med observation för att toppositioner är mansdominerade innebär att männen har 

makt över kvinnorna.  Detta innebär att kvinnor som väljer att forcera normen och 

som har en ambition att avancera kan komma att möta motstånd i form av ett glastak. 

Trots detta finns det kvinnor som lyckas krossa glastaket och ta sig till högre 

hierarkiska nivåer i karriären och därmed skapa sig en maktposition. Däribland våra 

kvinnliga respondenter. Våra kvinnliga respondenter ansåg att den primära 

anledningen till deras position och framgångsrika avancemang är att de har valt att 

visa framfötterna, att de har tagit chanser och vågat anta nya utmaningar samt att de 
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har valt att vara synliga för vidare befordran. Männen anser snarare att deras främsta 

egenskaper och primära anledning till sitt framgångsrika avancemang är kunskap, 

tidigare erfarenhet och att de tycker att deras arbete är roligt. Genom vår 

undersökning samt inläsning av teori har vi märkt att skillnaden mellan hur män och 

kvinnor ser på anledningarna till varför de innehar en viss position är markant olika.  

 

Ser vi till respondenternas karriärvägar har kvinnorna i större utsträckning än männen 

sökt en chefstjänst. Vilket bevisar att kvinnorna har ambitioner att avancera och att 

karriärutvecklas, även om många av respondenterna inte riktigt sett det ur den 

synvinkeln. De har prioriterat vad som för stunden har känts viktigt. Därmed valde 

majoriteten av kvinnorna under småbarnsåren att fokusera på familjen och därmed 

haft uppehåll i karriären. Majoriteten av våra manliga respondenter har barn men trots 

detta nämnde ingen av dem i vår undersökning något karriäruppehåll under 

småbarnsåren. De menade istället att småbarnsåren var som ett pussel för att få ihop 

bitarna. Kvinnorna däremot beskrev hur viktigt de ansåg att det var att ta sig tid för 

sina barn och hur de hade prioriterat tid med sina barn under småbarnsåren. Vi undrar 

om detta går att associera med hur kvinnor och män fostras och därmed skapa ännu 

en faktor till glastaket?  

 

5.1.2 Lika män leka bäst? 

Samhällsstrukturen grundar sig på arbetsdelningen inom familjen som sedan ter sig i 

mäns och kvinnors yrkesval (SOU 1997:137). Vi ställer oss frågande till om det kan 

vara så att barn fostras till att lära sig att det oftast är kvinnor som stannar hemma 

medan männen arbetar? Då är det inte så egendomligt när en kvinna senare i 

arbetslivet väljer att göra karriär att hon bemöter motstånd. I synnerhet då ledarskap 

och chefskap ofta identifieras med män och manlighet (Göransson, 2006) B. 

Andersson ansåg att glastaket handlar om normen och föreställningen om vem som är 

en ledare. Dagens bild av en ledare kan konstateras som manlig men få av 

respondenterna tror att kvinnor sorteras bort i urvalet på grund av bristande 
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kvalifikationer. Snarare att det handlar om vem som är en ledare och att rekryterarna 

inte väljer bort kvinnor utan att de snarare väljer män som är lika dem själva. Det 

anser vi både leder till diskrimineringen på felaktiga grunder och skapar ett glastak 

för andra män som inte är lik rekryteraren. Homogeniteten i framförallt 

rekryteringsprocessen är så stark att företagen går miste om den mångfald som 

Sverige idag har chansen att tillvarata. Både när det gäller andra män som inte berörs 

av ”svågerpolitiken” som Johansson uttryckte det men även när det kommer till det 

enorma kvinnliga humankapital som underutnyttjas. Homogenitet innebär att 

kandidater som är lika väljs in, där förtroende och lojalitet är betydande (Fagerfjäll, 

2003).  

Om det är så att kvinnors förväntade arbetsfördelning i hemmen och inom familjen är 

en av anledningarna till varför kvinnor väljer ett kortare arbetsliv, karriäruppehåll 

med tanke på barnafödande samt långa frånvaroperioder under småbarnsåren, så 

förklarar det minskade satsningar och ett sämre bemötande från arbetsplatsen. Det 

lönar sig inte i samma mån för en kvinna som för en man att satsa på sin 

yrkesutveckling. (SOU 1997:137) Vi anser att om en kvinna som har skapat sig en 

karriär, som har lyckats krossa den homogena normen och därmed fått den respekt 

som hon som individ bör ha, väljer att fokusera på familjebildning så bryter hon mot 

en av de viktigaste homogena faktorerna, nämligen lojalitet. Kvinnor kan under sin 

graviditet av naturliga skäl inte vara helt villkorslöst tillgänglig för arbetet, det vill 

säga exempelvis ta på sig för mycket övertid eller för långa arbetspass. Det är 

oundvikligt med en viss frånvaro både innan och efter barnafödande. Enligt SOU 

(1997:137) sker en indirekt diskriminering genom glastaket av kvinnor när det 

kommer till familjebildning i samband med karriär. Då lojalitet innebär att arbeta 

mycket och länge och därmed sätta familjen i andra hand (Fagerfjäll, 2003). Dock 

anser vi att kvinnor som vill bilda familj inte kan satsa på karriären i lika mån som 

män, då män exempelvis inte behöver ta ut ledighet innan barnen föds och endast 

behöver göra karriäruppehåll i form av pappaledighet om de inte vill. Detta innebär 

att den fysiska och biologiska skillnaden mellan män och kvinnor inte går att förbise. 
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Däremot har samhällsutvecklingen lett till att män i högre utsträckning idag är 

pappalediga vilket har skapat ett problem för organisationer. Ett stort problem då 

majoriteten av de högre positionerna är mansdominerade. Svårigheten att kunna 

kombinera familjeliv med arbetsliv trodde Axson Johnson kommer att bli den nya 

frågan att diskutera, då fler individer idag snarare är lojala till sig själva och inte till 

företaget på samma sätt som tidigare. Med andra ord kommer en av glastakets 

faktorer där kvinnor hindras av biologisk synvinkel även skapa ett visst hinder även 

för män.  

 

5.1.3 Kvinnors respektive mäns arbetssätt 

Flertalet av respondenterna kunde hänvisa till att lojaliteten till en högre grad än 

tidigare främst ligger hos individen själv än mot arbetsgivaren. Det innebär idag att 

då individen inte anser sig uppskattad eller tillgodosedd av sin arbetsgivare byter 

denna individ yrke. Uttryckligen menade Gauffin att när det kommer faktorer som 

gör att hon inte trivs, då söker hon sig vidare. Här ställer vi oss frågande till att om 

det vore så att fler kvinnor förde ett liknande resonemang och därmed skulle byta 

arbete om de kände av glastakets hinder vid avancemang? Hur skulle företagen 

hantera ett sådant beteende? Skulle det medföra att några av glastakets faktorer skulle 

försvinna? Vi hävdar då att kvinnor i större utsträckning skulle välja att arbeta för 

organisationer som beaktar individen snarare än kön. Många av respondenterna tror 

att i framtiden kommer saker och ting förändras då dagens yngre generationer kräver 

mer respekt och lika behandling oavsett kön. Då många av respondenterna såg att 

unga individer idag är mer fria i sitt sätt att arbeta. Hypotetiskt sett anser vi att det 

skulle medföra att den yngre generationen kvinnor förmodligen skulle agera mer som 

Gauffin vilket vi själva även känner igen oss i. Då vi vantrivs eller är missnöjda med 

exempelvis ett arbete byter vi. Vi vill i vidare mening ha en viss form av respekt som 

individ och därmed kräver att kvinnor behandlas lika som män. Därmed kommer 

företagen i större utsträckning att behöva beakta mångfald om de vill bevara och 

tillvarata humankapitalet och därmed fortsätta vara konkurrenskraftiga.  
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I undersökningen ställdes en fråga kring om respondenterna anser att mäns och 

kvinnors arbetssätt skiljer sig åt. Få respondenter ansåg att könen i sig arbetar olika 

utan främst att det är individer som arbetar olika utifrån bakgrund, kompetens och 

personlighet. Även om många av respondenterna ansåg att människors arbetssätt är 

oberoende av kön så lades ytterligare egenskaper till för kvinnorna, som om mannen 

var normen vid arbete. Dock åsyftar uppsatsen till att undersöka om det finns ett 

glastak för kvinnor som vill karriäravancera vilket gör att respondenterna kan ha 

svarat utifrån att söka svaren från vad som skiljer kvinnor från ”normen” som då blir 

manlig. Vad som dock framkom vid jämförandet mellan män och kvinnor var att 

kvinnor ses som mer ambitiösa och duktigare än män samt att de generellt hanterar de 

”mjuka” frågorna i större utsträckning. Respondenternas syn på kvinnor skiljer sig 

markant gentemot Sczesny (2005) som säger att då män ska beskriva kvinnliga ledare 

så tilldelas kvinnorna ofta jämförande egenskaper som mindre ambitiösa, mindre 

kompetenta, mindre intelligenta samt objektiva. Vi frågade inte specifikt om 

skillnaden mellan arbetssättet mellan kvinnliga och manliga chefer. Dock har vi svårt 

att se sambandet att en kompetent kvinna som rekryteras från en lägre position till en 

chefsposition av uppgraderingen skulle bli mindre kompetent eller duktig. Vi ansluter 

då oss till att männens uppfattning i det här fallet måste bero på något annat än en 

kvinnlig individs egenskap eller kunskap. 

 

Om vi fortsätter det resonemanget minskar frågetecknet kring om det finns ett glastak 

eller inte. Om det är så att kvinnor upplevs som mer ambitiösa och duktigare, hur 

kommer det sig att ju högre upp i hierarkin vi tittar desto manstätare är det 

(Göransson, 2006)? Byts synen ut kring kvinnan på grund av rådande bild av 

ledarskapet? Det kan mycket väl vara på det sättet, vi vet att kvinnor i högre grad tar 

en examen än män och då sluter vi oss till att det inte är kunskapen som är en 

bidragande faktor till glastaket för kvinnligt avancemang. Vi tror att mannen utgör 

normen för ledarskapet, kvinnor jämförs med den normen och när åskådaren inte 
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finner de likheter som den letar efter så bedöms avvikelsen, av kulturella orsaker, 

negativt. Vi tror vidare att den här synen gör att kvinnor får svårt att ta sig vidare mot 

de högra positionerna.   

 

5.1.4 Homogenitet, grupptryck och vikten av nätverk 

Homogenitet är en av rutorna till glastaket. Där läggs det främst fokus på att männen 

som grupp är lika och väljer att bortse från kvinnor eftersom de väljer att rekrytera 

individer som liknar dem själva. (SOU 1994:3) Likväl har respondenterna uttryckt sig 

som att kvinnor har en tendens att agera lika när det kommer till förmågan att kunna. 

Några av respondenter tog upp problematiken kring kvinnors synsätt på dem själva 

när det gäller att anta nya utmaningar och uppgifter. Vidare måste kvinnor pushas till 

att våga ta sig an nya utmaningar som exempelvis kan vara en chefstjänst. Vilket 

indirekt leder till att delar av glastaket sätts upp av kvinnorna själva. Om de inte tar 

plats och vågar som många kvinnor refererade till ”visa framfötterna”, då kommer 

ingen annan, framförallt inte, en man tro på att de kan. Som Elias uttryckte det så ska 

kvinnorna gärna vara ”helbäst” när de tar sig an något. Ett resonemang som återfinns 

i teorin där SOU (1994:3) beskriver situationen att kvinnor på högre positioner måste 

prestera i högre grad än sina manliga kollegor för att bli erkända. Kvinnor blir 

tvungna att iklä sig ett högre ansvar på företaget samt bära upp en större rock än de 

männen bär.                 

B. Andersson säger att ”karriär inte alltid är guld och gröna skogar”. Någonstans 

kan vi skapa en förståelse för de kvinnor som säger att de inte vill göra karriär om det 

är så att de ser vilken kraftansträngning utöver yrkets arbetsuppgifter det krävs för att 

få delta i den manligt homogena gruppen. Där även grupptryck i form av en manlig 

kultur är rådande. Då vägs karriären mot de ansträngningar kvinnor måste utöva för 

att likställas med männen samt de uppoffringar av det privata livet som måste göras 

för att få vara med i urvalet vid rekrytering. 

För att bli rekryterad idag krävs det att du har ett gediget och pålitligt nätverk. Vidare 

krävs det som Lindoff uttryckte sig ”gör ett bra jobb, ta ansvar, var lojal och jobba 
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hårt då blir du uppmärksammad”. Även Gauffin påpekar vikten av ett nätverk då hon 

säger att ”har en individ inte byggt upp ett nätverk spelar det ingen roll vilket kön 

personen har. Nätverk i dagens rekryteringssammanhang är en extremt viktig 

beståndsdel. Som några av de manliga respondenterna själva sa så hade de inte direkt 

blivit erbjudna en chefsroll så hade de blivit uppmuntrade att söka olika chefsroller. 

Nätverket är därmed väldigt betydande för en individs karriäravancemang.                 

B. Andersson säger ”att det är nätverken som skapar maktstrukturen”. För kvinnor 

kan det vara svårt att ta sig in i ett nätverk där män dominerar.  

 

Kvinnor skapar hinder för varandra i form av avundsjuka. Likväl kan vi se att en 

kvinna med karriär inte följer ”Jantelagen”. Därmed skapar hon ett utanförskap både 

genom att inte platsa in i den kvinnliga stereotypen samtidigt som hon inte heller 

platsar in i den manliga. Att det råder grupptryck bland männen som gör att kvinnor 

får svårt att passa in och ta plats var relativt uppenbart hos respondenterna. Vidare 

såg Axson Johnson snarare en möjlighet med ”havet av kritstrecksrandiga kostymer” 

än att det var någon nackdel då hon menade att det gjorde att hon syntes. Som B. 

Andersson säger så måste kvinnorna få känna sig välkomna. Många av 

undersökningens manliga respondenter ansåg att det förelåg en manlig kultur när 

kvinnorna inte fanns med i en grupp. Grupptryck kan vara svårt att hantera och det 

krävs en stark individ om den manliga jargongen ska krossas. Några av de kvinnliga 

respondenterna talade om hur de har varit tvungna att markera på ett eller annat sätt 

för att dämpa den manliga kulturen som råder på olika arbetsplatser. Vi hävdar att 

genom att ta plats och vara orädd så har möjligheter skapats för kvinnorna. De har 

även varit tvungna att skapa en respekt hos männen i de fall där det inte har kommit 

per automatik.  

 

5.1.5 Vikten av mångfald 

Några av respondenterna var ifrågasättande till glastaket och vissa påstod även att det 

inte finns. Även då de såg att vissa faktorer agerade hinder för kvinnor så menade de 
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ändå att det inte var glastaket. Respondenterna såg bortfallet av kvinnor på toppen 

men menade att de inte var på grund av kön som kvinnor blev bortvalda. Glastaket är 

ett omskrivet och omdebatterat begrepp, hindren har olika transparens. Det är svårt 

att komma underfund med frågan varför kvinnor inte kan avancera till 

toppositionerna? Hade det funnits konkreta svar och lösningar så utgår vi från att 

debatten som har pågått sedan uttrycket myntades hade varit förbi. Glastakets första 

betydelse var att kvinnor förbises vid rekrytering. Idag existerar fortfarande 

förbiseendet av kvinnor vid rekrytering men som ett antal respondenter uttryckte det 

så är det även svårt att finna kvinnor till ledande befattningar då ett av kriterierna är 

erfarenhet. Därmed förbises de inte utan vissa gånger finns det helt enkelt inga 

kvalificerade kandidater att tillsätta.  

Många av respondenterna trodde att anledningen till detta är att det är svårt att skapa 

erfarenheterna som ligger till grund för avancemang om kvinnor väljer att neka 

chefsjobb på lägre hierarkiska nivåer. Problemet hänförs framförallt till 

mansdominerade branscher där några av respondenterna belyste problemen med att 

det helt enkelt inte finns några kvinnor att rekrytera. De ser gärna kvinnliga sökande 

och vill gärna ha in fler kvinnor till företagets högre positioner, dock är det svårt att 

finna dessa. Därmed blir deras mångfald inom företaget till viss del lidande. 

Problemen kring erfarna kvinnor inom mansdominerade branscher tror vi börjar 

redan på gymnasienivå, där vi från våra årskullar såg att teknik inriktningen var 

främst dominerad av män. Vidare sedan när det kommer till teknikinriktade 

högskolestudier, är könssammansättningen i majoritet män. Därmed blir somliga 

branscher dominerade av män. Dominansen som har pågått redan från ung ålder blir 

därmed svår att bryta. Således blir den mansdominansen allt svårare att bryta när det 

kommer till att rekrytera i vuxen ålder. Då dessa män i princip endast har umgåtts 

samt utbildats med män sedan de var femton år.  

 

Mångfalden inom en organisation bör beaktas då ett företag som opererar och 

konkurrerar på en globaliserad marknadsekonomi bör eftersträva att ha den bästa 
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åtkomliga ledaren (Fagerfjäll, 2003). Många av respondenterna diskuterade vikten av 

en högre mångfald inom styrelser och ledningar och många ansåg främst att en 

balanserad könsfördelning skapar en högre dynamik, högre diversifiering, en bredare 

kunskapsbas samt en högre förståelse för kundkretsen. Vidare ansåg många av 

respondenterna att en ökad mångfald, främst mellan män och kvinnor, borde ligga i 

organisationens intresse på grund av ett vinst- och konkurrenssyfte. Vi anser att 

organisationer ur ett vinst- och konkurrensperspektiv borde se möjligheterna med en 

jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Dels för att vi med underlag från kapitel 

4 kan konstatera att kvinnor och män innehar olika egenskaper och därmed arbetar 

olika. Dels för att vi tror att en redovisad jämnare könsfördelning högst upp i 

hierarkin skapar ett offentligt mervärde för organisationen då vi själva ställer oss 

frågande till en ledning som består av 100 % män och undrar om det beror på 

homogenitet eller ”svågerpolitik”.  

 

 

Vidare bör organisationer eftersträva att ha en bred kunskap om marknaden och få in 

fler perspektiv i styrelsegruppen eller ledningsgruppen. När dessa grupper är 

homogena anser vi att nyttan av vad varje jämlik individ tillför organisationen är 

avtagande eftersom vi menar att risken för att individerna har liknande åsikter är stor. 

Det kommer i sin tur att leda till att de i stort sett ser samma lösningar på problemen 

(se figur ovan, röd kurva). Anställs däremot en individ som är olik resterade 

homogena grupp, menar vi att denna kommer att tillföra så mycket mera genom nya 

perspektiv och därmed ökar nyttan igen och ger helt nya möjligheter (se figur ovan, 

blå kurva). Vidare anser vi att det är viktigt att få ett brett perspektiv på frågor och att 

Figur 5.1.5.1. Nyttokruvor. Källa: Egen tolkning 
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få med olika synvinklar Det gör sannolikt att beredningen inför beslut är mer 

omfattande och därmed kommer också bättre beslut att tas. Vår syn stämmer väl 

överens med Erikssons som anser att då företagen inte beaktar mångfald så skapas en 

”otillräcklig bredd i beslutsfattandet”. Fagerfjäll (2003) säger att företag med hög 

grad av mångfald inom styrelser och ledningar har med stor sannolikhet en stabilare 

och tryggare utveckling. Vilket med andra ord innebär att organisationer som 

investerar i kvinnligt chefsrekrytering har godare möjligheter för överlevnad.  

 

Larsson menar att ska en framgångsrik förändring uppnås som ökar kvinnligt 

deltagande krävs det att ledarna många gånger pushar kvinnorna till att våga söka 

chefstjänster. Majoriteten av respondenterna utövar chefskap på någon nivå för att de 

uppskattar arbetet med människor och att se dem utvecklas. Det innebär att chefer 

och ledare har ett stort ansvar att hjälpa fram kvinnor genom att uppmuntra dem och 

pusha kvinnor till att våga söka sig vidare. De har även ett ansvar som berör hur 

fördelningen på arbetsplatsen ser ut, delvis ur ett samhällsenligt perspektiv men även 

för att förstärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Enligt Elias kommer Sverige 

långsiktigt att förlora sin nuvarande konkurrenskraft om organisationer inte i större 

utsträckning börjar beakta kvinnorna i allmänhet och de som innehar högre 

utbildning. Idag underutnyttjas stora delar av Sveriges potentiella humankapital och 

detta på grund av att kvinnor uppfattas som milda, omhändertagande (Sczesny, 

2005), emotionella, stödjande och sårbara (Pittinsky et al, 2007). Det betyder att 

ledarrollen idag inte karaktäriseras med kvinnliga egenskaper men vi är övertygade 

om att bilden av ledarskap kommer att förändras med tiden. Vi tror att kvinnliga 

egenskaper över tiden kommer att värdesättas mer och tillvaratas för att skapa en 

verksamhet av mångfald. Den bilden och uppfattningen har vi även fått när vi arbetat 

med vår teoribildning.  Följden kommer då sannolikt att bli att både kvinnligt och 

manligt ledarskap utgör normen och att den traditionella bilden av vem som är en 

ledare och hur denne ska bete sig förändras. Det här kommer att ske per automatik 

när fler kvinnor vågar ta sig an högre befattningar. 
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Toppen av svenskt näringsliv är mansdominerat och ledande befattningar associeras i 

många fall med makt. Vi anser att det beror på att individer på ledande befattningar 

får en respekt som en arbetare på golvet inte får i samma utsträckning. Många 

befattningar är även förknippade med pondus vilket vi anser associeras och 

symboliseras med inflytande. Vi anser även att den makt som skapas på arbetsplatsen 

även i många fall bidrar till en individs maktinnehav inom familjen och privat. Män 

på ledande befattningar tjänar mer pengar och att kvinnor på motsvarande nivå i regel 

tjänar mindre. Vidare så skapar även makten som männen innehar ett sätt att styra hur 

samhällsordningen ska se ut. Samhällsstrukturen påverkar hur befolkningen inom ett 

land väljer att spendera sin tid (SOU 1997:137). Om de ”gamla män som rekryterar 

med gamla värderingar” enligt Eriksson, även styr organisationer har dessa män 

också makten att styra över hur inflytande och makt inom samhället ska fördelas. Om 

många företag väljer att inte beakta mångfald som en viktig beståndsdel för en 

fungerande organisation och därmed väljer att utesluta kvinnligt deltagande högre 

upp i hierarkin kommer samhället att stå och stampa som Elias uttryckte det. Då 

attityder och värderingar kring vem som är en ledare inte kommer att förändras om 

inget initiativtagande till förändring tas. Vissa av respondenterna berättade även att 

deras organisationer arbetar med tydliga direktiv från ledningen och styrelsen om hur 

rekryteringsprocessen ska gå till samt hur slutkandidaterna ska beaktas.  

 

Vidare anser vi att vårt samhälle utvecklas allt snabbare samtidigt som vår värld 

krymper både genom att människor flyttar mellan länder men också genom den 

tekniska utvecklingen. Företagen bör därför för att lyckas attrahera merparten av 

medborgarna i möjligaste mån eftersträva att matcha samhällets mångfald. Det gäller 

att förutom ha en bra balans mellan kvinnor och män även att ha en bra balans i andra 

olikheter människor emellan. 
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5.2 Kvotering – en kontroversiell debatt 
 

5.2.1 Introduktion 

Vi ser att Sverige har haft en kontroversiell debatt där diskussioner kring hur Sverige 

ska beakta den ojämnställdhet som råder vid rekrytering till toppositionerna inom 

näringslivet. Den bakomliggande frågan är hur kvinnor ska få likartade möjligheter 

som männen? Regeringen ser att en möjlig lösning skulle kunna vara att lagstifta om 

kvotering 

”Kvotering kan definieras som en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätta 

till oönskade skevheter i samhället”. (Dahlerup & Freidenvall, 2008, 10)  

Vi anser att könsvotering berör ett omtvistat område som går att beakta ur olika 

perspektiv. Könskvotering avhjälper problemet som berör den ojämnställda 

fördelningen då den omfördelar makten inom styrelser på ett sätt så att kvinnor 

genom lagstiftning blir välkomna. Vidare som Nessling säger så kan det ”vara ett 

snabbare sätt att komma i balans” och hänvisar till fördelningen mellan könen. Så 

som många av respondenterna indikerat anser även vi att kvotering kan resultera i en 

jämnare fördelning mellan könen. Vi anser att de kortsiktiga effekterna skulle vara att 

den kvinnliga andelen på toppositioner skulle öka. Homogeniteten som råder skulle 

på ett ytligt sätt kunna brytas. Dock anser vi att den inre cirkeln inom den nuvarande 

homogena gruppen sannolikt kommer att fortsätta hålla sig homogen. Med det 

antagandet ser vi i likhet med flera av respondenterna att det finns risk för att kvinnor 

ändå inte kommer att bemötas med samma respekt som männen får. Det kommer 

alltid att finnas en risk för misstanke om att positionen hänger samman med kvotering 

och inte med egna meriter 

 

De positiva inslagen vi ser med en kvotering är således att den stereotypa bilden 

kring vem en ledare kan förändras. Då det generellt sett blir mer naturligt att en 

kvinna kan vara ledare. Elias säger att det skulle skapa förebilder för tjejer som kan 
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leda till att fler vågar ta sig fram och att utbildning är mödan värd för att den kan ge 

resultat i form av högre positioner. Könskvotering skulle kunna vara det som sätter 

bollen i rullning fortare för att samhällets attityd ska förändras angående manligt och 

kvinnligt ledarskap. Vi anser dock att det är en kortsiktig lösning. Först och främst 

beaktas inte det verkliga underliggande problemet inom näringslivet som med stor 

sannolikhet grundar sig i samhällets syn på kvinnan.  Vidare tror vi att det kan vara 

svårt att i mansdominerade branscher finna en lämplig kvinnlig kandidat eftersom en 

lägre andel kvinnor utbildar sig inom de områdena. Dessutom tror vi inte att 

incitamentsstrukturen för att bli en ledare tilltalar alla, varken män eller kvinnor. 

Individer prioriterar olika intressen i livet i varierad grad. Alla individer som tar en 

utbildning har inte för avsikt att ta sig till de högsta positionerna. Följaktligen, med 

tanke på hur samhället ser ut idag där det finns svårigheter för kvinnor att kombinera 

familj och arbetsliv tycker vi det är tveksamt om kvotering är en lösning. På längre 

sikt tror vi till och med att könskvotering kan genera fler orättvisor då risk finns att 

fel kandidat tillsättas på basis av att fylla en särskild kvot. 

 

Sveriges framtida tillväxt betryggas genom att den svenska befolkningen i arbetsför 

ålder blir mer produktiv per arbetad timme. Vidare är lönen efter skatteavdrag och 

löneutvecklingsmöjligheter viktiga aspekter att beakta då människor ska besluta om 

utbildning samt att arbeta fler timmar. (Hultkrantz & Söderström, 2009) Med andra 

ord anser vi att det måste finnas incitament som gör att individer väljer att arbeta 

mera eller väljer att i någon form prioritera arbetet. Företagen ställs i all högre grad 

mot den egna fritiden då lojaliteten har gått från att som en självklarhet ligga hos 

företagen till att istället ha förflyttats till den egna individen. Vi anser att kvotering 

inte beaktar hur kvinnor väljer att prioritera sin karriär. För som Axson Johnson säger 

så är det främsta problemet att få ihop familjeliv och karriär. Vidare säger hon att 

kvotering skapar polarisering och dämpar kreativitet samt affärsutveckling. SOU 

(2004:49) beskriver att riskerna med kvotering är en ”vi och dem” mentalitet på 

arbetsplatsen som förstärker klyftorna i samhället. Vi undrar om glastakets 
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bakomliggande problem är den ojämna könsfördelningen eller om det snarare är en 

spegel av synsättet på kvinnor i vårt samhälle. 

5.2.2 Respondenternas ställningstagande 

Vi skulle gärna i likhet med några av respondenterna välkomna ett införande av 

kvotering om det var så att vi såg att det skulle vara lösningen på alla faktorer som 

gemensamt benämns som glastaket. Det flesta respondenter tycker att ett införande av 

könskvotering i Sverige i huvudsak är negativt. Endast tre respondenter var för ett 

införande varav två av de jakande respondenterna var kvinnor. Resterande tretton var 

emot. Fem av de resterande tretton individerna var övervägande negativa men ansåg 

att om ingen annan förändring i samhället sker så skulle kvotering kunna agera som 

en lösning.  

Främsta anledningen till respondenternas negativitet till könskvotering var att de 

önskade ett individfokus snarare än ett könsfokus vid rekrytering. Vid rekrytering bör 

således rekryteraren fokusera på kvalité och kompetens och inte på individens 

könstillhörighet. Några av respondenter såg kvotering som ett verktyg att åtgärda 

problemet angående ojämn könsfördelning inom svenskt näringsliv. Även Dahlerup 

& Freidenvall (2008) hänvisar till detta och säger att könskvotering kan fördela 

inflytande och makt i bolagsstyrelser och ledningar mellan kvinnor och män. Vi ser 

att kvotering är ett konsekvent verktyg som direkt avhjälper problemet statistiskt sett 

men vi ser inte hur kvotering som verktyg ska förändra de underliggande faktorerna 

som glastaket sätter upp.  

 

Respondenterna ansåg att ansvaret att se till att en jämställdhet i styrelser och 

ledningar uppnås ligger hos företagens. Förhållandevis få av respondenterna att det 

var statens ansvar att säkerställa att jämställdhet uppnås. Det tolkar vi som att 

organisationerna som respondenterna verkar inom, arbetar och säljer sina produkter 

inom en marknadsekonomi. Därmed borde det vara upp till företagens eget bästa att 

beakta det kvinnliga humankapitalet. B. Andersson anser att ”jämställdhet inte är att 
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likställa”, och menade att det ska vara upp till organisationerna själva att bredda sin 

kunskap för att hålla sig konkurrenskraftiga samt arbeta för framtida tillväxt oavsett 

om ojämställdhet råder eller inte. Ett resonemang vi håller med om då vi anser att 

företagen själva borde ha en ambition att vilja förstå och kunna tolka kundernas 

beteende. Har ett företag en manlig ledningsgrupp eller styrelsegrupp inom ett 

marknadsområde som huvudsakligen består av kvinnor kan företaget få svårigheter 

att tolka kunderna då kommunikationen mellan könen skiljer sig åt. Om ett företag 

vill beakta sig som konkurrensmässiga på en marknad bör deras ledningsgrupper 

motsvara i något så när kundernas könssammansättning. Det rimmar med vad 

respondenterna har framfört att det inte är i styrelserna som ”det händer” utan i 

ledningsgrupperna som kan påverka verksamheten ur ett helt annat perspektiv. 

Därmed tappar kvoteringen sin makt att jämställa inom företagen.  

 

5.2.3 Kvotering i praktiken 

Vi ser att en mildare form av kvotering som företagen väljer frivilligt vid rekrytering 

till andra befattningar än styrelseposter kan ha en inverkan på könsfördelningen i 

företagen. Vi ser att det kan vara ett sätt att gradvis krossa glastaket. Lindoff hänvisar 

till sin organisation och säger att de utnyttjar positiv särbehandling. Vid scenarier 

med två lika kandidater rekryteras den individ som tillhör en minoritetsgrupp och 

innebär moderat kvotering (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Andra respondenter säger 

att de inte har varit med om ett aktivt ställningstagande till kvinnors fördel utan att 

det på ett outtalat sätt har gjorts motsvarande inom deras organisationer. Då när 

kandidaterna har varit likvärdiga har valet fallit på kvinnan. Eskelund är dock negativ 

till denna form av kvotering då han anser att det alltid går att argumentera för olika 

egenskaper som gör att kandidaterna skiljer sig åt. Dock anser vi att många av 

respondenterna verkade försumma att när de väljer en kvinna före en man vid två lika 

kandidater utnyttjar de en form av diskriminering vilket kan anses som ett led i en 

kvoteringsstrategi. Vidare anser vi att moderat kvotering är ett bättre tillvägagångssätt 

och ett bättre alternativt än radikal kvotering, som belystes i kapitel 3, för att skapa en 



 

 

 

83 (110) 

 

mer jämställd ledning eller styrelse. Kvotering är ett laddat begrepp och det framkom 

även vid intervjuerna där majoriteten av åsikterna kring kvoteringen var negativa. 

Enligt Ds (2006:11) så beskrivnings kvotering som ett ”hot”. Då kvotering som 

begrepp kopplas samman med en allmän kompetensminskning, vilket även många av 

respondenterna indikerade. Även vi ställer oss frågande till vilken grad kvotering och 

kompetens kommer att överrensstämma. Vi kan se en risk i att kompetens kommer att 

väljas bort då individer prioriteras bort på grund av att en kvot av ett annat kön måste 

fyllas, som således kan resultera i ett kompetensfall.  

5.2.4 Två debatter 

Som vi ser det så utmynnar glastaket i främst två olika diskussioner. Den ena 

diskussionen beaktar kvinnligt humankapital och menar att företagens 

konkurrenskraft avtar om det inte beaktas. Den andra diskussionen handlar om 

kvinnor som vill göra karriär och avancera till ledande befattningar men som hindras 

av den ojämnställdhet som råder. 

Den första debatten utmynnar i en diskussion om att kvotera in kvinnor för att beakta 

humankapitalet. Vilket i många fall kommer att skapa incitament för att kvinnor ska 

utbilda sig och karriäravancera. Då unga kvinnor ser att det finns möjlighet att få 

ersättning för sin utbildning. Enligt respondenterna kan det dock leda till att andra 

problem skapas på grund av att det initialt kan innebära att inkvoterade kvinnor 

saknar erfarenhet. Vi förmodar att organisationerna som idag är mansdominerade och 

gärna vill öka kvinnligt inflytande kommer att möta svårigheter att finna 

kvalificerade kvinnliga kandidater. Ungefär i samma utsträckning som vi antar att de 

redan har idag, men problemet med en tvingande lag är att företagen nu måste fylla 

kvoten. Vidare innebär detta att mer kompetenta individer kan komma att bortsorteras 

och att företagen då tvingas att välja den mindre kvalificerade individen. Därmed 

faller visionen om att tillvarata allt potentiellt humankapital då företagen i vissa 

situationer snarare förlorar kunskap på grund av lagstiftningen. Respondenterna 

replikerade ytterligare negativa aspekter kring kvotering som innebar att det blir 



 

 

 

84 (110) 

 

lättare att ifrågasätta den inkvoterade individens kompetens. Det av samma anledning 

som vi antog ovan att individen endast är där för att fylla en tvingande kvot. Vidare 

så var det många respondenter som ansåg att kvotering som ett jämställdhetsverktyg 

skapar ett fokus kring könstillhörighet när rekrytering egentligen borde fokusera på 

specifika individer.   

 

Det framkom även positiva aspekter kring kvotering under vår undersökning varav de 

viktigaste vi vill belysa är att kvinnors kunskap kommer att beaktas på ett annat sätt 

än tidigare. Som Elias säger, ”anledningen till varför lågt deltagande av kvinnor är 

ett problem är för att den kompetensen inte beaktas”. Det skulle förmodligen bidra 

till att styrelsebesluten grundas ur en vidare vinkel. Även om respondenterna tror att 

respekten till den inkvoterade individen kommer att brista samt tillföra ett dämpat 

självförtroende. Så kommer de inkvoterade individerna få ta en del av maktstrukturen 

och därmed eventuellt förändra den traditionella bilden om vem som är en ledare. Vi 

tror att följden av det kan generera ett rikare näringsliv då mångfald beaktas. Nygren 

anser även han att respekten för den inkvoterade individen kommer att minska, dock 

endast initialt och om kvotering beaktas långsiktigt är det endast positivt. Han menar 

att ” i slutändan handlar det ändå om att leverera, både för män och kvinnor”. Ett 

argument vi endast kan bejaka.  

 

Det andra problemet som debatten kring glastaket handlar om är möjligheten att 

kombinera familjeliv och arbetsliv. En diskussion som många av kvinnorna tog upp 

under intervjuerna var att de valde att sekundärt prioritera karriären under tiden som 

deras barn var små. De valde att ta ett uppehåll i karriären då en kombination att ge 

fullt fokus hemma samt på arbetsplatsen inte var en möjlighet. Vi anser att ett 

införande av kvotering inte beaktar detta problem. Då kvotering handlar om att införa 

en förbestämd procentsats för en underrepresenterad grupp (Dahlerup & Freidenvall, 

2008). Vidare anser vi att kvotering inte beaktar incitamenten som gör att människor 

väljer att arbeta. Därmed går det att föra resonemang kring att kvotering endast 
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behandlar de ytliga problemen så som ojämnställdhet men inte beaktar alla de 

underliggande orsakerna.  

 

Det medför att kvotering som ett balanseringsverktyg motarbetar sin egen funktion. 

Målet med att införa könskvotering är att företag ska tillsätta kvinnor i högre 

befattning och därmed tillvarata deras humankapital. Dock så beaktar inte verktyget 

anledningen till varför kvinnor väljer att pausa sina karriärer eller avstå helt från att 

göra karriär. I många fall handlar karriäruppehåll om ett eget beslut som görs när 

människor bildar familj. Det beror på att det inte går att kombinera de högre 

positionerna med familjeliv. Olika yrken har olika acceptans om uppoffringar i tid 

och pengar, formell utbildning, arbetsinsatsens omfattning och uppoffring av fritiden 

(SOU 1997:137). Kvoteringen enligt respondenterna beaktar inte detta fenomen. 

Kvinnor kanske inte längre ser att det är värt mödan som behöver läggas på arbetet 

för att avancera till toppen. Som vi tidigare diskuterat så är individer idag lojala mot 

sig själva snarare än mot organisationen. Det medför att vissa individer själva väljer 

att inte avancera då de värdesätter andra saker i livet. Vidare anser vi att det finns 

individer som både vill bilda familj och karriäravancera. Det är dessa individer vi 

anses bör lyftas fram och att detta i stället bör genomsyra debatterna, hur individer 

kombinerar familj och karriär.   

 

Många av respondenterna samtycker med B. Andersson som anser att det måste 

skapas möjligheter att kombinera karriär med familjeliv. På lång sikt tror vi även att 

företag allt mer kommer att märka av att båda kön väljer att ta ut sin barnaledighet 

oavsett position. Axson Johnsson sa att hon kunde se en ökad andel av de manliga 

cheferna som valde att ta ut sin pappaledighet. Även om företagen är positiva till 

utvecklingen så behöver de beakta ett sätt för att göra kombinationen möjligt utan att 

påverka arbetsproduktiviteten eller medarbetarna. Vid ett införande av kvotering 

kunde inte respondenterna se att detta problem beaktades. Vi anser således att det 

måste vara legitimt att göra karriär när en individ känner sig mogen men också att 
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samma individ fritt ska kunna ta ut sin barnaledighet när det passar just den individen 

och inte när det passar in i företagskulturen. För att detta ska kunna vara möjligt 

krävs det att barnomsorgen i Sverige ses över, då det är en viktig beståndsdel som 

påverkar kvinnor och mäns möjligheter att förvärvsarbeta (Hultkrantz & Söderström, 

2009).  Vi anser att om barn idag får växa upp med att se båda föräldrarna ha 

möjlighet att kunna kombinera arbete med familj. Så antar vi att dessa barn inte 

kommer vara lika präglade kring vilket kön som gör vad som vi antar att många barn 

annars blir. Därmed kan det skapa en chans till en förändring av samhällsbilden och 

vem som arbetar vart. Vidare krävs det att de rätta incitamenten för den arbetsföra 

befolkningen finns. Då en ökad tillväxt i Sverige kräver att befolkningen i 

arbetsförålder blir mer produktiv per arbetad timme. Där lönen efter skatteavdrag 

samt löneutvecklingsmöjligheter är viktiga om människor ska välja att vidare 

utveckla sig samt arbeta fler timmar. (Hultkrantz & Söderström, 2009)  
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6 Slutsats och vidare forskning 

Vi kommer i följande kapitel återkoppla till vår inledande diskussion där vi besvarar 

undersökningens problemfrågor samt återkoppla till uppsatsens syfte. I detta kapitel 

kommer vi även sammanfatta och redogöra för de slutsatser som framkommit från 

vårt tolkningskapitel. Författarnas egna reflektioner kommer att genomsyra hela 

kapitlet som sedan avslutas med förslag på vidare forskning. Som ett stöd för läsaren 

har vi valt att inleda detta tolkningskapitel med våra problemfrågor samt uppsatsens 

syfte.  

 

 Hur upplever våra manliga och kvinnliga respondenter det osynliga 

glastaket vid kvinnligt avancemang?  

 Vad anser respondenterna om könskvotering?  

Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en vidare förståelse för varför kvinnor möter 

barriärer vid avancemang uppåt i karriären. Uppsatsen har även som syfte att utforska 

vilka tankegångar som finns kring begreppet könskvotering och om det skulle vara ett 

alternativt tillvägagångssätt för att bättre ta tillvara det underrepresenterade könets 

humankapital.  

6.1 Kan kvinnor krossa glastaket?  

Det synsätt att människan är en produkt av sin kultur och att det inte är biologiska 

faktorer som styr hur en individ utformas i vuxen skepnad är och har under en lång 

tid varit ett kontroversiellt ämne. Vi anser att anledningen till varför debatten är så 

omdiskuterad är för att det inte finns något entydigt svar. När samhället utvecklas, 

utvecklas även skildringen av debatten och därmed även de underliggande 

problemen.  

Glastaket beror på faktorer som främst grundas i samhällets attityd. Vi ser att både 

historiska och kulturella element är viktiga beståndsdelar när det kommer till hur 
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kvinnor uppfattas samt hur den kvinnliga normen ser ut. En kvinna uppfattas initialt 

inte som en ledare då en ledare enligt normen är en man. Homogeniteten och 

informella nätverk mellan ledarna är i många fall väldigt avgörande vid rekrytering. 

Det leder till att kvinnors kompetens, kunskap och erfarenhet inte beaktas utan 

sorteras bort där homogena grupper av män eftersträvar män som är dem lika. Vi 

anser att kvinnor möter motstånd eftersom den homogena grupperingen mellan män 

högre upp i hierarkin skapar en stereotyp bild. Vidare hävdar vi att denna bild under 

en längre tid har symboliserat hur samhället ser ut. Där männen arbetar och gör 

karriär medan kvinnorna stannar hemma och värnar om de gemensamma barnen. 

Idag har utbildningsmöjligheter gjort att verkligheten ser annorlunda ut. Många 

kvinnor liksom många män har en ambition att göra karriär. Dock begränsas kvinnor 

av den bild som det kvinnliga könet associeras med. Ur vår undersökning tolkade vi 

att kvinnor har svårare (än män) att ta sig an utmaningar, att de behöver pushas för att 

söka sig vidare och att de har ambitioner att bilda familj och då prioriterar barnen när 

de är små. Den stereotypa bilden beaktar även kvinnan som omtänksam, emotionell 

och omhändertagande, vilket i många fall inte ger ett förtroendeingivande intryck när 

det gäller rekrytering av en ledare. Ledarrollen kräver ett engagemang, en insats 

utöver det vanliga och en lojalitet till organisationen. En stor portion förtroende och 

respekt krävs för den som ska fatta stora och många gånger avgörande beslut, vilket 

leder till att synen på kvinnan inte riktigt passar in. 

 

Kvinnans stereotypa bild framhäver inte kvinnor som tar sig an ett yrke där det krävs 

att fritid uppoffras, där det handlar om att ta djärva samt riskfyllda beslut och att 

kunna vara lojal till arbetsgivaren. Motsatt ser vi att kvinnor som vill bilda familj inte 

kan vara helt lojala till sin arbetsgivare. Har en kvinna familjefokus och väljer att 

skaffa barn kommer hon att vara borta från arbetslivet under en eller flera perioder 

vilket innebär att en kvinna därmed inte kan vara totalt lojal. Karriäruppehåll kring 

barnafödsel är i princip ofrånkomlig, likaså kommer kvinnans fysiska lojalitet till sitt 

barn kräva tid från arbetet. Det gör att kombinationen av karriär och familj för en 
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kvinna i princip blir en motsägelse och vi fruktar att den traditionella stereotypa 

bilden av kvinnor inte kommer att förändras. Den uppfattningen baserar vi på våra 

slutsatser från vår undersökning, från media och från vår teoribildning att kvinnor 

generellt tar ett större ansvar hemma. Hon måste också ta ett större ansvar hemma i 

kombination med att hon måste ta ett större ansvar på arbetet för att bli bekräftad och 

godkänd av den vanligtvis homogena gruppen. Även hennes kvinnliga kollegor kan 

komma att motarbeta henne. 

 

Vidare anser vi att om en kvinna ska ha möjlighet att uppfylla lojalitet till sin 

arbetsgivare innebär det att hon fullt ut inte kan prioritera familjebildning. Om inte 

mannen väljer att stanna hemma eller om inte någon av parterna tjänar en ansenlig 

summa pengar för att kunna anställa personal som kan ta hand om arbetsuppgifter 

som är förenade med hemmet. Att bedöma från vår teoribildning så har vi tolkat det 

som att den stereotypa mannen vanligtvis inte stannar hemma med barnen. Även om 

vi genom vår forskning sett ett mönster som innebär att det pågår en förändring som 

skapar problem för företagen då fler och fler män väljer att vara pappalediga. Det 

innebär att den homogena strukturen på många arbetsplatser börjar brytas och att 

männen inte längre är lika lojala till sin arbetsgivare. Vi hoppas att detta kommer att 

genera förändringen att företagen på egen hand ser möjligheterna och börjar rekrytera 

fler kvalificerade kvinnor.  

 

Ur vår teoribildning och genom vår undersökning såg vi tydliga paralleller av vikten 

att ha ett nätverk. Vi såg att möjligheterna för att karriäravancera var mycket goda om 

individen hade ett bra nätverk. Det skapade möjligheter att bli direkt rekryterad men 

uppmärksammade även individen på tjänster som finns lediga att söka. Ur vår 

undersökning som återfinns i kapitel 4 framgick det tydligt att majoriteten som blir 

direkt rekryterade var män och att kvinnor generellt behövde söka chefstjänster. Det 

tolkar vi som att män faktiskt har ett starkare nätverk än vad kvinnor har. Kvinnorna 

har också nätverk men de verkar inte lika starka, dessa nätverk hindrar inte på något 
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sätt men kvinnorna blir begränsade av att männen kan utnyttja sitt nätverk på ett 

bättre sätt. Rekryteringsprocessen ses vanligtvis som dyr för företagen och bör om 

inga direktiv från ovan anges om någon särskild inriktning på processen avslutas så 

fort rätt kandidat har hittats. Rätt kandidat är i de högre positionerna oftast en man, 

dels beroende på att män oftast innehar de högsta positionerna och att män gärna 

anställer män men också baserat på vårt traditionella synsätt på ledarskap och 

kvinnor. Därmed är inte kvinnornas möjligheter till dessa tjänster lika stora. Skulle 

urvalet enbart vara kompets skulle det sannolikt se bättre ut för kvinnornas del med 

hänsyn till att deras utbildningsnivå generellt sett är högre. 

 

De homogena grupperna där det råder manlig gruppmentalitet som skapar grupptryck 

för hur en grupp ska vara formad samt hur den typiska stereotypen ska vara beaktar 

enligt oss inte mångfald. Vi menar att företag idag måste tillvarata både manlig och 

kvinnlig kompetens för att behålla sin konkurrenskraftiga position. Anledningarna till 

detta ställningstagande är många vilket vi i tidigare kapitel redan belyst men en av de 

främsta är att möjligheter att kunna hantera kundkretsen på ett optimalt sätt. En 

förutsättning är att få in människor med olika perspektiv för att skapa nya 

dimensioner vilket en homogen grupp inte gör. Företagen borde se det sambandet och 

självmant eftersträva en sådan balans. Som vi redan har berört så hindras ökad 

mångfald av glastaket på grund av att individer föredrar människor som är lika dem 

själva vilket ofta genererar i homogenitet och enköniga miljöer.   

Sammantaget är vår slutsats att kvinnor kan krossa glastaket om de har ambitioner, 

visar framfötterna och är beredda att utmana männen och spela maktspelet.  

 

6.2 Är kvotering rätt väg att gå?  

Att Sverige inte tar tillvara på landets potentiella humankapital utan låter glastaket 

och svårigheten med att kombinera arbetsliv med familjeliv stå i vägen både för 

kvinnorna som individer är enligt oss dumdristigt. Det ger Sverige ett sämre 

konkurrensläge än om vi hade tillvaratagit våra värden fullt ut. Regeringen ger 
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förslag på att lagstadga kvotering för att lösa situationen. Kvotering är ett verktyg 

som tillämpas för att rätta till skevheter i samhället och genom det lösa problemet 

med den rådande mansdominansen högre upp i hierarkin. Dock anser vi att kvotering 

inte beaktar det verkliga problemet som Sverige har, det vill säga glastaket och dess 

underliggande faktorer.  

 

Vi tror att en av anledningarna till varför det är styrelsekvotering som är i publikt 

fokus över arbetet för att aktivt krossa glastakets faktorer kan bero på att 

könssammansättningen inom styrelserna är lättare att mäta. Därmed blir 

manifestationen av makt viktigare att skapa än verklig makt för det 

underrepresenterade könet. Vidare anser vi att kvotering inte tar hänsyn till specifika 

individer utan att de snarare främjar en hel kategori. Vi tycker att det är fel väg att då 

vår ambition är att rekrytering ska vara baserat på individens förutsättning och inte på 

kön. Dessutom fruktar vi att kvotering endast leder till att problemet offentligt sett 

verkar lösas då vissa individer invoteras och får agera symboler för ett jämställdare 

näringsliv. De inkvoterade individerna bidrar till en mer balanserad könsfördelning 

och de kommer att synliggöras för att bevisa att åtgärderna lyckats lösa problemet. 

Det innebär att problemet med glastaket och dess faktorer i sig fortfarande kvarstår 

och att de kvinnor som redan sitter i en styrelse kommer att bli så kallade 

”styrelseproffs”, då lagstagandet kommer att innebära att dessa individer blir 

eftertraktade för att fylla kvoten. Vidare anser vi att glastakets faktorer baseras på 

många olika inriktningar och har flera olika dimensioner vilket leder till att vi har 

svårt att tro att ett verktyg kommer att avhjälpa problemet. Dock är det en kortsiktig 

lösning som främjar kvinnligt deltagande och som även förändrar samhällets 

attityder.  Då nuvarande homogenitet åsidosätts för att skapa en ny stereotyp bild av 

en ledare som då även kan vara en kvinna. Vi kan även se att en ny syn på 

ledarskapets norm leder till att unga kvinnor kommer att bli mer motiverade av ett ha 

en likvärdig chans som män till ledande befattningar.  
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Vi anser att det även finns en risk för att styrelseledamöter som tillsätts efter ett 

lagstadgande i ett inledande skede blir synade och ifrågasatta av omgivningen, trots 

grundläggande kompetenskrav. Vi ser att det finns risker att kvinnor på ledande 

befattningar kan hamna i ett defensivt läge där de måste försvara och bevisa sin 

kompetents. Dock anser vi att könsfördelningen efter hand kommer att jämnas ut 

vilket bör genera att styrelseledamöternas kön avdramatiserad. Vidare har vi även 

farhågor om att kvinnor som blir kvoterade i första hand inte kommer att bli tillsatta 

på grund av kvalifikationer utan för att fylla en kvot. I vidare mening kan vi hävda att 

det kommer att bli svårt att införa kvotering för samtliga branscher. I typiska manliga 

branscher, såsom exempelvis elektronikbranschen, kommer det sannolikt att vara 

svårt att finna kvalificerade kvinnor då det är en brist på kvinnor med den kompetens 

och erfarenhet som dessa branscher kräver. Det kan innebär att en individ med rätt 

kompetens kan komma att bortsorteras och ersättas av en mindre kompetent individ 

på grund av att även dessa branscher måste fylla kvoten. Därmed frångår kvotering 

med andra ord sitt syfte, som är att beakta det humankapital som idag inte beaktas. 

Vi anser därmed att riskerna med kvotering är stora och att det bland annat kan leda 

till ökad segregering. För att främja kvinnligt inflytande i bolagsstyrelser och 

ledningar anser vi att det krävs mer definierade och träffsäkra verktyg än kvotering, 

det vill säga instrument som i högre grad arbetar med de underliggande faktorerna 

och som ger den efterfrågade effekten. Vår slutsats är därför att könskvotering i 

bolagsstyrelser och ledningar inte är ett lämpligt verktyg för integration av kvinnor då 

det riskerar att föra oss från utanförskap till könssegregation. 

 

6.3 Förslag till framtida forskningsområden 

Under uppsatsens uppbyggnad har vi stött på faktorer som kan vara bidragande 

orsaker till glastakets existens. Av olika skäl har vi valt att inte belysa dem närmare 

då vi antingen ansåg att det inte var direkt relaterade till våra problemfrågor eller till 

uppsatsens syfte eller på grund av tidsbrist och att vi då inte hann beakta dessa 

faktorer. Ett intressant område som skulle vara intressant att forska vidare i och 
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fördjupa sig är möjligheten att förena karriär och familjeliv. Vårt förslag på vidare 

forskning är därför hur individer ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv på ett 

framgångsrikt sätt som både främjar karriäravancemang och familjebildning. Vi har 

under studiens gång uppmärksammat och sett tendenser till att även män i högre 

utsträckning väljer att fokusera på familjeliv än tidigare samt att kvinnor har rätt 

ambitioner och det som krävs för att karriäravancera om de bara får chansen och 

vågar. Den utvecklingen kommer att förflytta dagens situation och ställa nya krav. 

Ska våra företag och Sverige ha en möjlighet att utveckla sin konkurrenskraft krävs 

att dessa två fundamentala saker går att förena på ett balanserat sätt.  
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8 Bilagor 

BILAGA 1- Intervjuguide  
Intervjuguiden har vi valt att skapa utifrån fem olika teman som de alla representerar 

olika delar av intervjun. Dessa teman har genomsyrat hela intervjun för att skapa en 

röd tråd och för att erhålla den information vi önskar för att uppfylla vårt syfte. De 

fem teman är: 

 

- Bakgrund, fakta om respondentens bakgrund med frågor som rör bland annat 

utbildning, familj samt karriären. 

- Självbild - egen roll i sin omgivning samt hur respondenten uppfattar sig själv 

- Glastaket – frågor kring ämnesområdet 

- Kvotering - frågor om kvotering, åsikter samt tankar kring ämnet.  

- Företaget - vad har företaget för policy samt om de arbetar aktivt för att främja 

kvinnligt inflytande inom organisationen.  
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BILAGA 2- Försättsblad till intervjufrågorna samt 

intervjufrågor  
Denna intervju är konstruerad för att ge oss underlag till vår kandidatuppsats. Vi är 

glada för att du väljer att delta och vill tacka dig för din hjälp . Det betyder mycket 

för oss och vi vet att det är med kort varsel. Vi ber dig att svara så utförligt som 

möjligt på våra frågor. Vi skickar dig mer än gärna en sammanställning från intervjun 

för godkännande innan publicering om du vill Samtidigt tar vi oss friheten att fråga 

om vi eventuellt kan återkomma senare om det är så att vi behöver komplettera något 

svar eller önskar svar på flera frågor?  

 

Uppsatsen inriktas på att många kvinnor upplever ett så kallat glastak som hindrar 

dem från att nå högre hierarkiska nivåer. Glastaket innebär en viss form av 

könssegregering och baseras främst på fyra parametrar då rekryteraren är en man; 

informella nätverk män sinsemellan, homogenitet då lika anställer lika, grupptryck 

samt stereotyper om vem som tillhör en styrelse och ledning. Detta leder oftast till att 

kvinnor bortsorteras vid rekrytering av två likgiltiga personer där kandidaterna är en 

man och en kvinna.  

 

Få människor i karriärjobb har tillräckligt med tid för familjen, eftertanke samt att 

bara vara. Kan det då vara så att majoriteten av de som avsätter mer tid för familjen 

är kvinnor och att män i stället fokuserar på målet att göra vertikal karriär? Eller är 

anledningen till att kvinnor stöter på svårigheter att nå chefspositioner en bristande 

vilja där motivationen inte är lika stark som för män? Kan detta vara en anledning till 

att 97 procent av alla chefsposter 2011 inom bolagsstyrelser innehas av män eller är 

det så att rekryterare förmodar att kvinnor värdesätter familj och således sällan vill 

karriärutvecklas innan 40?  

 

Ett alternativ till att fördela inflytande och makt mellan män och kvinnor i svenska 

bolagsstyrelser och ledningar är att plagiera Norge som 2003 införde könskvotering. 

Vi definierar kvotering enklast genom att citera Dahlerup & Freidenvall (2008) ” 

Kvotering kan definieras som en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätta 

till oönskade skevheter i samhället”. Konkret innebär kvotering att man strävar efter 

kvantitativa mål – kvoter - som t.ex. 40 % kvinnor på de politiska partiernas vallistor 

eller minst 20 % män bland de antagna till lärarutbildningar. Vidare innebär 

kvotering oftast ett bindande krav att använda ett förutbestämt antal eller en 

förutbestämd procentsats. 
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Primärt vill vi undersöka om du som respondent upplever att glastaket existerar för 

kvinnor och om du upplevt att kvinnor har svårigheter att nå högre i hierarkin. 

Sekundärt vill vi genom intervjun undersöka om du anser att konkretiserade kvoter 

för kvinnor i bolagsstyrelser och ledningar kan vara ett sätt att öka kvinnligt 

inflytande.  

 

Bakgrund 

 

1. a) Hur gammal är du? 

b) Utbildningsnivå (högsta examen)? 

c) Vilken yrkesbeteckning har du i dagsläget? 

d) Civilstånd? Ensamstående/ogift eller sambo/gift 

e) Har du barn? Antal? 

f) Har du syskon? Om - hur många samt är du äldst? 

g) Är du man eller kvinna? 

 

2.  Hur ser könsfördelningen ut i din närmaste arbetsgrupp? 

 

3.  Har du någon gång sökt en cheftjänst? 

 Om nej – varför? 

 Om ja – varför? 

 

4. Om du sökt och inte fått cheftjänst, vad upplevde du var orsaken? 

 

5. Om du fått en chefstjänst, vad upplevde du var orsaken?  

 

6. a) Beskriv din yrkesmässiga utveckling - vad baserades den på det vill säga hur tog 

du sig uppåt i karriären?  

b) När upplevde du att du började karriär utvecklas? 

  

7. Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 

position du har idag? 

 

8. Har du någon chef i dagsläget? Är det en man eller kvinna? 

 

9. a) Har du varit med om positiv särbehandling det vill säga könskvotering eller 

arbetat på en arbetsplats som nyttjat könskvotering?   

Om ja –  
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b) Hur gick det till? 

c) Hur behandlades den personen? 

d) Hur var omgivningens reaktioner? 

  

10. Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 

positioner i arbetslivet? Om ja - vad tror du det beror på? 

 

11. Hur ser du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 

göra karriär samt det så kallade glastaket? 

 

Kvotering 

 

12. Vad anser du om kvotering i allmänhet? Det vill säga att införa kvantitativa mål – 

så kallade kvoter – genom att sträva efter en jämnare fördelning mellan män och 

kvinnor i bolagsstyrelser och ledningar? 

 

13. Ser du några för- respektive nackdelar med att inkvotera kvinnor i bolagsstyrelser 

och ledningar? 

 

14. Är könskvotering enligt dig ett sätt att lösa dagens ojämnställdhet i ledningar och 

styrelser? 

 

15. Vems skyldighet är det att se till att fördelningen mellan män och kvinnor blir 

jämnare i ledningar och styrelser? 

 

16. a) Är lågt deltagande i styrelser och ledningar av kvinnor ett problem?  

Om ja- på vilket sätt?  

Om nej - av vilken anledning?  

 

b) Vad kan lågt respektive högt deltagande leda till?  

c) Anser du att kvinnor och män arbetar på olika sätt? 

d) Anser du att kvinnlig kompetens bör tillvaratas?  

 

17. Tycker du att könskvotering borde införas?  

Om ja – anledning till ställningstagandet?  

Om nej -anledning till ställningstagandet? 

 

18. Hur upplever du könsfördelningen inom organisationen du arbetar hos/ har 
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arbetat för? 

 

19. a) Vad gör organisationen du är anställd hos/ har varit anställd hos för att öka 

kvinnligt inflytande i styrelser och ledningar?  

b) Finns det något du skulle vilja ändra på? Vad iså fall? 

c) Arbetar organisationen du är anställd hos/ har varit anställd hos aktivt med att öka 

kvinnligt deltagande?  

Om ja - på vilket sätt?  

d) Har företaget någon könspolicy inom din vetskap de strävar efter? 

 

21. Hur går rekryteringsprocessen till? Något speciellt fokus vid rekryteringen utöver 

kvalifikationer? 

Avslut 

 

- Något som vi har missat att fråga som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan. 

 

Vänligen 

 

Jenny Schrijvershof Linné och Emma Wallbom 
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