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Inte en “typisk tjej” 

En kvalitativ intervjustudie om kvinnor i finansbranschen  

Ebba Hägg 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att kvinnor i mansdominerade branscher upplever ett antal utmaningar i form 
av långa arbetsdagar, manlig jargong och sexism. Stor del av den tidigare forskningen jag har tagit del 
av fokuserar på manligt och kvinnligt ur ett perspektiv där kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheter 
är i fokus. Syftet med denna studie är istället att skapa fördjupad förståelse av kvinnor med finansiella 
yrkens upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. Detta gjordes genom att 
studera hur kvinnorna uppfattar sig själva i relation till sin yrkesroll samt hur de beskriver och förhåller 
sig till den arbetsplatskontext de arbetar i.  

Studien utgår från en socialkonstruktionistisk ontologi med ett strukturalistiskt och 
socialkonstruktionistisk perspektiv på kön i organisationer. Det empiriska materialet utgörs av tio 
semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med finansiella yrken i ett antal olika 
organisationer inom finansbranschen. Materialet har analyserats utifrån det teoretiska ramverket 
bestående av Kanters strukturella teori, ett ”doing gender”-perspektiv samt begreppet könsstereotyper.  

Resultatet visar hur kvinnorna är delaktiga i processen av skapandet av kön genom att de upprätthåller 
och anpassar sig efter den manliga normen. När kvinnor och mäns stereotypiska egenskaper ställs mot 
varandra, framträder mannens egenskaper som mest eftersträvansvärda. Kvinnorna beskriver själva att 
de främst upplevt fördelar av att arbeta i en mansdominerad bransch där synligheten hjälpt dem på vägen 
framåt i karriären. Analysen visar däremot att deras upplevelser även kantas av en ständig anpassning 
till den manliga normen samt en verklighet där de stundtals blir ifrågasatta och förminskade.  

Nyckelord  

Kvinnor i finansbranschen, doing gender, könsstereotyper, synlighet, assimilation, möjligheter. 
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Abstract 
Previous research shows that women in men-dominated industries experience a number of challenges 
in terms of extensive work days, a male jargon and sexism. A large part of the previous research I have 
studied focuses on male and female in a perspective where they concentrate on women's chances to 
develop and make a career. The aim of this study is to create a profound understanding of how women 
with financial professions experience working in a male-dominated business. This was performed by 
studying how the women perceive themselves in relation to their profession, as well as how they describe 
and relate to the context in which they are working.  

The essay is based on a social constructionist ontology with a structuralist and social constructionist 
perspective on gender in organizations. The data collection consists of ten semi structured interviews 
with women from different organizations within the financial industry. The analysis is based on a 
theoretical framework consisting of Kanter's structural theory, a "doing gender" perspective and the 
concept of gender stereotypes. 

The result of the study clearly shows how women participate in the process of creating gender by 
maintaining and adapting to the male norm. All through, a clear description is made of how attributes 
of women and men are opposite to each other and the man's characteristics appear to be most desirable. 
The women themselves describe that they have mainly experienced benefits from working in a male-
dominated industry where visibility helped them advance in their careers. The analysis, on the other 
hand, shows that their experiences are also aligned with a constant adaptation to the male norm and a 
reality where they are sometimes questioned and diminished. 

Keywords 

Women in the financial industry, doing gender, gender stereotypes, visibility, assimilation, 
opportunities. 
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Förord 

Jag vill tacka samtliga intervjupersoner för förtroendet och er vilja att ställa upp med både tid och 
engagemang. Utan ert deltagande och era berättelser hade studien ej varit möjlig att genomföra.  

Jag vill även rikta ett riktigt stort och varmt tack till min handledare Anneli Öljarstrand som har lagt ner 
mycket tid och energi på̊ mitt uppsatsarbete. Utan Annelis handledning och kunskap hade jag varken 
utmanats eller kommit framåt i mitt skrivande.  

Tusen tack!  

Ebba Hägg 

Stockholm, maj 2018.  
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Inledning 
I den, under hösten 2017, högaktuella diskussionen kring #metoo gjorde flertalet branscher uppror mot 
den kultur och jargong som tycks prägla många av Sveriges arbetsplatser. I finansbranschen blev 
upproret dock inte lika starkt som förväntat vilket bland annat fick finansmarknadsminister Per Bolund 
att ifrågasätta tystnaden och ställa sig kritisk till branschen: ”Jag kan bara utgå från att det handlar om 
rädsla. Man är rädd att få olika repressalier eller bli bestraffad när man pratar. Det är en varningssignal” 
säger Bolund i Svenska Dagbladet (2017, 19 december). Finansbranschen har ett rykte av att vara hård, 
tuff och ojämställd och efter Bolunds uttalande var diskussionen i full gång. De kvinnliga rösterna från 
finansbranschen var fortsatt lågmälda men de som uttalade sig ifrågasatte till viss del Bolunds 
anklagelser om att kvinnorna inte skulle våga säga ifrån och berätta (Renemark, 2007; Winsth, 2018, 2 
januari). Diskussionen väckte mitt intresse och jag blev angelägen att skapa mig en bild av kvinnornas 
upplevelser av att arbeta i den mansdominerade branschen.  

Framväxten av en problemformulering  
Under de senaste åren har könssegregeringen minskat på den svenska arbetsmarknaden. Sverige, som 
länge haft den mest könssegregerade arbetsmarknaden i Europa, påvisar nu mindre löneskillnader och 
allt fler kvinnor på höga positioner i historiskt sett manliga yrken och branscher (Abrahamsson, 2014). 
Denna positiva utveckling förefaller dock inte vara ett faktum inom alla delar av arbetsmarknaden. 
Yrken som analytiker, mäklare, trader och förvaltare har dominerats av män sedan många år tillbaka 
och kvinnor är än i dag underrepresenterade, då endast sju procent av kvinnorna arbetar inom 
finansbranschen tre år efter sin examen (Renemark, 2007; Civilekonomerna, 2017). Trots att 
utvecklingen inom jämställdhet går framåt i Sverige tycks den finansiella sektorn fortfarande ligga efter. 

Nyckeln till att förändra könsuppdelningen inom en organisation är att intressera sig för hur genus 
skapas och upprätthålls, men samtidigt lägga vikt vid att förstå hur organisationer ska agera för att 
förändra de rådande strukturerna (Andersson & Amundsdotter, 2012). Organsationer består av ständigt 
pågående processer där medarbetare både individuellt och i samspel med andra konstruerar verkligheten 
(Czarniawska, 2015). Inom ramen för organisationer skapas även föreställningar om genus och därför 
är det viktigt att förstå vad som påverkar dessa processer för att kunna medvetandegöra och förändra 
(Andersson & Amundsdotter, 2012; West & Zimmerman, 1987). Andersson och Amundsdotter (2012) 
menar därför att en kritisk del i att förändra situationen är att ifrågasätta de mönster och rutiner som 
existerar och inte bara godta situationer som kan tänkas påverka genusarbetet i fel riktning.  

Inom ramen för organisationer sker även lärande i ett samspel mellan en individ och en social kontext, 
vilket kallas för situerat lärande (Malloch & Cairns, 2011). Lärande är ur ett konstruktionistiskt 
perspektiv en pågående process där individer försöker förstå sig på och skapa sin verklighet vilket även 
innebär att organisationer, där många människor befinner sig under stor del av sina liv, är platser i 
ständig utveckling (Malloch & Cairns, 2011; Czarniawska, 2015). Situerad lärteori ifrågasätter det 
traditionella sättet att se på organisationer som ett objekt och fokuserar istället på det sociala 
sammanhanget och interaktionen mellan människor (Czarniawska, 2015). Lärandet handlar inte enbart 
om att utveckla kunskap och erfarenhet, utan även om att lära känna sig själv och i vilka 
praktikgemenskaper vi accepteras och passar in. Enligt situerad lärteori kan lärande ses som olika 
förflyttningar i form av deltagarbanor som belyser den ständigt pågående lärprocessen. Förflyttningarna 
syftar till att beskriva den process som individen genomgår för att bli allt mer integrerad i 
praktikgemenskapen (Malloch & Cairns, 2011). Denna konstruktivistiska syn på organisationer och 
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lärande möjliggör för att också kunna medvetandegöra hur interaktion och handlingar skapar och 
reproducerar skillnader mellan kön i organisationer (Czarniawska, 2015; West & Zimmerman, 1987; 
Andersson & Amundsdotter, 2012; Malloch & Cairns, 2011). 

Föreliggande studie utgår från ett strukturalistiskt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön i 
organisationer för att skapa förståelse av kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad bransch. 
I studien ansluter jag mig således till en socialkonstruktionistisk förståelse av kön som något som 
ständigt görs i interaktioner mellan människor (West & Zimmerman, 1987). Då individer i en 
organisation lär sig att bli en del av praktikgemenskapen genom ständigt pågående interaktioner och 
processer (Malloch & Cairns, 2011) går det att fråga sig huruvida kvinnors väg till gemenskapen 
påverkas av att de befinner sig i minoritet i en organisation.   

Utifrån förståelsen att kön såväl som organisationer och lärande är ständigt pågående processer som sker 
i ett samspel mellan individ och kontext argumenterar jag för att kön och genus således är en fortsatt 
viktig del av organisationspedagogisk forskning. Med detta som grund hävdar jag att det finns ett stort 
kunskapsintresse av genusvetenskapliga perspektiv inom ramen för det pedagogiska forskningsfältet.  
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Tidigare forskning 
Litteratursökningen har haft utgångspunkt från databasen EBSCO Discovery Service (EDS) samt 
Stockholms Universitetsbibliotek. Jag fick tidigt i processen kännedom om en gedigen avhandling inom 
området, skriven av David Renemark (2007), som blev en viktig utgångspunkt och inspiration i min 
litteratursökning. I ett tidigt stadie valde jag att fokusera min sökning utifrån sökorden; women in 
finance, gender stereotypes, women in male dominated occupations, stereotypes in finance, men vidare 
fortsatte urvalet utifrån artiklar och forskare som omnämnts i den litteratur jag redan tagit del av.  Ett 
axplock av de tidskrifter jag hittat relevanta artiklar i är; Psychology of Women Quarterly, Australian 
Journal of Management, Equal Opportunities International, Research in Organizational Behavior, 
Nordic Journal of Working Life Studies.  

Jag valde att begränsa min litteratursökning till att fokusera på nutida forskning, där jag nästan 
uteslutande har forskning som kommer från tidsperioden 1998-2018, med undantag för vissa äldre 
teorier som fortfarande har stor betydelse inom samtida forskning. Avgränsningen beror på att jag 
eftersträvar att ha så uppdaterad och modern forskning som möjligt, eftersom mitt forskningsområde 
tillhör en del av samhällsutvecklingen som förändrats relativt mycket under de senaste decennierna. 

Efter att ha tagit del av en stor mängd litteratur, i form av forskningsartiklar, avhandlingar och böcker, 
presenteras nedan den tidigare forskning jag uppfattar som mest intressant och relevant för den fortsatta 
studien. Den tidigare forskningen presenteras utifrån olika teman som jag funnit som framträdande under 
min litteratursökning. Utifrån de artiklar och böcker jag tagit del av blev det tydligt att Kön i 
organisationer, Otillräcklig kompetens, Arbetsklimat, Att vara kvinna kan vara en fördel, 
Stereotypiserande samt Strategier var vanligt förekommande teman inom forskningen.  

Kön i organisationer  

Skillnader och ojämlikhet mellan könen existerar inte endast inom finansiella branscher utan är ett 
övergripande problem på hela arbetsmarknaden, särskilt i traditionellt sett manliga yrken (Heilman, 
2012). Under 1970-talet började forskningen på riktigt uppmärksamma kvinnors möjligheter och 
begränsningar i arbetslivet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Några av de mest framstående 
inom området är Joan Acker och Rosabeth Moss Kanter som på olika sätt bidragit till att skapa ökad 
förståelse kring kön och organisationer. Acker (1990; 1992) har bidragit genom att tydliggöra och 
synliggöra de ständigt pågående processerna som fortgår inom organisationer, vilket skiljer sig mot det 
mer rationella synsättet på organisationer. Genom detta synsätt blir organisationer jämväl en arena för 
skapandet och upprätthållandet av könsstrukturer där mannen är överordnad kvinnan, vilket innebär att 
kön är någonting som ständigt skapas i organisationens kultur (Acker, 1990; 1992). Även Kanter (1993) 
talar om begränsningar i organisationen som en förklaring till könssegregeringen gällande positioner 
och befattningar inom organisationer. Hon menar att olika funktioner är fyllda med könade värden och 
det faktum att kvinnor generellt sett befinner sig i positioner underordnade män innebär att de begränsas 
i sina möjligheter till makt, inflytande och karriärutveckling (Kanter, 1993).  Både Acker och Kanter 
har bidragit till forskningen genom att visa på hur organisationer är platser där män och kvinnor ges 
olika förutsättningar, dels i arbetsuppgifter men även utveckling och karriär utifrån strukturer och 
ständigt pågående processer (Acker, 1990; 1992; Kanter, 1993). Det finns flertalet studier från olika 
branscher som tar upp upplevelsen av och utmaningarna med att vara kvinna i ett mansdominerat yrke, 
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men också hur kön och stereotyper påverkar olika individers möjligheter att avancera karriärmässigt 
inom en organisation. 

 

Otillräcklig kompetens 

De finansiella yrkena karaktäriseras till stor del av att enskilda personers handlingar står i centrum samt 
att prestationer mäts ofta och ingående (Renemark, 2007). Arbetet handlar om siffror och pengar vilket 
även gör det lätt att åtskilja de som är bra från de dåliga. Smith (2013) studerade kvinnor inom två 
mansdominerade branscher, IT och bygg, där kvinnorna inom båda branscherna menade på att de var 
tvungna att överbevisa sina kunskaper jämfört med männen. Pressen att behöva hävda sig själv och sin 
kunskap var en av anledningarna till varför vissa av de intervjuade kvinnorna även hade valt att sluta på 
sina arbeten (Smith, 2013). Neck (2015) beskriver också detta fenomen efter att ha studerat varför 
kvinnor väljer att lämna seniora roller inom finans.  

Neck (2015) förklarar vidare att vissa kvinnor upplever att deras kunskap inte blir uppmärksammad eller 
tas på allvar, vilket skapar en miljö där kvinnor i mindre utsträckning än män får beröm för sina 
prestationer. För att få uppmärksamhet behöver de således prestera mycket bättre och mer än sina 
manliga kollegor (Neck, 2015). Smith (2013) fann även att kvinnor upplevde sig bevakade i arbetet, 
som att någon stod bakom axeln för att se att de gjorde rätt. Kvinnor verkar således uppleva att männen 
inte anser att de är tillräckligt kompetenta och inte innehar samma kunskap för att utföra arbetet (Smith, 
2013). Martin och Barnard (2013) förstod utifrån sin studie att kvinnorna hade skapat negativa 
uppfattningar om sig själva och den kunskap de besitter. Detta resulterade i sin tur i att deras 
självförtroende var lågt vilket med stor sannolikhet kan förklaras av att deras manliga kollegor ständigt 
undervärderar deras förmågor och kunskaper (Martin & Barnard, 2013). Även då ingen från Martin och 
Barnards (2013) studie planerade att lämna sin mansdominerade arbetsplats, påvisade de motvillighet 
att fortsätta utvecklas och ta sig an de mer manliga rollerna på grund av deras dåliga självkänsla. Istället 
nöjde de sig med att bibehålla något mer mjuka roller, men fortsatt arbeta i den manliga miljön (Martin 
& Barnard, 2013), ett fenomen som jämväl Bagilhole (2002) belyst. Bagihole (2002) menar att kvinnor 
tycks utföra andra arbetsuppgifter än sina manliga kollegor och inte sällan är dessa roller mer fokuserade 
på omhändertagande än de roller som tilldelas männen.   

Arbetsklimat 
 
Överlag tycks mansdominerade branscher ha en jargong, där skämt om kvinnor med sexuella 
anspelningar samt skämt gällande deras kunskap är en del av vardagen (Smith, 2013).  En stor del av 
förklaringen till varför kvinnor väljer att lämna seniora roller inom finans, tycks enligt Neck (2015) bero 
på kulturella aspekter. Det förefaller vara en kultur där mannen är normen, vilket gör det svårt för 
kvinnor att passa in och delta med samma förutsättningar som män (Neck, 2015). Det är dels den typiskt 
finansiella organisationskulturen med hög grad av maskulinitet, långa arbetstimmar och ett politiskt 
klimat men även de delar som påverkar kvinnor speciellt, som svårigheten att balansera arbete med 
familj och att hantera fördomar kopplat till sitt kön (Neck, 2015). Genom att ledarskapet traditionellt 
sett domineras av män, fortskrider strukturerna att upprepas (Neck, 2015). 

Även hos civilingenjörer, där kvinnor utgör en minoritet i relation till män, upplevde kvinnorna att ett 
av det mest kritiska problemet inom yrket var att uppnå en bra balans mellan arbete och fritid (Watts, 
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2009; Bagilhole, 2002). Dels på grund av många långa arbetsdagar men också eftersom arbetet, 
stundtals, innebär resor utomlands (Watts, 2009; Bagilhole, 2002). Vid högre positioner inom 
finansbranschens förväntas en anställd att arbeta mellan 15-20 timmar utöver normal arbetstid och 
förutom att den faktiska arbetsbelastningen bidrar till många arbetstimmar menar kvinnorna att det finns 
en mentalitet som innebär att man ska vara en ja-sägare och alltid ställa upp (Ogden, McTavish & 
McKean, 2006; Watts, 2009). Hos kvinnor inom investment banking var upplevelsen att största fokus 
gällande kulturen var att visa sig på kontoret, så kallad ’face time’ (Neck, 2015). Även på högre nivåer 
inom organisationen var det inte din leverans som räknades utan snarare att du var kvar på kontoret sent 
på kvällen. Många av medarbetarna, mestadels män, skapade strukturer kring hur de skulle planera sin 
arbetsdag för att bli sedda under många timmar på dygnet. Det var inte ovanligt att de tog långa 
lunchraster samt tränade under dagen för att förlänga tiden på kvällen. De timmar som någon arbetade 
hemifrån var det ingen som la märke till eller brydde sig om (Neck, 2015). 

Att arbeta övertid försvårar situationen för kvinnor med familj eftersom deras begränsad tid medför att 
de inte kan hänge sig åt sitt arbete till fullo vilket resulterar i att kvinnan upplevs som mindre engagerad 
i sitt arbete än vad mannen gör (Ogden et al., 2006). Men Watts (2009) förklarar att de långa 
arbetsdagarna inte enbart påverkade de kvinnor som hade familj utan i lika stor utsträckning var ett 
bekymmer för singelkvinnor utan barn eftersom de tvingades kompromissa med sina andra intressen. 
För de kvinnor med barn och familj var den kritiska frågan att hitta balansen mellan att göra karriär och 
samtidigt uppfylla diverse andra roller som partner, vän och mamma (Watts, 2009). 

Renemark (2007) som studerat två olika sidor av finansmarknaden; köpsidan och säljsidan, fann att 
arbetet och klimatet kunde variera utifrån de olika sidorna. Renemark (2007) var initialt intresserad av 
att ta reda på om medias uttalade fördomar kring finansbranschen gällande högt tempo, långa 
arbetsdagar, tävlingsinriktad miljö och mansdominans var sanna. I sin studie fann han att detta var sant 
i vissa grupper, medan det inte stämde alls hos andra. Inom vissa grupper på säljsidan, så som analytiker 
och traders var arbetstiderna mer extrema och det existerade även en grabbigare jargong. Renemark 
(2007) konstaterar att det existerar speciella arbetsförhållanden och en grabbig jargong i branschen, men 
att det definitivt inte är så överallt. 

I mångt och mycket visades det dock att arbetets organisering till viss del var olika inkluderande för 
olika personer. Långa arbetsdagar var en av aspekterna som inom grupperna analytiker och traders var 
påtagliga och ställde krav på människorna inom dem (Renemark 2007). Även fast arbetets organisering 
passade vissa människor mer eller mindre bra, fann Renemark (2007) inget som påvisade att det var mer 
gynnsamt för män än för kvinnor. Renemarks (2007) slutsatser var bland annat att det i vissa grupper 
inom finansbranschen är manligt dominerat med hög grad av grabbig jargong och stort fokus på tävling. 
Rutherford (2001) förklarar att börsen har förändrats under åren och att dess öppettider är mycket långa 
för att kunna följa samtliga världsdelar och länder. Tuffa deadlines skapar ett behov av att jobba långt 
in på nätterna men en del av problematiken uppstår när kulturen är sådan att den som jobbar flest timmar 
premieras eftersom det visar på mest engagemang och lojalitet. Medan en manlig chef uttrycker att han 
gärna anställer kvinnor om de är villiga att arbeta de timmar som krävs, menar kvinnorna på att de skulle 
kunna göra samma jobb på färre timmar men att det inte hade spelat någon roll eftersom antalet synliga 
timmar på kontoret är det som premieras (Rutherford, 2001). 

Rutherford (2001) argumenterar dock för att en kultur som förespråkar långa arbetsdagar har en 
utestängande effekt gentemot kvinnor, genom att exkludera dem från maktpositioner i organisationen. 
Rutherford (2001) menar vidare att denna kultur och dess koppling till maskulinitet tar sitt ursprung ur 
mäns förmåga att, i större utsträckning än kvinnor, vara fria gällande hur de spenderar sin tid eftersom 
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kvinnor fortsatt bär det största ansvaret i hemmet (Rutherford, 2001; Bagilhole, 2002). Rutherford 
(2001) problematiserar kring att tid är en resurs som män har större tillgång till än kvinnor samtidigt 
som det är en resurs som även efterfrågas starkt av organisationer. Detta bidrar till att det ses som mycket 
attraktivt att kunna lägga mycket tid på arbetet, något som män tenderar att ha lättare att göra än kvinnor 
(Rutherford, 2001).  

Att vara kvinna kan vara en fördel 
 
Trots att mycket tyder på att kvinnor kämpar hårt för att ta plats på en mansdominerad arbetsplats, anser 
vissa att kvinnor inom IT-relaterade yrken har en fördel på grund av sitt kön (Smith, 2013). Eftersom 
bristen på kvinnor är så stor menar vissa, främst män, att kvinnor har större chans att få jobb eftersom 
deras Cv:n sticker ut ur mängden. Detta ansåg dock inte kvinnorna själva var verkligheten då många av 
dem haft problem att hitta ett kvalificerat jobb (Smith, 2013). En fördel som kvinnor själva presenterade 
var förmågan att kunna använda sexualiteten hos den kvinnliga kroppen för att få fördelar på jobbet. En 
kvinna menade att heterosexuella män först tilltalades av hennes utseende för att sedan kunna lägga 
märke till, och imponeras av hennes intellekt (Smith, 2013). Även Martin och Barnard (2013) 
uppmärksammade att kvinnorna förstod att deras kvinnlighet uppskattades och integrerade detta i sin 
yrkesidentitet. Några kritiserade dock detta manipulativa sätt att se på kvinnor och deras sätt att på något 
sätt använda sexualiteten för att skapa acceptans. Oavsett huruvida detta anses vara konstruktivt eller 
manipulativt, verkar många kvinnor använda sin femininitet för att hantera de utmaningar som finns i 
en mansdominerad bransch (Martin & Barnard, 2013). Att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats 
handlar således om att väga fördelarna och nackdelarna av att visa sina kvinnliga egenskaper (Smith, 
2013). 

Stereotypiserande 
 
Heilman (2012) förklarar stereotyper som generaliseringar av olika grupper som sedan appliceras på 
specifika individer utifrån att de tillhör en viss grupp. Vanliga generaliseringar och stereotyper uppstår 
framförallt när det gäller manliga och kvinnliga attribut, där exempelvis en kvinna tillskrivs en mängd 
egenskaper endast baserat på att hon tillhör könet kvinna. Heilman (2012) beskriver två typer av 
könsstereotyper, den ena bestämmer hur kvinnor och män är medan den andra bestämmer hur kvinnor 
och män borde vara. Dessa stereotyper skapar förväntningar på respektive kön, vilket i sin tur kan 
påverka exempelvis en kvinnas karriärmöjligheter. 

von Hippel, Sekaquaptewa och McFarlane (2015) undersöker hur kvinnor som arbetar i finansbranschen 
påverkas av de stereotypiserande processer som finns, speciellt de som påverkar rekrytering av och 
förmågan att bibehålla kvinnor inom finansbranschen.  I de mest mansdominerade delarna finns en 
stereotyp bild av att kvinnor inte passar inom finans samt att de inte är lika trogna sina jobb som män är 
(von Hippel et al., 2015). Dessa tendenser är inte ovanliga, utan i många av de mest förekommande 
yrkena förekommer det tydliga stereotyper gällande kön och vilka befattningar som anses passa 
respektive kön (Abrahamsson, 2014). von Hippel, Sekaquaptewa och McFarlane (2015) förklarar att en 
del av faran med att kvinnor upplever sig stereotypiserade är att de som gör det i mindre utsträckning 
kommer rekommendera branschen till andra kvinnor, vilket gör det svårt att rekrytera fler kvinnor till 
finanssektorn. Det är även problematiskt att kvinnor upplever en konflikt mellan sin könsroll i samhället 
och den på arbetet.  Risken finns att de väljer att separera sina roller och därmed differentiera sin 
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feminina sida från sin yrkesroll, eftersom de inte kan identifiera sig med den kollektiva identiteten som 
finns kring deras befattning (von Hippel et al., 2015; Abrahamsson, 2014).  

Stereotyper kring kön kan vara mycket starka och stabila i en organisation, vilket Abrahamsson (2014) 
förstod i sin studie gällande planerade organisatoriska förändringsprojekt. Exempelvis kunde förändrade 
arbetssätt i form av arbetsrotation och autonoma team, inte påverka eller förändra den redan 
stereotypiska könsuppdelningen i organisationen. Abrahamsson (2014) insåg följaktligen att ojämlika 
könsmönster i en organisation också hindrar företag från att förändra arbetssätt, lärande, innovation och 
förbättrad arbetsmiljö. 

Wood (2008) argumenterar för att könsstereotyper historiskt sett har haft negativ påverkan på kvinnors 
möjlighet att nå chefspositioner på grund av att gemene man förknippat chefer med män, samt att denna 
stereotypiska bild kommer fortsätta att dominera framöver. Annan forskning har antytt att en viss del av 
fördomarna gentemot kvinnor i chefspositioner handlar om en skepsis mot deras förmåga att utföra 
jobbet, vilket ger negativa bedömningar på deras prestationer vilket i sin tur påverkar kvinnors förmåga 
att avancera och befordras inom en organisation (Lyness & Heilman, 2006). 

Att vara en duktig beslutsfattare, bra på att övertyga och att fokusera på prestation anses vara egenskaper 
som stereotypiskt sett är manliga, samtidigt som att de även tillskrivs beskrivningen av en ledarroll 
(Lyness & Heilman, 2006). Detta kan då ställas mot de stereotypiskt kvinnliga egenskaperna som 
innefattar fokus på relationer och tillhörighet, samt omhändertagande. Dessa ‘kvinnliga’ egenskaper är 
dock inte lika förekommande i en beskrivning av hur en ledare ska vara (Lyness & Heilman, 2006).  Det 
tycks saknas en acceptans gentemot kvinnor i chefspositioner som förklaras just av de stereotyper som 
finns kring kön där chefsegenskaper i större utsträckning anses vara desamma som egenskaper 
förknippade med män än med kvinnor (Lyness & Heilman, 2006). 

Strategier  
 
För att klara av vardagen som minoritet på en arbetsplats tycks kvinnor ta till olika strategier för att 
hantera de situationer de ställs inför. Sexuella trakasserier och sexism var sådant som vissa 
intervjupersoner upplevde på daglig basis (Smith, 2013). En strategi för att undvika detta var bland annat 
att kvinnorna valde att undvika situationer och arbetsmoment där det fanns risk för att detta skulle 
inträffa. De valde även att gräva ner sig i arbete för att inte behöva komma i kontakt med andra kollegor 
(Smith, 2013). De menade på att det gäller att välja sina strider för att orka med, samtidigt som att en 
konsekvens av detta blev att kvinnor inte fullt ut kunde delta i alla arbetsuppgifter, vilket både påverkade 
deras utveckling och samtidigt fortsatte att förstärka de stereotypiska föreställningarna på arbetsplatsen 
(Smith, 2013). Andra kvinnor förklarade att deras strategi var att försöka dölja sin feminina sida genom 
att tona ner sin kvinnliga uppsyn för att göra sig själv mindre sexuellt attraktiv gentemot sina manliga 
kollegor, några gjorde detta genom att gå upp mycket i vikt och därmed ses som mindre sexuella (Smith, 
2013; Martin & Barnard, 2013).  

Enligt Smith (2013) upplevde kvinnorna även att de var tvungna att lära sig ett nytt språk för att passa 
in i kulturen på arbetet. Inom byggbranschen handlade det nya språket främst om att lära sig prata om 
privata angelägenheter på ett annorlunda sätt, medan det inom IT var mer riktat mot hur kvinnor skulle 
uttrycka sig för att anses vara kompetenta kring tekniska delar av arbetet. Även Martin och Barnard 
(2013) insåg att kvinnorna antog fler och fler manliga egenskaper för att klara av den mansdominerade 
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miljön, genom att de exempelvis började prata med ett fulare och mer aggressivt språk innehållandes 
slang och svordomar. 

Yrken tenderar att vara utformade för att antingen passa kvinnor eller män utifrån de koncept som finns 
kring respektive kön, samt genom vilket språk och jargong som existerar (Bagilhole, 2002). För att 
kvinnor ska lyckas i mansdominerade branscher eller på högre positioner krävs därför att det motsätter 
sig den stereotypiska bilden av att vara kvinna och istället agerar enligt manliga attribut som att tävla 
om att bli befordrade, agera självständigt och vara beredda att ta kommandot när det krävs (Heilman, 
2012). Men även när kvinnor väljer att gå emot sina stereotypiskt kvinnliga beteenden och istället agera 
enligt manliga normer blir de inte accepterade. Forskning visar att de snarare kan bli straffade och få 
negativa reaktioner då det inte anses vara okej att agera enligt manliga normer som kvinna (Heilman, 
2012). Emellertid upplever många kvinnor i finansbranschen hög stress över att de ständigt måste 
försöka anpassa sin identitet efter stereotypiskt manliga egenskaper för att kunna passa in och göra 
karriär vilket påverkar deras välmående. De kvinnor som identifierar sig med att vara kvinna, snarare 
än sitt yrke inom finans, mår bättre än de som i högre grad identifierar sig med sin yrkesroll (von Hippel 
et al., 2015).  

Sammanfattning av tidigare forskning 
I min litteratursökning fann jag att en stor del av forskningen i ämnet fokuserar på manligt och kvinnligt 
ur ett perspektiv där kvinnors utvecklingsmöjligheter är i fokus. Jag har tagit del av en stor mängd 
forskning kring genus och stereotyper i arbetslivet samt diverse studier om kvinnor i olika 
mansdominerade yrken. Flertalet studier diskuterar frågan kring kvinnors upplevelse av att vara i en 
mansdominerad bransch men forskningen är i huvudsak kvantitativ och baseras på statistik eller 
enkätundersökningar, alternativt har forskarna i viss utsträckning haft ett urval av både kvinnor och män 
i sina studier. Forskningen om kvinnor i mansdominerade branscher, men även inom finansbranschen, 
visar exempelvis att vardagen till viss del präglas av långa arbetsdagar, en manlig jargong och hårt 
klimat (Neck, 2015; Watts, 2009; Bagilhole, 2002; Ogden et al., 2006). Däremot visar viss forskning att 
det kan variera inom en bransch där vissa yrkesgrupper har en annorlunda kultur än andra (Renemark, 
2007). Främst tenderar de långa arbetsdagarna med förväntan om att jobba mycket övertid vara en faktor 
som kvinnor i lägre utsträckning än män motiveras av, men också en aspekt som kvinnor upplever svår 
att få ihop med det övriga livspusslet (Rutherford, 2001). Kvinnor bär fortfarande det största ansvaret i 
hemmet, vilket gör att de inte har samma möjligheter att arbeta övertid, vilket i sin tur begränsar deras 
utvecklingsmöjligheter till viss del (Rutherford, 2001).  

Det finns fortsatt tydliga stereotypiska föreställningar över hur män och kvinnor är vilket även appliceras 
på deras yrkesroller. Dessa matchar inte alltid de stereotyper och förutfattade meningar som finns över 
hur ett visst kön är och ska vara. Kvinnor måste ofta kompromissa mellan att identifiera sig som kvinna 
och med sitt finansiella yrke (von Hippel et al., 2015; Abrahamsson, 2014). En annan effekt av de 
stereotypiska bilderna som finns kring kvinnor är att de upplever att de måste överbevisa sin kunskap 
och kompetens i arbetet (Smith, 2013; Neck, 2015). För att kunna hantera vardagen som minoritet tar 
kvinnor till ett antal olika strategier. Dels påvisar vissa kvinnor att de aktivt försöker göra sig mindre 
kvinnliga för att upplevas mindre sexuella gentemot männen, dels applicerar de mer manlig jargong i 
form av vilket språk de använder (Smith, 2013; Martin & Barnard, 2013).  

Tidigare forskning inom området verkar sålunda främst fokusera på hur individers karriärval påverkas 
av vilket kön de tillhör samt hur deras fortsatta utveckling i form av befordran och väg mot 
chefspositioner ser ut. Det finns studier om varför kvinnor väljer att sluta eller inte blir befordrade men 
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däremot är den kvalitativa forskningen kring kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad 
bransch mer begränsad. Få studier fokuserar på att skapa förståelse för kvinnors upplevelser och 
erfarenheter här och nu. Jag anser att det är viktigt att med mer kvalitativ forskning inom forskningsfältet 
eftersom det ger en djupare förståelse för den problematik som kan finnas för kvinnor i mansdominerade 
branscher. Genom enkätundersökningar och kvantitativa studier kan fler individers upplevelser fångas, 
men genom kvalitativa intervjuer kan jag få en djupare förståelse för upplevelserna vilket jag anser är 
värdefullt i sammanhanget. 

Jag anser att den forskning som finns i dag redogör för många viktiga aspekter av frågan att vara kvinna 
i en mansdominerad bransch, där inte minst Renemarks avhandling från 2007 utgör ett bra bidrag till 
forskningsfältet. Till skillnad från Renemark kommer min studie inte att fokusera på att besvara frågan 
om varför så få kvinnor jobbar inom finansiella yrken utan istället lägga vikt vid upplevelsen av att vara 
kvinna i finansbranschen. Då jag la märke till att en stor andel forskning gällande kön och arbetsliv 
kommer från främst USA, England och Australien anser jag även att det finns behov av fler svenska 
studier i ämnet och att det kommer att vara ett relevant bidrag till forskningen. Sverige har, i jämförelse 
med ovan nämnda länder, kommit långt i jämställdhetsarbetet men har fortsatt haft en av världens mest 
könssegregerade arbetsmarknader, något som de senaste åren börjat förändrats (Abrahamsson, 2014). 

För att bidra till forskningsfältet kommer jag att genomföra en kvalitativ intervjustudie där jag väljer att 
fokusera på kvinnor som är yrkesverksamma inom ett finansiellt yrke och djupgående ta del av deras 
upplevelser och erfarenheter av att befinna sig i en mansdominerad bransch. Till skillnad från en stor 
del av den tidigare forskning jag tagit del av kommer denna studie endast ha kvinnor i urvalet, då mitt 
intresse ligger i hur de upplever sin vardag. Genom att lyssna till kvinnors berättelser om erfarenheter 
och upplevelser de har i dag men även haft under sina år som arbetande i finansbranschen kommer 
djupare förståelse att skapas kring hur det är att vara kvinnlig minoritet i en mansdominerad bransch.  

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse av kvinnor med finansiella yrkens 
upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. 

För att besvara syftet kommer jag att ta hjälp av dessa frågeställningar: 

• Hur beskriver kvinnorna sig själva i relation till sin yrkesroll?  
• Hur beskriver kvinnorna den arbetsplatskontext de befinner sig i?  
• Hur förhåller sig kvinnorna till den arbetsplatskontext de befinner sig i?  
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Teoretiska utgångspunkter och 
begrepp 
Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kvinnor med finansiella yrkens upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. För att skapa denna förståelse kommer jag i min 
analys ta hjälp av teorier och begrepp utifrån dels ett strukturellt perspektiv på kön och organisationer 
med utgångspunkt i Kanters (1993) teori, dels ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på hur kön skapas 
och reproduceras men även begrepp gällande stereotyper och könsstereotyper i organisationer utifrån 
West och Zimmermans (1987) begrepp ”doing gender”. Jag anser att de två perspektiven kompletterar 
varandra genom att organisationer består av både strukturer och processer. Organisationsstrukturen 
skapar olika möjligheter och förutsättningar för individerna som befinner sig i den samtidigt som 
individerna i organisationen, det vill säga medarbetarna, interagerar och utför handlingar som skapar, 
reproducerar och förändrar de strukturer som finns. Jag använder mig även av begreppen stereotyper 
och könsstereotyper för att förstå de förväntningar och den syn som finns på kvinnor respektive män. 
Dessa perspektiv anser jag kommer hjälpa mig att uppnå syftet är skapa förståelse för kvinnornas 
upplevelser och erfarenheter. Mot bakgrund av denna inledning kommer jag nu redogöra för det 
teoretiska ramverk som studien tar avstamp i och avsluta med en kritisk reflektion kring val av 
perspektiv och teori.  

Kön och genus 
 
Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) förklarar att könsforskningen präglats av 
socialantropologin, det vill säga studier av människan som samhälls- och kulturvarelse. Ur denna syn 
ses kön som något socialt och kulturellt konstruerat vilket innebär antagandet om att vi människor själva 
skapar och konstruerar det vi uppfattar som manligt och kvinnligt (Wahl et al., 2011). Enligt viss 
forskning innebär köndefinitionen av det biologiska könet, medan genus istället hänförs till det kulturellt 
konstruerade versionerna av maskulinitet och femininitet som formar hur män och kvinnor utvecklas i 
ett visst samhälle (Alvesson & Billing, 1999). I Sverige började forskare använda begreppet genus, 
utifrån en direktöversättning av engelskans gender. Detta gjordes för att göra en distinktion mellan 
biologiskt och socialt kön (Wahl et al., 2011). Wahl et al. (2011) argumenterar för att kön är socialt och 
kulturellt konstruerat, oavsett om begreppet som används för att beskriva det är ordet genus eller kön 
(Wahl et al., 2011).  

Hirdman (1988) förklarar att genus är kopplat till makt och innefattar sociala mönster och beteenden 
som är förknippade med ett visst biologiskt kön. Hirdman menar att det går att jämföra genus med 
tankefigurer i form av män och kvinnor där den biologiska skillnaden alltid utnyttjats vilket skapar 
föreställningar och sociala praktiker. Genom detta skapas ett genussystem med en grundläggande 
ordning som i sin tur skapar andra sociala ordningar. Hirdman (1988) definierar två logiker; hierarki där 
mannen är normen samt dikotomi där könen förväntas hållas åtskilda. Hirdmans genussystem görs 
tydligt i det hon kallar för genuskontraktet som bestämmer det önskade förhållningssättet mellan kvinnor 
och män (Hirdman, 2003). Mannens idealtypiska verklighet är rollen som beskyddare och försörjare av 
familjen, medan kvinnan istället blivit tilldelad rollen som beroende och barnaföderska. Hirdman menar 
att det är genom dikotomin som den manliga normen görs legitim i samhället och därmed leder till att 
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kvinnan blir underordnad mannen. Genuskontraktet blir som ett system vilket ständigt skapas och 
upprätthålls av män och kvinnor för att upprätthålla ordningen i genussystemet (Hirdman, 1988; 2003). 

I organisationer finns ofta en tydlig fördelning i sysslor mellan kvinnor och män (Wahl et al., 2011). 
Uppdelningen är många gånger lätt att se, men desto svårare att förklara eftersom den ofta anses vara 
naturlig. Att synliggöra huruvida en organisation består av kvinnor, män eller både och är en 
grundförutsättning när man beskriver en organisation för att vidare kunna analysera strukturen. Det vi 
ser i vår vardag eller det som forskare ser inom vetenskapen bygger på våra egna referensramar. För att 
kunna tänka behöver vi vissa begrepp vilka kommer ur ett sammanhang som utgörs av den kultur och 
kontext vi befinner oss i (Wahl et al., 2011).   

Strukturalistiskt perspektiv på kön i 
organisationer 
 
Rosabeth Moss Kanter (1993) genomförde en uppmärksammad studie på 1970-talet där hon kunde 
påvisa vilka möjligheter och begränsningar som tillfaller män och kvinnors utifrån deras olika positioner 
i en organisation. Kanter (1993) definierar inte vad kön är utan fokuserar snarare på att förklara att det 
som anses manligt eller kvinnligt är inbyggt i funktioner och positioner och placerar kön som någonting 
som står utanför organisationsstrukturen. Synen på vad som är manligt och kvinnligt följer således inte 
naturligt av arbetsuppgifterna men inte heller de föreställningar som finns om grundläggande egenskaper 
hos respektive kön. Kanter (1993) menar således att det inte är kön i sig som kan förklara maktskillnader 
utan väljer istället att förklara kvinnor och mäns beteenden och tillgång till makt genom organisationens 
strukturella uppbyggnad. Utifrån detta synsätt betraktas organisationsstrukturen som ett verktyg för 
makt (Wahl et al., 2011). Studiens resultat blev grunden till en modell där Kanter (1993) lyfter fram 
kvinnor och mäns positioner utifrån tre olika strukturer; möjlighet, makt och antal.  
 
Möjlighet 

Möjlighetsstruktur innebär de möjligheter som finns att förflytta sig och utvecklas inom organisationen. 
Detta innefattar allt från vilka möjligheter som finns till befordran inom vissa arbeten, men även antalet 
karriärsteg som följer med en viss position. Kanter (1993) kom fram till att personer med små 
möjligheter tenderar att begränsa sina ambitioner och i allmänhet ha låga förväntningar om att bli 
befordrade eller förflyttade inom organisationen och som en följd av det önskar de inte heller få mer 
ansvar eller inflytande. Personer med små möjligheter tenderar att undervärdera sin kompetens och 
kunskap samtidigt som de också har lägre självförtroende. Dessa personer jämför sig ofta med 
människor på samma nivå och position i organisationen samt är ofta kritiska till chefer och ledning eller 
har åtminstone svårt att identifiera sig med dem (Kanter, 1993).  

De personer som däremot har stora möjligheter till förflyttning och befordran tenderar att ha höga 
ambitioner, stort självförtroende och kan ibland även övervärdera sin egen kompetens. För dessa 
personer är arbetet ofta en central och viktig del av livet och de är samtidigt mycket lojala sin 
organisation. Personer med stora möjligheter är ofta tävlingsinriktade och konkurrerar om arbeten. De 
ser sitt arbete som ett redskap att för att utvecklas och befordras, arbetet är en möjlighet att lära sig nya 
saker. Till skillnad från de med små möjligheter jämför de sig med människor som är högre upp i 
organisationen rent hierarkiskt och de attraheras av personer med makt i organisationen (Kanter, 1993).  
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Kanter (1993) beskriver att dessa möjlighetsstrukturer påverkar människors beteenden genom att olika 
stereotypa förväntningar och föreställningar kopplade till kön skapar självuppfyllande profetior vilket 
antas förklara uppenbara könsskillnader i organisationer. Män är oftast de som innehar de stora 
möjligheterna inom en organisation vilket gör att de tenderar att bete sig på ett sätt som ger fler 
möjligheter vilket i sin tur uppmuntrar beteendet ännu mer. De som har färre möjligheter, ofta kvinnor, 
påverkas i motsatt riktning vilket gör att det de får fler nackdelar och därmed ännu färre möjligheter. 
Kanter (1993) anser att kvinnors sämre möjligheter beror på att det i samhället finns maktskillnader 
mellan könen och ju mer dessa beteenden upprepas desto mer internaliseras de i organisationen och ses 
som sanningar av dess medlemmar. 

Makt  

Makt innebär en persons möjligheter att mobilisera resurser och med maktstruktur menar Kanter (1993) 
den makt som behöver användas av en individ för att kunna påverka, uppnå mål och organisera sitt 
arbete. Personer med liten makt i organisationer tenderar att uppträda mer auktoritärt i försök att 
bibehålla kontroll och begränsa underordnade medarbetares möjligheter att utvecklas och bli 
självständiga. Liksom i möjlighetsstrukturen tenderar kvinnor vara de med minst makt inom en 
organisation medan männen med större makt inte har samma behov av att kontrollera sin position 
(Kanter, 1993).  

Antalets betydelse 

Antalets betydelse förklarar Kanter (1993) med hjälp av begreppet ”token”. En token innebär ett 
fenomen då en person är i minoritet i en specifik kontext och därigenom blir representant för en specifik 
grupp. I könssegregerade organisationer befinner sig kvinnor som tagit sig in på mansdominerade 
områden i minoritet och vice versa. Kanter identifierade fyra olika typer av grupper som kan existera på 
en arbetsplats som baserades på vilka proportioner som fanns av kvinnor och män. De vanligast 
förekommande på företaget Kanter studerade var de förvrängda grupperna (skewed) där könsfördelning 
är 85:15 vilket således skapar en dominant grupp medan resterande är tokens. Att vara i minoritet eller 
en så kallad token ger, enligt Kanter (1993) upphov till tre strukturella effekter; synlighet, kontrast och 
assimilering. 

Synlighet 

Kanter (1993) beskriver att de i minoritet blir mycket mer synliga en och en och därmed får mycket mer 
uppmärksamhet jämfört med individer i den dominerande gruppen. Hon förklarar att personer från 
majoriteten är så vanligt förekommande att de inte sticker ut och överraskar på samma sätt som 
minoriteten gör. För vissa tokens kan synligheten generera fördelar, exempelvis i organisationer där en 
viktig framgångsfaktor för att lyckas är att vara igenkänd och då kan deras synlighet vara positiv. Att 
vara synlig upplevs dock inte alltid som positivt utan kan av många uppfattas som pressande och 
begränsande för handlingsförmågan. Kvinnor kan se synligheten som ett hinder att ta sig in i 
organisationen men även för att stanna där vilket bidrar till att många kvinnor undviker att vara i 
minoritet i en organisation. Tokens måste typiskt sett utföra sina jobb under offentliga förhållanden 
jämfört med de som tillhör den dominerande gruppen. Kanter (1993) beskriver hur det är vanligt att 
kvinnornas prestationer får stor uppmärksamhet, vilket ger både fördelar men även nackdelar i form av 
att de har svårt att hålla sig anonyma om de önskar det. Att vara en synlig kvinna kan innebära att de 
eventuella fel och misstag hon begår kommer att granskas och uppmärksammas väldigt noggrant. Det 
faktum att kvinnors prestationer blir så uppmärksammade och synliga skapar stor press på kvinnorna. 
Kanters (1993) redogör även för hur kvinnor upplever att de får synas och ta plats endast på grund av 
att de är kvinnor. Kvinnor behöver således inte anstränga sig särskilt mycket för att synas men däremot 
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krävs mycket hårt arbete för att deras prestationer ska synas och bli uppmärksammade. Däremot är det 
också här en svår balans mellan att prestera väl och synas för att bli accepterad men samtidigt inte 
överglänsa männen och därmed inte bli accepterade. Detta gör att kvinnor som är i minoritet hela tiden 
måste tänka efter innan de agerar. Utifrån detta beskriver Kanter (1993) även att kvinnor ofta väljer att 
göra en tydlig separation mellan privatliv och arbetsliv för att inte allt i deras liv ska bli publikt.  

Kontrast 

Den andra strukturella konsekvensen är kontrasteffekten som betyder att närvaron av några i minoritet 
ökar majoritetens självmedvetenhet vilket gör dem mer medvetna om vad de har gemensamt. Samtidigt 
som den dominanta gruppen identifierar vad de har gemensamt tenderar de även att tydligare se vad som 
skiljer dem från minoriteten. Då minoriteten består av så få medlemmar är det svårt för dem att stå emot 
majoritetens försök att generalisera dem. För att bevara sina likheter tenderar majoriteten att överdriva 
skillnader mellan majoriteten och minoriteten samtidigt som de försöker hålla de som är i minoritet lite 
utanför gruppen (Kanter, 1993). För att behålla distinktionen mellan grupperna kan de som är i majoritet 
stärka klyftan genom att välja samtalsämnen eller aktiviteter som gör åtskillnaden tydlig. Tokens blir 
ofta påminda om sin status som utomstående i relation till majoriteten. Detta är ett sätt för majoriteten 
att kunna bevara sin gemenskap i gruppen och markera gränsen mot minoriteten (Kanter, 1993).  

Assimilering 

Assimilation är ett sätt på vilket de i minoritet successivt påverkas och anpassar sig efter den kultur som 
bestämts av majoriteten (Kanter, 1993). Eftersom de i minoritet är så få är det lätt att sammanfoga och 
generalisera intrycket av dem vilket innebär att exempelvis kvinnor blir bedömda utifrån stereotyper 
och generaliseringar om kvinnor.  Sammantaget innebär detta att en person i minoritet ständigt ses som 
en representant för en viss kategori (exempelvis ett visst kön, en viss hudfärg eller en viss religion) och 
den representerar kontrasten mot resterande grupp. De egenskaper personen har ses aldrig som 
personliga utan uppfattas istället som stereotypa och generaliseras av resterande grupp (Kanter, 1993). 
Det händer även att en tokens egenskaper blir förvrängda för att passa in i den generaliserade bild som 
finns om exempelvis kön. I grupper med snedvriden könsfördelning är det enkelt att upprätthålla den 
generaliserade bilden av en token samtidigt som det även förenklar för en token att rätta in sig i en redan 
färdig identitet, i form av de stereotyper som redan finns i gruppen. Tokens blir sällan sedda för vilka 
de är utan fightas istället med bemöta den stereotypa bild som majoriteten har av dem (Kanter, 1993). 
De blir inkapslade i begränsade roller som ger dem säkerheten av att ha en plats men som även begränsar 
vilka områden som de är tillåtna att vara.  

Personer i minoritet känner mer press att anpassa sig till gruppen, smälta in och undvika att göra misstag 
(Kanter, 1993). Tokens har dock ett dilemma där de både är väldigt synliga i en grupp på grund av att 
de skiljer sig från majoriteten och samtidigt är det inte alltid accepterat för dem att sticka ut och ha dessa 
unika, icke-stereotypiska karaktärsdrag. De kan utifrån detta utveckla en stor medvetenhet kring hur de 
uppfattas och beter sig, vilket kan ta uttryck i exempelvis valet av kläder eller andra yttre attribut. För 
att bli accepterade av majoriteten kan kvinnorna i minoritet behöva visa lojalitet på olika sätt. Lojaliteten 
innebär att personen i fråga accepterar majoritetens ideal. Bland annat beskriver Kanter (1993) hur 
männen i hennes studie kunde tvinga kvinnorna att vända sig emot sin egen grupp för att bevisa sin 
lojalitet. Priset kvinnor får betala för att bli accepterade i gruppen är således att ta avstånd från de andra 
kvinnorna. Kvinnorna blir på så vis ett undantag från den generaliserade bilden som finns av dem och 
de kvinnor som presterar bra kan få höra att de ”inte är som en typisk kvinna” (Kanter, 1993, s 228). 
Förutom att visa sin lojalitet anpassar sig tokens efter majoriteten på andra sätt. Kanter (1993) beskriver 
hur kvinnor anpassar sig till gruppen genom att uttrycka intresse och vilja att delta i de aktiviteter 
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männen intresserar sig för samt hur de ändrar sitt språk och helt enkelt väljer att acceptera den manliga 
kultur som existerade.  

Tokens kan känna sig ensamma i en organisation dels för att de är i minoritet men även för att majoriteten 
tvingar dem att distansera sig från sin egen kategori (Kanter, 1993). De slits mellan att inte vara som 
majoriteten av gruppen, men inte heller få vara sig själva utan istället bli identifierade utifrån en 
stereotyp version av sig själv. De kan även uppleva att de måste arbeta dubbelt så hårt som de i majoritet 
för att lyckas och bli sedda utifrån vad de kan. De blir ofta påminda om de olikheter som finns mellan 
kvinnor och män, men måste samtidigt låtsas som att dessa olikheter inte existerar utan istället jobba 
hårt för att smälta in (Kanter, 1993). Majoriteten kan inkorporera tokens i organisationen men väljer 
många gånger att fortsatt behålla den generaliserade bilden av dem genom att ge dem könsstereotypiska 
roller i organisationen (Kanter, 1993). Det är ofta enklare för kvinnor att acceptera de stereotypa rollerna 
än att motsäga och argumentera med den dominanta gruppen vilket bidrar till att förstärka den bild som 
redan finns.   

Kanter (1993) kritiserar de individorienterade förklaringsmodellerna som använder sig av observerbara 
och generella könsskillnader för att förklara män och kvinnors beteenden. Istället tror hon på byråkratins 
möjlighet att förändra maktfördelningen så att den blir jämnt fördelad män och kvinnor. Hon anser att 
det som behöver göras är att utjämna antalet män och kvinnor i organisationens hierarkier eftersom hon 
menar att bilden av vad som är manligt och kvinnligt finns inbyggt i positioner och funktioner i 
organisationen, exempelvis chefer som typiskt manliga och sekreterare som typiskt kvinnliga. Kanter 
(1993) har ett strukturellt synsätt där hon betraktar organisationsstrukturen som ett verktyg för 
maktutövning. Hon menar vidare att så snart organisationsstrukturen förändras så att den fungerar på 
samma sätt för både män och kvinnor kommer makten att fördelas mellan könen på ett könsneutralt sätt. 
Enligt Kanter (1993) är det således dessa strukturer i organisationen som skapar skillnader mellan könen 
som även resulterar i maktskillnader. Kanter har däremot kritiserats för att hon inte problematiserar 
kopplingarna mellan kön, makt och strukturer då flertalet forskare menar att könet i sig har betydelse 
och att det exempelvis spelar roll vilket kön som befinner sig i minoritet (Wahl et al., 2011).  

Kanter (1993) antar således en strukturalistisk syn på kön och organisationer som beskriver hur 
strukturen påverkar synen på manligt och kvinnligt samt ger förståelse för hur den kontext som individer 
befinner sig kan skapa olika förutsättningar för män och kvinnor inom organisationer. Då denna studie 
tar avstamp i en ontologisk syn där verkligheten är någonting som konstrueras socialt anser jag att det 
även är relevant att lägga till det socialkonstruktionistiska perspektivet på kön i organisationer för att 
skapa förståelse för det som studeras.   

Socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön i 
organisationer 
 
För att återkoppla till studiens syn på kunskap har jag valt att kombinera den strukturella synen med en 
socialkonstruktionistisk syn på kön och organisation. Kanters (1993) strukturella teori förklarar vad som 
sker på mesonivå medan ett konstruktionistiskt perspektiv fångar det som sker på mikronivå. För detta 
tar jag hjälp av ”doing gender”-perspektivet som visar på betydelsen av att synliggöra de ständigt 
pågående processerna inom organisationer där kön är en effekt att människans handlingar och göranden 
(Acker, 1992; West & Zimmerman, 1987).  West och Zimmerman (1987) argumenterar för att kön är 
något som skapas av människor i interaktionen mellan människor och att beteenden bedöms utifrån 
socialt accepterade synsätt på kön. ”Doing gender” innebär likaledes att det skapas skillnader mellan 



 21 

kvinnor och män som inte är naturliga eller biologiska.  Istället för att fokusera på huruvida kön är ett 
invant beteende hos individen eller vidhålls av institutioner, fokuserar de istället på en interaktionell 
nivå genom att titta på hur kön åberopas och förstärks (West & Zimmerman, 1987). 

”Doing gender” är ett välanvänt begrepp och koncept som teoretiserar kön inom organisationsforskning 
(Nentwich & Kelan, 2014). Att ”göra kön”, som begreppet kan översättas till på svenska innebär att vi 
människor omedvetet eller medvetet återskapar sociala konstruktioner av vad ett visst kön har för attribut 
eller beteende. Detta görs hela tiden, både privat och i arbetet, och kan påverka hur vi behandlas och 
bedöms (Renemark, 2007).   Begreppet ”doing gender” kan härledas till 1980-talet när Candace West 
och Don Zimmerman skrev en artikel i ämnet (Linghag, 2009; West & Zimmerman, 1987). Genom 
begreppet förflyttas fokus från män och kvinnor som självmedvetna kategorier i forskning till att istället 
se kön som en social praktik. Kön och genus var begrepp som historiskt ansågs vara två åtskilda saker, 
där kön hörde samman med biologiska, anatomiska och hormonella aspekter medan genus istället 
innebar vilken status en person fått i samhället genom kulturella och sociala aspekter (West & 
Zimmerman, 1987). Men verkligheten är mer komplex än så. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
är kön något som görs men även något som vi producerar kunskap om. Det går således inte att studera 
och upptäcka kön som något färdigt objekt utan snarare ligger fokus på att förstå och tolka hur kön görs 
(Linghag, 2009).  

Det centrala i West och Zimmermans (1987) etnometodologiska analys är deras utgångspunkt kring att 
kön skapas i en situation, snarare än att det är något konstant som existerar av sig självt. West och 
Zimmerman (1987) ville utveckla kunskap om kön som ett antal handlingar vilka är inbäddade i de 
dagliga interaktionerna och beskriver hur kön är någonting flexibelt som konstrueras i olika situationer. 
Individer har många sociala identiteter som är olika framträdande beroende på situation. En person kan 
vara både en vän, medborgare, partner och kollega mot olika eller samma personer, det varierar över tid. 
Detta innebär att en individs identitet även kan konstrueras in i en könsroll vid flera olika tillfällen. Vissa 
omständigheter är organiserade på så sätt att de rutinmässigt är länkade till någon av könskategorierna. 
I de tillfällena är det tydligt var olika personer hör hemma, men det händer att en person som normalt 
sett är identifierad som medlem av en kategori plötsligt agerar utifrån den andra kategorin, vilket gör att 
vårt invanda och ursprungliga tänk plötsligt ifrågasätts (West & Zimmerman, 1987).  

West och Zimmerman (1987) betonar vikten av interaktion när det gäller att förstå både könsidentitet 
och bristande social jämlikhet. För att kunna bli kategoriserad som antingen kvinna eller man behöver 
således någon form av interaktion ske. West och Zimmerman (1987) argumenterar således för att kön 
är något som skapas av människor i interaktionen mellan människor och att beteenden bedöms utifrån 
socialt accepterade synsätt på kön. ”Doing gender” innebär också att det skapas skillnader mellan 
kvinnor och män som inte är naturliga eller biologiska.  Istället för att fokusera på huruvida kön är ett 
invant beteende hos individen eller vidhålls av institutioner, fokuserar de istället på en interaktionell 
nivå genom att titta på hur kön åberopas och förstärks. Enligt West och Zimmerman (1987) är det 
omöjligt att inte ’do gender’ då de menar att det är en sån grundläggande del av vår identitet såväl som 
en del av de samhälleliga strukturerna, kön är relevant i varje social situation. Kön anses vara en viktig 
del av de sociala strukturerna, de sociala hierarkierna och maktsystemen i samhället. Utifrån detta är det 
viktigt att bära med sig att även strukturer och hierarkier påverkar hur kön skapas i olika interaktioner. 
När skillnaden har uppkommit används dem för att stärka de centrala dragen hos respektive kön (West 
& Zimmerman, 1987). 

”Doing gender”-perspektivet fokuserar på att varje handling kan beskrivas som både en könsskapande 
och reproducerande process (West & Zimmerman, 1987). ”Doing gender” används ofta för att förklara 



 22 

och beskriva hur skillnader mellan kvinnor och män ständigt fortsätter att skapas, oavsett vilka 
förändringar som görs rent strukturellt eller organisatoriskt för att motverka vanligt förekommande 
genusmönster (Abrahamsson, 2014). Detta kan begränsa men även möjliggöra eftersom de tvingar 
människor att agera utifrån vad som anses rätt utifrån könstillhörighet vilket fortsatt bidrar till att 
stereotypa föreställningar och förväntningar kopplat till kön reproduceras (West & Zimmerman, 1987). 

Kanter (1993) argumenterar dock för att organisationsstrukturen fortlöpande upprätthåller skillnader 
mellan kvinnor och mäns makt och möjligheter. Vidare hävdar hon att maktskillnaderna mellan könen 
skulle försvinna om deras närvaro i olika positioner jämnades ut. Gemensamt för de båda teorierna är 
att de är förklarar hur stereotypa bilder av män och kvinnor formas genom Kanters (1993) förklaring att 
minoriteten blir sedd och bedömd som en generaliserad grupp och inom ”doing gender”-perspektivet 
genom människors handlingar (West & Zimmerman, 1987). Inom många yrken är stereotyperna kring 
genus och kön ofta stabila och svåra att sudda ut vilket kan kollidera med hur en person identifierar sig 
i sitt privata liv (Abrahamsson, 2014) varpå detta begrepp är relevant att belysa för att bättre förstå hur 
kön konstrueras i organisationer samt för att få förståelse för kvinnors upplevelser av att arbeta i en 
mansdominerad bransch. 

Könsstereotyper  
 
Stereotyper och könsstereotyper är begrepp som återkommande nämns i teorin kring kön och 
organisationer (Kanter, 1993; Acker, 1990; 1992; Abrahamsson, 2014; Heilman, 2001; 2012). 
Stereotyper innebär generaliseringar av olika grupper som sedan appliceras på individer utifrån det 
faktum att de tillhör en viss grupp (Heilman, 2012). Det är vanligt förekommande med generaliseringar 
och stereotyper kring manligt och kvinnligt vilket kallas för könsstereotyper vilket är ett antal 
övertygelser gällande attribut som anses särskilja män och kvinnor. Dessa stereotyper skapar 
förväntningar på hur respektive kön ska vara, där exempelvis en kvinna alltid tillskrivs en mängd 
egenskaper endast baserat på att hon tillhör det biologiska könet kvinna (Heilman, 2001; Koivula, 
1999b). Liksom andra stereotypiska övertygelser är könsstereotyper socialt uppbyggda och baseras på 
ett delat samförstånd i samhället kring hur vissa saker ska vara men de hjälper även till i att bibehålla 
och reproducera bilden av vad som förväntas av respektive kön i en organisation (Rollero, Glick & 
Tartaglia, 2014; Kanter, 1993; West & Zimmerman, 1987). 
 
Heilman (2012) beskriver två typer av könsstereotyper, den ena förklarar hur kvinnor och män är medan 
den andra uttrycker hur kvinnor och män ska bete sig. Deskriptiva könsstereotyper som beskriver hur 
män och kvinnor är skapar mycket negativa förväntningar på hur kvinnor ska agera och prestera genom 
att anta att hon inte passar in, genom att hennes kvinnliga attribut inte överensstämmer med de 
egenskaper som antas vara nödvändiga för att lyckas i en typiskt sett manlig position (Heilman, 2001). 
Preskreptiva stereotyper skapar normativa förväntningar på kvinnor och mäns beteenden vilket straffar 
kvinnor som direkt eller indirekt bryter mot könsnormerna (Heilman, 2001). Både dessa former av 
könsstereotyper och de förväntningar de för med sig antas påverka kvinnors karriärmöjligheter.  

Genom att vi bortser från skiljaktigheter inom en viss könskategori och istället väljer att fokusera på 
skillnaden mellan dem blir män och kvinnor direkt kategoriserade utifrån vissa attribut (Koivula, 
1999b). Könsstereotyper kan variera i styrka beroende på vilken könsstereotyp det handlar om samt 
skifta beroende på vilken kultur man befinner sig i. Däremot verkar de traditionella stereotyperna av 
maskulinitet och femininitet vara mer universella och oberoende av tid och rum (Koivula, 1999b). Den 
stereotypa bilden av mannen inkluderar attributen aggression, bestämdhet, tävlingsinriktning, 
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självförtroende, mod, dominans, mental och fysisk tuffhet, risktagning, styrka samt undvikande av 
feminint och homosexuellt beteende. Traditionella stereotyper av femininitet innefattar istället skönhet, 
empati, omhändertagande, tillhörighet, uttrycksfullhet, familjeorientering, passivitet, mjuk natur samt 
undvikande av maskulint beteende (Koivula, 1999b; Heilman, 2001; Lyness & Heilman, 2006). De 
konceptuella bilderna av kvinnor och män är inte endast olika, utan de är också ofta motsatta, där du 
som medlem av ett kön antas saknas vad som anses vara mest utbrett hos medlemmarna av det andra 
könet (Heilman, 2001).  

Det faktum att könsstereotyper kan förklara varför organisationer ser ut som de gör är ingenting nytt. 
Heilman (2001) menar att könsstereotyper ofta används för att förklara varför kvinnor inte återfinns på 
ledande positioner och befattningar i organisationer. Heilman (2001) förklarar att den viktigaste delen 
av att förstå kvinnors kamp att klättra uppåt i organisationshierarkin bottnar i det faktum att den högsta 
ledningen och ledarpositioner är roller som anses vara manliga. Detta eftersom rollerna anses kräva 
egenskaper som aggressivitet och bestämdhet, attribut som stereotypiskt sett är tillskrivna männen och 
därmed inte alls överensstämmer med bilden av hur en kvinna ska eller bör vara. På arbetsmarknaden 
råder en relativt tydlig bild av att olika jobb anses vara kvinnliga och manliga, men gällande högre 
chefspositioner eller andra ledande befattningar tillhör de alltid männen (Heilman, 2001).   

Egenskaper och kunskaper som presumeras krävs i typiskt sett ‘manliga arbeten’ passar inte särskilt väl 
ihop med de attribut som tillskrivs gruppen kvinnor (Heilman, 2001). De kvinnliga attributen 
tillsammans med de krav som finns på typiskt manliga yrken skapar en upplevelse av att kvinnor inte 
passar in i dessa typer av yrken och därför kommer att misslyckas om de tar sig an dem ändå. Dessa 
förväntningar tenderar att påverka kvinnors syn på sig själva, vilket även påverkar hur de presterar. När 
kvinnor ändå lyckas i ‘manliga’ yrken, anses de ha de egenskaper som krävs för att på ett bra sätt utföra 
uppgifterna. Dessa kvinnor har alltså vad som krävs för att göra en mans jobb och eliminerar bilden av 
att de inte skulle passa. Dessvärre blir kvinnorna inte betrodda och accepterade ändå då deras framgång 
strider mot de preskreptiva normerna som förknippas med respektive stereotyp och även fast det 
uppenbarligen var en bra matchning mellan kvinnan och det aktuella arbetet, går det emot bilden av hur 
en kvinna ska vara. Detta kan i sin tur resultera i att kvinnorna blir bestraffade för detta (Heilman, 2001). 

Avslutande sammanfattande diskussion 
 
Med hjälp av detta teoretiska ramverk kommer jag att tolka och analysera de intervjuade kvinnornas 
berättelser om upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom en mansdominerad finansiell bransch. 
Tidigare argumenterade jag för att Kanter (1993) och West och Zimmerman (1987) har gemensamt att 
deras teorier hjälper till att förklara hur stereotypa bilder av män och kvinnor formas. Strukturen skapar 
förutsättningar som skiljer sig mellan kvinnor och män (Kanter, 1993) och utifrån strukturen skapas 
även en grund för att upprätthålla och reproducera kön. De samverkar och samspelar eftersom individer 
alltid befinner sig i en kontext. Kanter (1993) lägger inget fokus på att de olika könen i sig har olika 
möjligheter utan fokuserar på organisationens strukturer som förklaring till könsskillnader i 
organisationer. Därför anser jag att Kanters teori skulle bli allt för ofullständig om den inte 
kompletterades med den socialkonstruktionistiska synen samtidigt som begreppet könsstereotyper är 
med som en viktig kompletterande del. Organisationen har vissa strukturer som ger kvinnor och män 
olika möjligheter och dessa strukturer både påverkas av och bidrar till fortsatta könsstereotyper i 
samhället. Samtidigt så interagerar människor inom organisationer och genom deras handlingar och 
ageranden fortsätter kön att skapas, vilket gör att könsstereotyperna förstärks ytterligare.  
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Kanters teori (1993) kan, med token-begreppet i fokus, användas för att förstå huruvida kvinnornas 
minoritet påverkar deras upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. Kanter 
används även för att förstå om kvinnornas upplevelser och erfarenheter kan analyseras utifrån deras 
möjligheter till förflyttning inom organisationen.  

Begreppet könsstereotyper är allmängiltigt ur den aspekten att det är lätt att generalisera över begreppet 
som sådant. Min förhoppning är att förståelsen för stereotyper kommer bringa mer kunskap och insyn i 
hur både strukturen och konstruktionerna blir påverkade av, men även skapar förutsättning för att 
upprätthålla de mönster som redan finns. Genom att kunna använda begreppet är min förhoppning att 
förstå kvinnornas upplevelser på ett mer fördjupat sätt då generaliseringar om stereotyper är inbyggt i 
vårt sociala mönster (West & Zimmerman, 1987; Heilman, 2001).  

Jag har inte studerat en specifik organisation varpå det inte kommer göras någon analys av 
organisationsstrukturen utan snarare utgår jag från att dessa strukturer återfinns på samtliga företag inom 
branschen. Genom det strukturalistiska perspektivet på kön i organisationer kan jag skapa förståelse på 
en mesonivå eftersom det rör sig om organisatoriska enheter, även fast det inte är en specifik enhet som 
studeras. Samtidigt som strukturen har betydelse anser jag att ”doing gender”-perspektivet med 
interaktion i fokus kommer underlätta för att förstå deras upplevelser på en mikronivå genom att 
analysera hur deras interaktion med andra kollegor och kunder i deras arbetsvardag påverkar hur de 
upplevelser sin situation. Kvinnornas upplevelser kommer sålunda kunna förstås ur både ett 
strukturalistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Genom att kombinera olika teorier och begrepp finns en risk att teorierna redogörs ytligt och att vissa 
centrala delar av dem försvinner alternativt att de är svåra att kombinera. Det förekommer även en viss 
risk att bredden av teorier blir på̊ bekostnad av djupet av analysen. Syftet med min teoretiska inramning 
är att teorierna och begreppen ska komplettera varandra för att bättre kunna skapa förståelse för 
kvinnornas upplevelser och erfarenheter. Jag tror inte att det är antingen struktur eller process som 
skapar verkligheten och därför är det relevant med hänsyn till mitt syfte att använda de teoretiska 
utgångspunkter jag valt. Jag ser det således som en fördel att kombinera olika teorier och begrepp för 
att förstå och analysera mitt resultat eftersom det kan generera en mer djupgående beskrivning av det 
som studeras.  

Min utgångspunkt är således att strukturen förklarar vilka förutsättningar som ligger till grund för 
kvinnornas upplevelser samtidigt som strukturen jämväl utgör en grund där interaktioner sker och kön 
skapas. I och med att kön skapas mellan individer och i en typ av kontext påverkar skapandet av kön 
även de strukturella förutsättningar en organisation ger de olika könen. Utöver detta finns 
könsstereotyper som ger generaliserade bilder över män och kvinnor vilket påverkar vilka möjligheter 
kvinnor och män får strukturellt. Jag utgår även från att könsstereotyperna bidrar till att kön skapas och 
reproduceras eftersom bilden av hur kvinnor och män ska vara ligger djupt rotat i vårt agerande i 
samhället vilket påverkar hur vi interagerar med varandra. Samtidigt bidrar de strukturella 
förutsättningarna i organisationer och människors ständiga görande av kön till att könsstereotyperna 
förstärks och fortsätter att finnas. Sammanfattningsvis kommer alla dessa aspekter bidra till att skapa en 
djupare förståelse för kvinnornas upplevelser. 
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Metod  
I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska frågor och ställningstaganden. Kapitlet inleds med 
att presentera de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna samt den forskningsstrategi som 
använts. Sedan redogörs för det praktiska genomförandet av studien, det vill säga hur urvalet gått till, 
hur data samlats in samt tillvägagångssätt vid bearbetning och analys av materialet. Avsnittet avslutas 
med att diskutera forskarrollens inverkan på̊ studien samt andra etiska överväganden.  

Forskningsstrategi 	
 
Samhällsvetenskaplig forskning utgår från två olika ansatser; kvantitativ och kvalitativ (Bryman, 2011). 
För att kunna avgöra vilken forskningsstrategi som lämpar sig krävs ett epistemologiskt övervägande 
utifrån vad för slags kunskap som forskaren är ute efter (Åsberg, 2001). Den ontologiska utgångspunkten 
i denna studie är socialkonstruktionism. Ontologi innefattar frågan om verklighetens karaktär och 
handlar om vår världsbild och verklighetsuppfattning (Åsberg, 2001). Den ontologiska ståndpunkten 
har således inverkan på hur forskare förstår och uppfattar världen vilket därför är av relevans att delge i 
forskning. Bryman (2011) beskriver att en konstruktionistisk syn på verkligheten innebär att sociala 
egenskaper och miljöer är resultatet av ett samspel mellan individer, som tillsammans skapar 
verkligheten. En konstruktionistisk syn innebär även att sociala företeelser, utöver att det skapas av ett 
socialt samspel, är i ständig förändring. Under senare tid har konstruktionismens innebörd utvidgats och 
innebär även att forskarnas beskrivning av den sociala verkligheten är en konstruktion (Bryman, 2011). 
Socialkonstruktionismen innebär således i stora drag en förståelse för världen som socialt konstruerad 
vilket exempelvis skiljer sig från en positivistisk och objektiv syn på världen där kunskap ses som sann 
och baserad på förgivettagna föreställningar (Burr, 2015; Bryman, 2011). Istället utgår 
socialkonstruktionismen från att världen ständigt konstrueras genom språk, handlingar och 
interaktioner.  Människors agerande får således en central position då sociala värden skapas genom den 
process som agerandet inbegriper (Burr, 2015). Ett exempel på detta är en performativ syn på kön, vilket 
innebär att kön är något som ständigt görs i interaktionen mellan människor och dess omgivning. Det 
betyder med andra ord att ingen är sitt kön, utan att det är ett ständigt görande där betoningen ligger vid 
ständigt pågående processer. Ett annat exempel är synen på kunskap som inte heller är något som en 
individ har, utan snarare någonting som skapas i interaktion mellan människor (Burr, 2015). 
 
Kvalitativ forskning syftar till att skapa förståelse och få fördjupad kunskap om en viss situation och 
riktar fokus mot ord och förståelse, där ett induktivt synsätt finns på förhållandet mellan teori och 
forskning (Bryman, 2011). Då denna studie syftade till att undersöka kvinnornas upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch var en kvalitativ ansats mycket fördelaktig då 
den intresserar sig för hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). Genom kvalitativ 
forskning går det således att studera människors syn på sina egna liv men även få dem att beskriva och 
fördjupa sina erfarenheter kring en viss situation genom en nära och öppen interaktion mellan 
intervjuperson och forskare (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). Utifrån en kvalitativ ansats går 
det att fokusera på kvalitéer och viktig information i intervjupersonernas svar som kan vara av relevans 
för att besvara forskningsfrågorna. Jag var inte intresserad av att mäta kausala samband eller skapa en 
överskådlighet vilket motiverar varför en kvantitativ undersökning inte var relevant.  
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Forskningsdesign  	

 
Forskningsdesignen utgör en ram för hur insamling och analys av data ska se ut (Bryman, 2011, s. 48). 
För att undersöka mitt syfte och besvara mina forskningsfrågor valde jag att genomföra en tvärsnittlig 
intervjustudie utifrån en kvalitativ ansats. Tvärsnittsstudier kan användas för att samla in både 
kvalitativa och kvantitativa data men karaktäriserande för forskningsdesignen är att studien utförs vid 
en specifik tidpunkt och kan därför svara på hur någonting är här och nu (Denscombe, 2014). 
Tvärsnittsstudier kan innebära att forskaren genomför en omfattande och bred täckning av det område 
som undersöks vilket är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning där det kan bli ett stort antal 
deltagare i studien. Designen kan även innebära en mer detaljerad granskning av ett område där 
forskaren undersöker i djupare detalj vilket ger en rikare bild av nuläget men från färre deltagare 
(Denscombe, 2014). I studien syftade jag till att skapa en fördjupad och detaljerad bild av 
intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter varpå en tvärsnittsstudie var relevant för att uppnå det. 
Intervjupersonerna arbetade på olika företag varpå det inte var ett enskilt fall som studerades utan fokus 
låg snarare på att studera en övergripande fråga som konkretiserats i ett syfte och ett antal 
frågeställningar som besvarades av intervjupersoner från olika företag som delade vissa attribut. 	

Metodologi  

Studien utgick från både tidigare forskning och teoretiska begrepp samt det empiriska material som 
samlats in. Det insamlade materialet var vägledande för vilket teoretiskt ramverk som blev relevant för 
att kunna analysera och förstå materialet. På samma sätt identifierades viktiga aspekter av det insamlade 
materialet som vidare hjälpte till att besvara frågeställningarna genom tidigare forskning och utvalda 
teoretiska begrepp. Studien hade därför en abduktiv ansats där teori och empiri kombinerades växelvis 
(Bryman, 2011).  

Urval  
Inom kvalitativ forskning används ofta bekvämlighetsurval eftersom frågor om representativitet inte är 
det viktiga utan snarare att hitta intervjupersoner där en ingående analys kan göras (Bryman, 2011). 
Generaliserbarheten är inte intressant inom denna typ av forskning varpå urvalsförfarandet inte kräver 
samma ansträngning som inom kvantitativ forskning däremot är det viktigt att tänka igenom sitt urval 
ordentligt för att säkerställa att rätt population används i studien. I denna studie var urvalet mestadels 
målinriktat och ändamålsenligt eftersom jag styrde mitt urval utifrån ett visst antal kriterier för att få ut 
bästa möjliga information från intervjupersonerna (Denscombe, 2014). Ett ändamålsenligt urval baseras 
på forskningsprojektet samt vilken kunskap och erfarenhet intervjupersonerna har inom området. 
Utifrån detta väljer forskaren de intervjupersonen hen tror kommer ge största möjliga värde till studien 
(Denscombe, 2014). Däremot innefattade urvalsprocessen även ett snöbollsurval då jag tillfrågade 
intervjupersonerna från det ändamålsenlig urvalet om de kunde rekommendera nya personer som kunde 
vara lämpliga för min studie (Denscombe, 2014). Fördelen med snöbollsurval är att det går snabbt att 
hitta relevanta personer som är villiga att ställa upp eftersom de blivit rekommenderade av en bekant 
person och med deras hjälp kom jag i kontakt med fler personer som stämde överens med mina 
förutbestämda kriterier (Denscombe, 2014; Bryman, 2011).  

Avgränsning 

Mitt urval baserades på två kriterier, dels vilken könstillhörighet de har samt vilket yrke och bransch de 
arbetar inom. Eftersom studiens syfte var att skapa förståelse för kvinnor med finansiella yrkens 
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erfarenheter och upplevelser av att arbeta i en mansdominerad bransch var urvalskriterierna således att 
de skulle vara kvinnor samt att de skulle ha ett finansiellt yrke. Jag har valt att begränsa de finansiella 
yrkena till sådana som endast förekommer inom den finansiella sektorn, så som finansiell rådgivare, 
finansanalytiker, aktieanalytiker, finanssäljare etc. eftersom dessa yrken främst innehas av män.  Det är 
således inte relevant för mig att studera kvinnor som jobbar inom exempelvis administration eller inom 
en stabsfunktion i finansbranschen eftersom dessa yrken vanligtvis representeras av just kvinnor. De 
personer som deltog under intervjuerna utsågs således med hänsyn till deras position och erfarenhet 
inom den finansiella sektorn. De ansågs besitta kunskap och erfarenhet som var relevant för studien. 
Tillgänglighet och möjlighet att delta påverkade även urvalet till viss del. Utifrån denna avgränsning var 
urvalsmetoderna relevanta då det ändamålsenliga urvalet säkerställde att intervjupersonerna passade in 
i de specifika attribut som jag ansåg vara relevanta för studien samtidigt som att snöbollsurvalet hjälpte 
mig att finna fler relevanta intervjupersoner utifrån de tillfrågade personernas kontakter.  

Presentation av intervjupersonerna  

I studien genomfördes sammanlagt tio semistrukturerade intervjuer vars svar ligger till grund för denna 
studie. Samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 25-60 år och har jobbat merparten av sina 
yrkesverksamma år efter avslutade högskola- och universitetsstudier inom den finansiella sektorn. 
Kvinnornas befattningar är finansiella rådgivare, finansiella analytiker, marknads-och aktieanalytiker, 
fondsäljare, finanssäljare och projektledare inom finansiella risker. Under sina karriärer har vissa av 
kvinnorna även haft andra roller inom ramen för finansiella yrken. Gemensamt för alla är att de arbetar 
i Stockholm.  

Datainsamlingsmetod 
Åsberg (2001) menar att studiens metod handlar om vilket tillvägagångssätt som används för att samla 
in data. De olika tillvägagångssätten skiljer sig beroende på vilken typ av information eller data som 
forskaren önskar få tillgång till men de vanligaste tillvägagångsätten tenderar att vara intervju, enkät 
eller observation (Åsberg, 2001). Åsberg (2001) ifrågasätter det sätt som begreppen kvantitativ och 
kvalitativ används i relation till metod då han menar att det inte är metoden som är det ena eller andra 
utan snarare är data det som kan vara av kvalitativ eller kvantitativ art. Andra forskare använder dock 
begreppen på andra sätt exempelvis Eliasson (2013) som anser att kvalitativa insamlingsmetoder är mest 
lämpliga att använda när forskaren vill komma åt sammanhang som kräver förståelse (Eliasson, 2013). 
Eliasson (2013) beskriver kvalitativa metoder som flexibla och anpassningsbara efter den situation som 
utvecklas under studiens gång. Genom detta tillvägagångssätt går det dels att samla in mer material så 
länge det behövs men även fördjupa det material som redan är insamlat. De metoder som används i 
kvalitativ forskning har möjlighet att komma fram till värden som inte är kvantifierbara utan snarare 
bygger på erfarenheter och upplevelser (Eliasson, 2013).  

Då studiens forskningsdesign är en tvärsnittlig intervjustudie valde jag att använde mig av 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta grundades i en önskan om att få 
djupgående svar utifrån intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter. Enligt Bryman (2011) 
utgår semistrukturerade intervjuer från en uppsättning frågor där ordningsföljden kan komma att variera. 
Semistrukturerade intervjuer är flexibla genom att frågorna är relativt öppna och lämnar utrymme för 
intervjupersonen att utveckla och fördjupa sina svar. Fokus ligger på att skapa förståelse för en persons 
erfarenheter och upplevelser vilket gör att frågorna alltid är i relation till den intervjuade och dennes 
tolkning av frågorna (Bryman, 2011). Denna insamlingsmetod var därför lämplig i studien då fokus var 
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att fånga intervjupersonernas upplevelser och metodens flexibilitet bidrog till att jag kunde fördjupa 
svaren vidare genom att ställa relevanta följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar (Bryman, 2011).  

Tillvägagångssätt  
Semistrukturerade intervjuer erbjuder en unik möjlighet för intervjupersonerna att få komma till tals och 
uttrycka tankar och reflektioner kring sina erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). 
Då studien utgick från en socialkonstruktionistisk syn på kunskap var målsättningen att intervjuerna 
skulle uppfattas mer som ett samtal mellan mig och intervjupersonerna. I intervjusituationen är det i 
interaktionen mellan mig som forskare och intervjupersonen som kunskap skapas och även då 
intervjuerna utgick från en i förväg formulerad intervjuguide (se bilaga 2) var det ett levande dokument 
under hela processen, där dess innehåll successivt förfinades under intervjuernas gång.   

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens övergripande syfte och frågeställningar och bestod av ett 
antal öppna frågor som syftade till att få intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser och 
erfarenheter. Då studien hade en abduktiv ansats, där jag inledningsvis lät det insamlade materialet styra 
var ambitionen att ha en öppen ingång i intervjusituationen för att få så djup insikt i deras upplevelser 
som möjligt. Intervjuguiden användes sålunda som utgångspunkt i samtliga intervjuer men både 
ordningsföljden på frågorna samt vilka följdfrågor som ställdes varierade utifrån varje enskild intervju. 
Anledningen till detta var för att minska risken att samtalet stoppades på grund av att jag var tvungen 
att strikt följa intervjuguiden samt för att kunna uttömma frågorna fullständigt och utnyttja den 
flexibilitet som metoden erbjuder för att bäst förstå intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011). 
Förhoppningen var att detta skulle bidra till mer djupgående och personliga svar jämfört med om 
intervjupersonerna känner att situationen är spänd och stel. Jag var mån om att intervjupersonerna skulle 
känna sig fria att berätta hur mycket eller lite de själva ville och att samtalets riktning och struktur skulle 
kunna formas under samtalets gång utifrån deras svar.  

Intervjuerna var ca en timme långa och spelades in med hjälp av min mobiltelefon efter att 
intervjupersonerna gett sitt medgivande. Materialet spelades in för att jag skulle kunna fokusera och 
vara uppmärksam på intervjupersonernas svar för att kunna ställa relevanta följdfrågor men även för att 
se till att inte missa några viktiga detaljer. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant allt 
eftersom intervjuerna var genomförda, i syfte att få ett rättvisande resultat och analys. Det transkriberade 
materialet utgör således studiens resultat och presenteras i kommande resultatavsnitt.  

Forskarens roll 

Det har riktats viss kritik mot intervjuer när det gäller forskarens roll i intervjusituationen varpå 
forskarrollen behöver belysas och problematiseras ytterligare (Kvale & Brinkmann, 2009). Som forskare 
finns en risk att bete sig på ett sätt som påverkar intervjupersonen och dess svar genom att exempelvis 
använda ett visst kroppsspråk eller reagera på ett sätt som påverkar hur intervjupersonen svarar. Det 
diskuteras även kring huruvida forskaren ställer allt för ledande frågor för att få fram ett resultat som är 
tillfredsställande för studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett sådant beteende skulle innebära att 
intervjun bli styrd vilket bidrar till att intervjupersonen påverkas till att svara på ett visst sätt för att 
behaga forskaren (Bryman, 2011). En annan svårighet som kan framträda i intervjusituationen är att 
informanten förstår vad forskaren undersöker eller är allt för väl insatt i ämnet och anpassar sina svar 
under intervjutillfället (Cohen, Manion & Morrison, 2011).  

Som forskare kan det vara svårt att motverka detta helt och hållet. I ett försök att minska risken att 
intervjupersonerna anpassade sina svar efter vad jag ville höra försökte jag dels vara tydlig i 
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kommunikationen gentemot intervjupersonerna kring att jag endast var intresserad av deras egna 
upplevelser och erfarenheter samtidigt som jag försökte behålla neutrala reaktioner  till deras svar och 
berättelser. Jag kan däremot inte utge mig för att ha agerat helt opartiskt då intervjuerna inte följde en 
strikt intervjuguide även då samtliga intervjuerna i stort utgick från samma frågor. Jag försökte däremot 
att inte påverka intervjupersonerna i deras svar utan endast ställa relevanta följdfrågor för att utveckla 
och fördjupa svaren. Jag försökte även att inte vara påtryckande utan istället låta intervjupersonerna 
svara utifrån sin egen vilja och förmåga utan att försöka forcera fram några svar.  

Då intervjuerna genomfördes innan jag hade valt vilken teoretisk inramning studien skulle utgå från 
minimerades risken att jag la för stort fokus på de delar som kunde vara relaterade till de teoretiska 
perspektiven. Däremot hade jag tagit del av en hel del tidigare forskning inom ämnet för att kunna ställa 
relevanta frågor. Denna förkunskap kan självklart ha färgat min position som forskare.  Emellertid var 
det viktigt för mig att försöka vara öppen och lyssna på intervjupersonernas svar sä snarare än att försöka 
bekräfta vad den tidigare forskningen sagt.  

Bearbetning och analys av data 
Insamlade data kan delas upp i två kategorier utefter vilka egenskaper den har; kvantitativa eller 
kvalitativa (Åsberg, 2001). Distinktionen mellan de två kategorierna är viktig eftersom det avgör hur 
materialet ska bearbetas och analyseras framledes. Då jag genomförde semistrukturerade intervjuer som 
även spelades in är insamlade data kvalitativ. Inom kvalitativ forskning används tematisk analys som en 
metod för att analysera, identifiera och se mönster utifrån empiriskt insamlade data (Braun & Clarke, 
2006). Larsson (2005) menar att en kvalitativ studie som beskriver fenomen på ett sätt som stämmer 
överens med den bild människor har i allmänhet är relativt poänglös. Istället önskas att den kvalitativa 
studien ska ge ett kunskapstillskott genom gestaltningen. Hög kvalitet i tolkning innebär att delarna i en 
tillgängliga data tas tillvara på ett bra sätt så att det uppstår så få motsägelser som möjligt mellan helheten 
(tolkningen) och delarna (enskilda data) (Larsson, 2005). En lyckad analys av materialet resulterar i ett 
nytt sätt att se på verkligheten i form av begrepp eller mekanismer vilket ger studien trovärdighet. Lyckas 
inte detta blir den kvalitativa analysen meningslös (Larsson, 2005). Tematisk analys är därför en viktig 
del för att ge studien god kvalitet. Eftersom studien syftar till att fånga medarbetarnas upplevelser och 
erfarenheter i förhållande till forskningsfrågorna har jag genomfört tematisk analys för att bäst kunna 
tillgodogöra mig insamlade data samt för att tillgodose hög kvalitet i studien och bibehålla hög 
trovärdighet i analysen.	

Analysen av materialet gjordes i två steg. Först analyserade jag det transkriberade materialet utifrån 
frågeställningarna men med största fokus på intervjupersonernas berättelser, varpå det inledningsvis var 
en någorlunda empiristyrd tematisk analys. Empiristyrd analys innebär att materialet inte analyseras 
utifrån forskarens teoretiska intresse utan istället identifieras teman utifrån insamlade data (Braun & 
Clarke, 2006). Detta kan även innebära att de teman som identifieras inte har särskilt stark anknytning 
till de frågor som intervjupersonerna får under intervjuerna.  

Analysen gick till på så sätt att jag läste igenom det transkriberade materialet ett flertal gånger och under 
tiden kodade jag materialet genom att markera relevanta delar och återkommande teman med olika 
färger. Genom att stryka över med olika färger gavs en god överblick över vilka teman som var mest 
återkommande i resultatet. Efter att materialet hade bearbetats och analyserats första gången blev vissa 
teoretiska perspektiv och begrepp mycket synliga. Anledningen till varför jag kunde se dessa var dels 
på grund av den tidigare erfarenhet och kunskap jag har inom området, dels utifrån den gedigna 
litteratursökningen jag gjorde inledningsvis. När jag väl hade börjat se dessa tydliga mönster av teoretisk 
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inriktning bestämde jag mig för att analysera materialet ytterligare en gång, nu med en teoristyrd 
inriktning. Genom en teoristyrd analys utgår forskaren från begrepp eller teorier vilka styr analysen då 
hen söker efter data som kan bekräfta dessa teorier eller begrepp (Braun & Clarke, 2006). I teoristyrd 
tematisk analys fokuserar forskaren på vissa områden vilket kan ge mindre utförliga beskrivning av den 
generella data. Däremot blir vissa delar av materialet väldigt detaljerat och välbeskrivet vilket är 
fördelaktigt inom tematisk analys där fokus ligger vid att fånga variationer och detaljer (Braun & Clarke, 
2006). Även denna gång använde jag färgpennor för att koda och tematisera materialet. Eftersom 
materialet redan bearbetats en gång tidigare kunde jag fokusera mer specifikt på att hitta detaljer och 
beskrivningar utifrån den teoretiska referensramen. Efter att materialet analyserats utifrån teoretiska 
teman påbörjade jag att skriva ut och analysera de delar av materialet som var mest talande för den data 
jag tagit del av. Resultatet analyserades sedan utifrån mitt teoretiska ramverk.  

Eftersom jag genomförde tio stycken intervjuer, à 1 timme, hade jag en stor mängd data att arbeta med. 
Som Braun och Clarke (2006) beskriver är det lätt att vissa delar av den stora mängden data försvinner 
då fokus ligger på specifika delar och detaljer. Under bearbetning och analys av data har jag valt bort 
vissa delar av det material jag fått från intervjuerna då jag fokuserade främst på de delar som var mest 
framträdande. Det finns en risk av vissa relevanta delar har försvunnit, eftersom delar av materialet alltid 
är i relation till helheten (Larsson, 2005). Genom att jag bearbetade materialet i flera steg, först genom 
att lyssna igenom och transkribera men även genom dubbel tematisering gavs jag god förståelse för mitt 
resultat vilket gav mig förutsättningar att välja ut de mest relevanta delarna som presenteras senare i 
uppsatsens resultat – och analysavsnitt. Utifrån detta har jag försökt att vara uppmärksam på helheten 
för att inte försumma viktiga delar av kvinnornas berättelser.  

Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 
Inom forskning diskuteras styrkor och svagheter vanligtvis i relation till studiens validitet och 
reliabilitet. I kvalitativa intervjustudier handlar reliabilitet om huruvida resultatet är tillförlitligt och om 
intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under intervjun samt om de kommer att ge andra svar 
vid ett senare tillfälle (Cohen et al., 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten kan bland annat 
påverkas av intervjumetodiken och om frågorna vid intervjun är ledande eller inte. Risken med ledande 
frågor är att de inverkar på intervjupersonens svar utan att forskaren är medveten om det (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Validitet handlar generellt sett om forskningens giltighet, det vill säga huruvida forskaren verkligen 
mäter det som hen avser att mäta (Cohen et al., 2011; Bryman & Bell, 2007). I kvalitativa studier delas 
validitet upp i intern och extern validitet (Sekaran & Bougie, 2013; Bryman & Bell, 2007). Intern 
validitet syftar till huruvida resultatet från studien representerar den insamlade datan (Sekaran & Bougie, 
2013). Den interna validiteten tenderar att vara hög i kvalitativa studier eftersom insamlingsmetoden 
möjliggör för en djup och ökad förståelse kring en specifik situation (Bryman & Bell, 2007). Den externa 
validitet är ofta låg inom kvalitativ forskning då det handlar om resultatet från studien kan generaliseras 
till andra kontexter vilket vanligtvis inte är av intresse för kvalitativa forskare (Bryman & Bell, 2007; 
Bryman, 2011). För att öka validiteten i en kvalitativ studie är det önskvärt med en tydlig beskrivning 
av tillvägagångssätt och forskningsmetod. Då blir de personer som vill upprepa studien i andra kontexter 
ansvariga för genomförandet och hur valid studien blir (Sekaran & Bougie, 2013).  

Då kvalitativa studier kan vara svåra att bedöma genom validitet och reliabilitet föreslår vissa författare 
att de istället ska bedömas utifrån kriterier gällande studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Inom ramen 
för begreppet tillförlitlighet ryms fyra delbegrepp som vidare beskriver hur en studies kvalitet ska 
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granskas. Studiens trovärdighet bedöms utifrån att den sociala verklighet som beskrivs av forskaren är 
trovärdig i andra människors ögon. Detta skapas genom att säkerställa att forskningen sker i enlighet 
med de regler som finns samt att resultaten av studien återges till de personer som är en del av den 
sociala verklighet som studerats för att de ska kunna bekräfta att uppfattningen är korrekt. Kriteriet 
överförbarhet innebär att heltäckande beskrivningar med detaljer av det som studeras ger andra 
människor möjlighet att ta del av den studerade verkligheten och bedöma huruvida resultaten är 
överförbara till en annan miljö. Pålitlighet syftar till att säkerställa att alla steg av forskningsprocessen 
redogörs för och är tillgängliga för att kunna bedömas. Inom ramen för detta kriterium kan även 
giltigheten i de teoretiska slutsatser som dras bedömas. Det sista kriteriet handlar om att kunna styrka 
och konfirmera forskningsresultatet då det i samhällelig forskning är svårt att få fullständig objektivitet. 
Det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska 
inriktning påverka forskningsprocessen och de slutsatser hen kommer fram till (Bryman, 2011, s 354-
355). 

I studien har jag tagit hänsyn till dessa aspekter för att i största mån försäkra att studien håller en hög 
vetenskaplig kvalitet. Frågornas formulering och intervjuarens roll har setts över, för att i största mån 
öka reliabiliteten. Genom att jag spelade in och transkriberade intervjumaterialet har jag säkerställt att 
den interna validiteten är hög genom att studiens resultat representerar insamlade data (Sekaran & 
Bougie, 2013). Däremot är det relevant att påpeka att studiens syfte är att skapa förståelse för kvinnornas 
upplevelser och erfarenheter varpå det kan vara svårt att generalisera resultatet till andra kontexter, vilket 
minskar den externa validiteteten (Bryman & Bell, 2007; Bryman, 2011). Studiens tillförlitlighet tas 
hänsyn till genom jag tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer och principer som finns, vilka 
presenteras i nästkommande avsnitt. Jag har även strikt hållit mig till studiens framkomna resultat som 
underlag för mina analyser. Vidare kommer den slutgiltiga uppsatsen att skickas till de medverkande 
intervjupersonerna för att hålla en transparens gentemot dem och de resultat jag kommit fram till. Det 
är svårt att hålla en objektiv bild som forskare, särskilt när du delges djupgående historier kring 
individers upplevelser och erfarenheter, men genom studiens gång har jag försökt att hålla en distans till 
materialet för att kunna göra en trovärdig och tillförlitlig analys. Jag ämnar med ett tydligt metodavsnitt 
försäkra mig om att ge en genomgående beskrivning av tillvägagångssätt och redogöra för samtliga steg 
i processen för att studien ska vara möjlig att upprepa i framtiden samt att säkerställa att resultaten anses 
pålitliga.  

Etiska överväganden och ställningstaganden 
Inom Vetenskapsrådets ämnesråd för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal 
forskningsetiska principer som bör följas under genomförandet av en studie. Vetenskapsrådet (2017) 
tydliggör två olika aspekter som en ska ta hänsyn till. Det ena är forskningskravet vilket berättigar 
samhällets individer att forska för att utveckla och fördjupa kunskap, så länge den håller god kvalité och 
att forskningen sker kring relevanta frågor. Den andra aspekten är individskyddskravet som syftar till 
att skydda opassande insyn i en människas privatliv vilket innebär att individer inte får kränkas, 
förödmjukas eller utsättas för psykisk eller fysisk skada. Dessa två aspekter ska inte utesluta varandra 
utan snarare ska det potentiellt nya kunskapstillskottet vägas mot vilka risker som finns för de berörda 
deltagarna. Varje forskningsområde har egna forskningsetiska kodexar som utgör riktlinjer kring hur 
forskaren ska agera mot de som medverkar i forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2017). Kodexarna 
beskriver vad forskaren ta hänsyn till före, under och efter studiens genomförande och detta 
sammanfattas i ett antal etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011).  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga deltagare om vilka villkor som gäller 
för deltagandet samt att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Informationen som ges 
ska beskriva studiens syfte men det kan vara mer eller mindre detaljerat. Det ska även framgå tydligt 
vem eller vilka som kan kontaktas för eventuella frågor (Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren måste även 
få deltagarnas samtycke. De som medverkar har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de ska delta vilket även innebär att de ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför några negativa följder. Utifrån detta får de inte utsättas för påverkan av forskaren om de beslutar 
att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om 
undersökningsdeltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter som berör 
identifierbara personer skall hanteras på så sätt att deltagarna inte kan identifieras av obehöriga personer. 
Detta gäller i synnerhet uppgifter och information som kan uppfattas som etiskt känsliga. 
Sammanfattningsvis innebär detta krav att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet och uppgifter om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamålet vilket innefattas i nyttjandekravet som innebär att materialet 
inte får användas eller lånas ut för syften som är icke- vetenskapliga. Personuppgifter som är insamlade 
för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde, förutom 
efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att ta hänsyn till ovan nämnda krav valde jag att informera samtliga intervjupersoner om studiens 
övergripandet ämne i samband med att förfrågan om deltagande skickades ut (se bilaga 1). I mailet stod 
uttryckligen att deltagande är frivilligt men uppskattat samt att ett eventuellt deltagande skulle innebära 
att intervjun spelades in, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt att allt som sägs kommer 
hanteras med största konfidenitalitet och anonymitet. Under intervjun informerade jag även muntligt om 
att intervjun sker på deras villkor, där de själva bestämmer hur mycket eller lite de vill svara. Jag 
efterfrågade även intervjupersonernas samtycke att bli inspelade. Vidare berättade jag att det endast var 
jag och min handledare som skulle ha tillgång till materialet under arbetets gång och att det material 
som handledaren får tillgång till är avidentifierat både gällande namn på person och organisation.  

Vid kvalitativa studier kan det framkomma känslig information och inte minst inom mitt aktuella 
forskningsområde. Därför var det viktigt för mig att bibehålla ett starkt skydd mot individerna under 
studiens gång för att säkerställa att de kände sig trygga i att materialet hanterades på ett välfungerande 
sätt. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon för att materialet skulle kunna transkriberas. Telefonen 
är skyddad av ett lösenord vilket säkerställer att endast jag kunde tillgå intervjumaterialet. 
Transkriberingarna sparades på min privata dator, vilken även den är skyddad av lösenkod. Allt inspelat 
material, samt transkriberingarna, raderades efter att uppsatsen var examinerad. Under hela arbetets 
gång hölls intervjupersonernas identiteter anonyma genom att inte benämna dem vid någon typ av namn. 
Jag har under studiens gång således tagit hänsyn till forskningsetik och forskarrollen som sådan 
(Vetenskapsrådet 2002; 2017; Ahrne & Svensson, 2015).  
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Resultat och analys 
I följande avsnitt redogörs för studiens resultat med avsikt att svara upp till studiens syfte. Vidare 
analyseras resultatet med utgångspunkt av det teoretiska ramverk som studien tar utgångspunkt i. 
Resultat och analys presenteras enligt de olika teman som framkommit av bearbetning och analys av 
data. Under varje tema presenteras inledningsvis en sammanfattning av det som framkommit under 
intervjuerna. Sammanfattningen följs av ett citat som är utmärkande för det specifika temat. Citaten är 
hämtade ur empirin men har inga referenser då jag valt att inte namnge intervjupersonerna på något sätt. 
Dock är citaten alltid från en enskild individ. Efter citaten följer en analys av sammanfattningen och 
citatet. 

Upplevelsen av att vara kvinna 
Kvinnornas upplevelser av att arbeta i en mansdominerad bransch tar sig uttryck på ett antal olika sätt. 
Den generella uppfattningen är att de i mångt och mycket haft fördel av att vara i minoritet då 
konkurrensen inte har varit särskilt stor samtidigt som de upplevt att de många gånger blivit ifrågasatta 
av deras manliga kollegor. Nedan presenteras resultatet av att deras upplevelser.  

Någon som tror på dig 

Flertalet intervjupersoner förklarar att det tidigt i deras karriärer fanns chefer och ledare i deras närhet 
som berättade att det fanns en plats för dem i branschen och som vägledde gentemot olika tänkbara 
vägar. De visade möjligheter inom branschen och peppade när de började tveka och titta sig runt efter 
annat. De flesta av kvinnorna menar att de i stort alltid haft bra chefer som har uppmuntrat, utmanat och 
trott på dem. En kvinna berättar hur hon upplever att hon haft tur som fått ha en så bra relation med sin 
chef. Då samarbetet dem emellan fungerat bra har hon ständigt fått mer ansvar och vuxit av det. En 
annan intervjuperson uttrycker att hon alltid haft bra chefer och anser att det har gjort att hon vuxit och 
fått en bra självkänsla. Hon berättar att hon alltid hört att man ska välja sin chef, något som är svårt och 
inte alltid går att göra. Däremot vidhåller hon att en bra chef helt klart kan vara avgörande för karriären. 
Flera av intervjupersonerna uttrycker att stora delar av karriären kan påverkas av vilken typ av ledare 
som finns runtomkring. De menar att det för alla, men kanske speciellt för kvinnor, är viktigt med ett 
ledarskap som inte gör skillnad på individer, särskilt inte kvinnor och män, utan premierar allas styrkor 
oavsett vad.  

[…] sen är det någon som vågar ta steget, typ min nuvarande chef. Alla andra sa att jag var 
för ung och att de borde anställa en mer erfaren person med mer kunder men han sa nej, ”jag 
ser drivet”. Det är nog snarare sådana personer som saknas snarare än att det finns för få tjejer 
som inte vågar eller vill. Man behöver bara någon som tror på en. Det har jag absolut fått på 
mitt nya företag, på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Att man får höra att någon tror på en 
så betyder det något. Det är viktigt med ett bra samspel med sin chef. 

Kvinnor tillhör den grupp som egentligen har små möjligheter att göra karriär eller förflytta sig uppåt i 
organisationer (Kanter, 1993). De stereotypa bilder som finns kring hur kvinnor ska vara kan vara 
begränsande, både från andra men även från dem själva (Kanter, 1993; Heilman, 2012). Genom att ha 
en chef som visar vägen och skapar möjligheter verkar det som att de hinder som vanligtvis uppkommer 
av möjlighetsstrukturen till viss del elimineras för kvinnorna. Det är troligt att chefens tilltro bryter det 
återkommande mönstret, den självuppfyllande profetian, kring hur kvinnorna agerar men även genom 
vilka möjligheter de får (Kanter, 1993). Däremot blir det tydligt att framgången för kvinnorna beror på 
någonting utanför dem själva. Medan män återkommande har möjligheter att växa och klättra i 
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organisationer krävs det ett yttre element för kvinnor, en extern faktor utanför henne själv som hjälper 
till att riva ner de strukturella hindren. För kvinnorna upplevs det inte vara en självklarhet att de är var 
de är idag, utan hänvisar istället till att de haft tur som haft bra chefer och personer runtomkring sig som 
trott på dem. Chefen hjälper kvinnorna att skaffa det självförtroendet och de ambitioner som krävs för 
att göra karriär, något som ofta återfinns hos männen enligt Kanter (1993).  

Ifrågasatt  

Ett antal av intervjupersonerna upplever att deras manliga kollegor har låga förväntningar på dem och 
inte räknar med att de ska kunna vissa saker. Istället blir de stundtals förvånade när kvinnorna gör 
någonting bra, som att dra in en ny kund eller stänga en affär. Kommentarer som ”men vad duktig du 
är” och ”åh har du fått in den kunden, det är fantastiskt” är något en intervjuperson fått höra ett flertal 
gånger. Det är som att männen blir chockade och undrar hur en kvinna kan ha klarat av att göra något 
så bra. Upplevelsen är att kvinnorna får överdrivet beröm av sina manliga kollegor för någonting de 
själva anser är en del av deras arbetsuppgifter.  

Förutom att de uppfattar att förväntningarna är låga upplever kvinnorna även att de ibland blir ifrågasatta 
i sin yrkesroll. Kvinnorna berättar att den största utmaningen som ny i karriären är att kollegorna skulle 
få förtroende för dem, att de ska förstå att de är duktiga och kan sitt yrke. Vissa kvinnor förklarar att de 
nästan överpresterar för att inte kunna bli ifrågasatta kring sin kunskap och kompetens. En kvinna 
berättar att hon upplever att det finns förväntningar på att en kvinna ska jobba hårdare än männen och 
ibland förväntas arbeta övertid medan chefen snarare blir tacksam när en man gör det. Överlag har de 
behövt arbeta hårt under karriären men framförallt har de behövt markera att de prioriterar sitt jobb. 
Detta är tydligast för de kvinnor som har barn eftersom deras värderingar kan bli ifrågasatta om de skulle 
prioritera barnen framför jobbet. Detta skulle aldrig hända männen menar en kvinna. Hennes upplevelse 
är snarare att män får beröm för att de lyckas kombinera familjeliv och arbetsliv på ett fungerande sätt.  

Jag vann en New York-resa för två år sedan och jag var den enda kvinnan som vann. Det som 
var intressant var att det var åtminstone två män som var tvungna att fråga varför jag var där. 
Det var kollegor från hela landet. Vi byggde upp våra depåer och jag var där för jag var jävligt 
grym på att dra in kapital och av samma anledning var även de där.  

På flyget dit var det en man som nästan frågade ut mig med olika frågor som att jag var 
tvungen att bevisa att jag faktiskt vet vad jag sysslar med. Det kändes som att han ville testa 
mig. Sedan var det en annan som berättade att han hade frågat VD’n vem jag var och varför 
jag skulle vara här. Och då hade han fått svaret att ”du var skitgrym och jätteduktig rådgivare, 
så intressant”. Och då kände jag att jag aldrig skulle gå till VD’n och fråga varför en manlig 
kollega var där. 

Utifrån resultatet är det påtagligt att det finns en viss skepsis från männen gentemot kvinnorna och deras 
kunskap. Det är också tydligt att det riktas en hel del uppmärksamhet mot kvinnorna och deras 
prestationer. Männen på resan var uppenbart nyfikna på hur det kom sig att kvinnan var där och ville ha 
reda på anledningen. Då hon var den enda kvinnan med på resan är hon i klar minoritet, vilket gör henne 
mycket synlig i  gruppen av män, vilket vidare genererar i stor uppmärksamhet gentemot henne (Kanter, 
1993). Kvinnorna upplever att de aldrig skulle bete sig på liknande sätt mot sina manliga kollegor, vilket 
kan förklaras utifrån att de inte tillhör majoriteten och därmed inte upplever det som ovant eller särskilt 
spännande med en man på grund av att de inte tillhör en minoritet (Kanter, 1993).  Nyfikenheten och 
skepsisen grundar sig troligtvis både i det faktum att kvinnorna är tokens som sticker ut från mängden 
men även utifrån att deras beteenden och agerande skiljer sig från de förväntningar som finns på kvinnor 
(Kanter, 1993; Heilman, 2001). Genom att vara framgångsrika i sina roller går kvinnorna emot ett antal 
stereotypa bilder som finns kring kvinnor och deras egenskaper vilket får männen att bli förundrade och 
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intresserade av hur det kommer sig att kvinnorna befinner sig i en typiskt sett manlig position (Heilman, 
2001).  

Framgång som förminskas 

En kvinna som är framgångsrik och tjänar mycket pengar accepteras inte alltid av männen. Under 
intervjuerna berättar en kvinna att det är under de perioder hon tjänat som mest hon även blivit kallad 
mest olämpliga saker av killar. Hon förklarar att killar verkar bli stötta av att det gått bra för henne och 
andra kvinnor. Hon berättar även att männen spekulerar en del kring andra kompetenta och smarta 
kvinnor som det gått bra för i branschen. Där pratas det om att kvinnorna skulle ha gått sängvägen för 
att komma dit de är idag. Hon förklarar att inget av det som sägs är sant men att killarna på något sätt 
måste hitta på dessa historier, för att det antas orimligt att en tjej skulle klara det på egen hand. En annan 
kvinna berättar att hon får möta en del fördomar där män har svårt att acceptera hennes kompetens och 
istället förklarar hennes existens i yrkesrollen på egna sätt.  

Men det är en del sånt, de tror att man är någon monterflicka eller säger “lilla gumman, du 
var inte ens född” eller att jag blev anställd för att jag var snygg. Det är väl de tre tydligaste 
sakerna som jag mötts av och som följt med mig - det har dock triggat mig att visa att jag är 
bättre. 

I den manliga kontexten blir kvinnornas existens mycket synlig och männen försöker upprätthålla bilden 
av kvinnor som stereotypisk grupp genom att förminska deras prestationer (Kanter, 1993). Kvinnorna 
förväntas representera den stereotypiska bilden av vad som är kvinnligt och när de plötsligt intar en 
manlig position skapar det obalans (Kanter, 1993; Heilman 2001). Genom att vara i minoritet både i 
gruppen men även i en hel bransch blir synligheten mycket påtaglig för kvinnorna. Resultatet visar på 
att männen blir hotade när kvinnorna är framgångsrika och därför måste finna sätt att förminska deras 
framgång. Det är tydligt att kvinnors synlighet och framgång sticker vissa män i ögonen då de har tagit 
sig ur den stereotypiska roll som de blivit tilldelade och eftersom de inte helt accepterar kvinnornas 
inträde på deras manliga område väljer de istället att sprida rykten om kvinnorna och deras framgång 
(Kanter, 1993). Männen försöker således hitta förklaringar i hopp om att förstå hur det kommer sig att 
kvinnorna inte hör ihop med hur ’kvinnor ska vara’, vilket beror på att våra förväntningar på kön är 
socialt uppbyggda och ligger som en omedveten ömsesidig förståelse i samhället vilka alla människor 
är med och upprätthåller i våra dagliga interaktioner (Rollero et al., 2014; West & Zimmerman, 1987). 

Kvinnornas medvind 

I princip alla kvinnor berättar att de under majoriteten av sin karriär varit de enda tjejerna i sina team. 
Däremot upplever flertalet av dem att det finns en vilja att ha fler kvinnor i organisationer och att de 
därför får mycket uppmärksamhet som kvinnor. En kvinna förklarar att hon blir hårt granskad men 
automatiskt får mer uppmärksamhet och större plats eftersom det är så ovanligt med kvinnor i hennes 
yrkesroll. Många av intervjupersonerna ser att de finns flertalet fördelar med att vara kvinna i en 
mansdominerad bransch. En rådgivare beskriver att om du trivs i rollen, är duktig och jobbar hårt får du 
mycket gehör som tjej eftersom det är så pass få. Hon förklarar att hon inte upplever särskilt stor 
konkurrens i branschen, eftersom det inte finns särskilt många kvinnor i samma ålder och med samma 
erfarenhet, vilket absolut är en fördel för henne. Även flera av de andra kvinnorna påpekar att du kan få 
lite medvind om man tar det på rätt sätt. Några av kvinnorna har till och med blivit headhuntade till sina 
nuvarande arbetsplatser eller fått frågan om att byta jobb, ofta på grund av att de är kvinnor med en viss 
kompetens, något som företagen saknar. En kvinna resonerar vidare kring hur branschen fortsatt 
befinner sig i en omställningsperiod men att hennes upplevelse är att i de situationer som det stått mellan 
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två jämbördiga kandidater av olika kön, har de valt tjejen. Utifrån detta är hennes erfarenhet att det varit 
ganska lätt att ta sig fram som tjej.  

Jag har snarare sett det som en fördel. Om man trivs i rollen, jobbar framåt och är duktig får 
man ganska mycket gehör som tjej eftersom det är så pass få. Man har lite medvind om man 
bara tar det på rätt sätt. 

Kvinnorna beskriver hur deras synlighet har varit till fördel under deras karriär. De menar på att de 
kunnat ’rida på vågen’ av att allt fler organisationer i branschen eftersträvar att anställa kompetenta 
kvinnor. Att vara synlig kan komma med både för- och nackdelar (Kanter, 1993). Synligheten kan vara 
påfrestande för kvinnor på så sätt att uppmärksamheten de får ökar pressen på dem och deras leverans. 
Resultatet visar dock att kvinnorna främst upplever fördelar av att vara synliga, något som Kanter (1993) 
förklarar genom att tokens kan vinna positiva fördelar genom att vara synliga om det är viktigt att synas 
för att nå framgång i en organisation. Utifrån ovan resultat tenderar kvinnorna uppleva en hel del fördelar 
av att vara i minoritet. Dels beskriver de hur de blir tillfrågade om jobb de inte ens sökt men även hur 
de på sin befintliga arbetsplats hamnar mycket i rampljuset. De beskriver hur det finns en vilja att ha 
fler kvinnor i organisationer, någonting de tror har hjälp dem på vägen. Däremot verkar det finnas en 
hake, där du som kvinna måste lära dig att bemöta fördelarna på rätt sätt. Det är vanligt att kvinnors 
prestationer får stor uppmärksamhet i mansdominerade organisationer där vissa kvinnor kan uppleva att 
de endast får vissa möjligheter just för att de är synliga (Kanter, 1993), vilket nödvändigtvis inte behöver 
innebära att deras framgång är baserat på att de anses bäst lämpade eller mest kompetenta. Utifrån 
resultatet går det att tolka upplevelserna åt båda håll. Dels har de alla fått bra möjligheter att göra karriär 
eftersom de inte haft stor konkurrens från andra tjejer men även för att det funnits en vilja från 
organisationer att anställa fler kvinnor. Samtidigt så resonerar kvinnorna själva om att de ibland kan 
bero på att det just är för att de är kvinnor som de fått vissa chanser, det hela är således en mycket svår 
balansgång.  

Mannen som norm 
Under intervjuerna framkom en tydlig differentiering mellan vad intervjupersonerna ansåg vara manligt 
eller kvinnligt. Återkommande beskriver de sig själva och sina egenskaper i relation till sina manliga 
kollegor. Nedan presenteras resultat och analys kring hur mannen anses vara normen i den kontext de 
befinner sig.  

Den raka och tydliga mannen  

I intervjuerna framkommer en bild av att män kommunicerar rakt och onyanserat. Detta i kombination 
med att de även beskrivs som oreflekterade gör att de inte alltid förstår att det de säger kan vara sårande. 
En kvinna anser dock att killar är fega. Hon menar att de drar skygglapparna över sig och låtsas att de 
inte hör när någon är taskig. Flertalet av kvinnorna beskriver hur de behövt lära sig bli mer som män, då 
de är mer hårdhudade och inte tar åt sig av saker personligen. Till skillnad från hur kvinnorna beskriver 
sig själva menar de att män inte behöver jobba lika hårt eftersom de är bättre på att tala om för 
omgivningen vad de har presterat. De är bättre på att våga satsa och skjuta från höften. Männen beskrivs 
också vara bättre på att ta negativ kritik och gå vidare. Killars raka och tydliga kommunikation bidrar 
likaledes till att de är mindre komplicerade att arbeta med. Under intervjuerna framkom även att män är 
riskbenägna och modiga, med ett generellt sett större intresse för finans, fonder och aktier än kvinnor. 
Män upplevs även vara mer självständiga och våga ta plats.  
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Jag tycker om att jobba med killar och män. Tycker om det här med raka puckar, rak dialog. 
Det kan bli temperament ibland, men jag tar det. Hellre att det brusar upp och sen går över 
än att man går runt och gnäller och tjatar om någonting länge utan att det händer något. 

Den lyhörda och försiktiga kvinnan 

När de istället talar om hur kvinnor är uttrycker de att kvinnor är försiktiga, med en vilja att vara pålästa 
och noggrant förberedda innan de testar nya saker, någonting som de anser skiljer sig mellan könen, där 
män beskrivs ha lättare att improvisera. Vidare framkommer det hur kvinnor vill ha koll och arbetar 
väldigt hårt för att vara pålästa. Under intervjuerna framkommer även att kvinnor bryr sig mer om 
gemenskap än män samt att de är osjälvständiga eftersom många kvinnor gillar att hänga i gäng med 
andra kvinnor. Kvinnornas största fördelar anses vara deras mer emotionella delar, där de är bättre på 
att lära känna kunden och dess behov på ett djupare plan. De är lyhörda vilket gör att de kan läsa av 
situationer, plocka upp signaler och därmed förhindra vissa situationer tidigare än sina manliga kollegor. 
Kvinnorna beskriver även sig själva som lojala, förstående och med stor förmåga att skapa förtroende. 
Däremot förklarar några av kvinnorna att det blir mycket skvaller och skitsnack när det är många tjejer 
tillsammans i grupp.   

[…] att bli mer modig. Där har jag saknat att vara kille på riktigt. Killar är ganska 
riskmedvetna och kastar sig ut i saker om man får dra generella slutsatser. Jag är väldigt 
tvärtom i min egen person. Jag är ganska försiktig och tycker om att vara påläst innan jag 
uttalar mig. Tycker om att kunna saker innan jag ställs till svars för dem. 

Det görs uppenbara beskrivningar av vad som är kvinnligt och manligt då intervjupersonerna vid 
upprepade tillfällen ställer sina egna personliga attribut i relation till hur männen är. De beskriver sig 
själva enligt stereotypiskt kvinnliga attribut som empatiska, lyhörda, omhändertagande och lojala 
(Koivula, 1999b; Heilman, 2001; Lyness & Heilman, 2006). Bilden av mannen är snarare att de är raka 
i kommunikationen, rättfram, risktagande och tävlingsinriktade, attribut som även de stämmer överens 
med den stereotypa beskrivningen av män (Koivula, 1999b; Heilman, 2001; Lyness & Heilman, 2006).  

Genom att de talar om kvinnor som si och män som så fortsätter de att reproducera bilden av 
könsstereotyper (West & Zimmerman, 1987). Det är en del av vårt naturliga beteende att kategorisera 
efter kön men det är viktigt att bära med sig att även strukturer och hierarkier påverkar hur kön skapas i 
olika interaktioner (West & Zimmerman, 1987; Kanter, 1993). Organisationens uppbyggnad, och i detta 
fall även den branschkontext de befinner sig i, påverkar således hur de fortsätter att skapa kön eftersom 
de ständigt ställer sitt eget beteende i relation till den dominerande gruppen. Eftersom männen 
kontrasterar mot deras beteenden skapas ett kvinnligt och manligt. Genom att kvinnorna är synliga och 
blir uppmärksammade på grund av sin tokenposition samt att de också blir ifrågasatta just på grund att 
de är kvinnor blir det uppenbart att de är olika och att detta är mer eller mindre vanligt och tillåtet i en 
viss kontext.  

Det är ofta enklare för kvinnor att acceptera den stereotyp roll de blivit tilldelade än att säga emot och 
argumentera med den dominanta gruppen, vilket således bidrar till att förstärka den bild som redan finns 
(Heilman, 2001; West & Zimmerman 1987). I interaktionen mellan varandra och sina manliga kollegor 
väljer de att agera utifrån de normerade sättet kvinnor ska vara, vilket gör att det vardagliga arbetet blir 
en del av en könsskapande process. Kvinnorna fortsätter sålunda att upprätthålla, reproducera bilden av 
vad manligt och kvinnligt är genom att tillskriva de olika könen åtskilda egenskaper och separera dem 
från varandra. När skillnaden sedan har uppkommit används dem för att stärka de centrala dragen hos 
respektive kön (West & Zimmerman, 1987) vilket tydligt görs utifrån studiens resultat. 
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Tävlingsinriktad kultur 

En av kvinnorna förklarar att hon drivs av att få en kick när hon sätts i en utmanande situation och sedan 
klarar av den, någonting hon tror att man måste motiveras av för att jobba inom finans. Hon förklarar 
vidare att ett jobb inom finansbranschen kräver att du som person är prestationsinriktad, men att det kan 
ta sig uttryck på varierande sätt beroende på roll och arbetsuppgifter. Under intervjuerna beskrivs 
männen vara bättre på att ta för sig och berätta vad de kan något som kvinnorna önskar att de hade lättare 
för. En kvinna anser även att killars sätt att vara är mer lättsamt och tydligt kring vad som gäller. Hon 
liknar finansbranschen och killars sätt att kommunicera vid sin tidigare fotbollskarriär. Hon förklarar att 
du får beröm när du gör något bra men om du gör ett dåligt jobb åker du ut, en verklighet som motiverar 
henne. En annan kvinna beskriver att hon uppskattar att jobba med män på grund av deras förmåga att, 
i stor utsträckning, separera arbetsliv från privatliv och fokusera mer på jobbet. Utifrån intervjuerna 
framkommer att kvinnorna ser upp till och eftersträvar att själva utveckla många av männens beteenden.  

Branschen är väldigt killanpassad. Det är raka puckar. Har man ett problem med någon tar 
man upp det nu, annars får man släppa det. 

Utifrån resultatet är det påtagligt att bilden av att vara framgångsrik inom finans stämmer bättre överens 
med bilden av den stereotypa mannen. Förutom att könsstereotyper särskiljer vissa personlighetsdrag 
och egenskaper mellan könen finns även synen på att de manliga attributen är mer värda än de kvinnliga 
(Heilman, 2001). Könsstereotyper förklarar ofta varför män återfinns på ledande befattningar och 
positioner i större utsträckning än kvinnor genom att deras egenskaper ofta är mer kompatibla med 
bilden av en person med stor makt i en organisation (Heilman, 2001). Kvinnornas berättelser visar på 
att männens egenskaper är mer åtråvärda och det är självklart att det är de som krävs för att lyckas och 
därför strävar de mot att bli mer som dem. Med hänsyn till det faktum att männens egenskaper värderas 
högre går det att anta att kvinnorna strävar efter att ha de mer åtråvärda manliga dragen för att kunna 
legitimera sin existens i det mansdominerade yrket.  

Ur ett strukturalistiskt perspektiv är det intressant hur kvinnorna uttrycker att branschen är anpassad 
efter män. Organisationer består av strukturer som ger män och kvinnor olika förutsättningar (Kanter, 
1993) något som även verkar följa med upp på branschnivå. Det är således både den stereotypa bilden 
och förväntningarna samt de förutsättningar som finns i strukturen de måste förhålla sig till. 

Sexism  

Förutom att deras arbetsplatser beskrivs som tävlingsinriktade med fokus på prestation förklarar en 
kvinna även att det finns män som inte alltid förstår att det de säger kan vara sårande, för att de är så 
oreflekterade. Hon menar att de kanske inte tänker att de ska sätta dit någon eller vara medvetet 
obehagliga men de fattar exempelvis inte att det är obehagligt när de lägger armen runt en yngre tjej på 
en fest. Flera kvinnor beskriver branschen som lite flirtigt med både kunder och kollegor som ger 
komplimanger kring utseendet, något de har svårt att tro händer män i lika stor utsträckning. Nästan alla 
kvinnor nämner att det förekommer vissa olämpligheter i form av kommentarer eller tjuvnyp, vilket de 
själva upplevt i viss utsträckning, särskilt i sammanhang där det serveras alkohol. Däremot beskriver 
nästan samtliga att de inte riktigt tar åt sig av dessa beteenden utan istället låter det rinna av dem.  

Det här tugget om brudar, som det hette på den tiden. Både internt mellan dom men också så 
att kvinnor hör. Det känns ju nedvärderande för en själv. Jag hade en kollega i branschen på 
den tiden, lite äldre än jag, som berättade att hennes yngre, manliga kollega vid tillfälle 
frågade om hon fortfarande hade sex. Totalt gränslöst. 
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Den stereotypiska mannen är norm och detta återspeglas även i kulturen och jargongen. I den tidigare 
forskningen visade det sig att sexuella trakasserier och sexism är sådant som existerar i flertalet 
mansdominerade branscher (Smith, 2013). Kvinnorna menar på att det gäller att välja sina strider och 
inte ta åt sig, detta kan ses som ett sätt för dem att orka med och motiveras att stanna kvar i branschen 
(Smith, 2013) samtidigt som konsekvensen av detta blir att kvinnorna blir förminskade och de 
stereotypiska föreställningarna på arbetsplatsen fortsätter att förstärkas. Utifrån ovan resultat går det att 
se hur kvinnorna ursäktar männens beteenden utifrån att de är oreflekterade och inte riktigt förstår att de 
kan vara sårande och i och med detta fortsätter bilden av kvinnan som underställd mannen att 
reproduceras (Hirdman, 1988; 2003; West & Zimmerman, 1987). 

Genom sin synlighet blir kvinnorna påminda om de olikheter som finns mellan dem och männen men 
samtidigt måste de låtsas som att dessa olikheter inte existerar utan istället jobba hårt för att smälta in 
(Kanter, 1993). Killarna drar olikheterna till sin spets genom att prata om kvinnor på ett extremt 
generaliserat sätt. Den stereotypa bilden av en kvinna dras steget längre vilket gör det sexistiskt genom 
att generalisera på alldeles för hög nivå. Kvinnorna vill inte verka tjejiga och säga ifrån utan väljer att 
låta det ”rinna av dem” och istället anpassa sig till den manliga jargonen (Kanter, 1993).  

Det går även att tolka det som att kvinnornas närvaro i den manliga miljön inte blir accepterad eftersom 
deras framgång strider mot de preskreptiva normerna som finns om dem och även fast de uppenbarligen 
är kompetenta nog för sitt arbete går det emot bilden av hur en kvinna ska vara (Heilman, 2001; 2012) 
vilket resulterar i att de blir bestraffade genom att männen förminskar dem genom ett sexistiskt beteende.  

Inte en ”typisk tjej”  

Många av intervjupersonerna uttrycker på olika sätt att de inte är ”typiskt tjejiga”. I intervjuerna 
beskriver flera kvinnor att de är personer som verkligen uppskattar att arbeta med killar just eftersom de 
upplever att kommunikationen är mycket rakare. Överlag värdesätter kvinnorna den manliga jargonen 
och föredrar det manliga sättet att kommunicera framför kvinnors mer otydliga kommunikation. En 
kvinna förklarar att hon alltid har tyckt om att gå sin egen väg och tycker att killar är enkla att hänga 
med eftersom hon upplever att det är mer raka rör vilket gör att det blir mindre komplicerat med dem. 
En annan kvinna uttrycker att hon är grabbig i sitt sätt och inte har några problem med att folk inte tycker 
om henne medan en annan kvinna beskriver sig själv som en manlig kvinna i sitt sätt att tänka. Under 
intervjuerna framkom att många av kvinnorna är tävlingsinriktade och utmanas av den 
prestationsinriktade miljön. De beskriver sig själva som självsäkra, orädda, drivna och målinriktade. Ett 
antal kvinnor beskriver sig som mer riskbenägna än majoriteten kvinnor. De menar även att de är rakare, 
tuffare och mer individualistiska än den genomsnittliga kvinnan. Samtliga intervjupersoner beskriver 
hur de är personer med skinn på näsan som låter saker rinna av dem.  

Dels har jag alltid varit en person som inte varit så tjejig i det att jag aldrig riktigt tyckt att 
det är viktigt med supernära tjejkompisar, och göra precis som en grupp tjejer gör. Jag har 
alltid tyckt om att gå min väg och tyckt att killar är ganska enkla att hänga med för det blir 
mindre komplicerat med dem på något sätt, mer raka rör. 

Kvinnorna berättar inledande hur de har egenskaper som skiljer sig från männen. Däremot framkommer 
det även hur de tar avstånd från vissa kvinnliga drag där några av kvinnorna till och med uttrycker att 
de inte är ”typiska tjejer”. Det finns förutbestämda åsikter gällande vilka arbeten som passar ihop med 
respektive kön (Heilman, 2001) där de kvinnliga attributen inte fullständigt matchar den stereotypa bild 
som finns av någon som arbetar med ett finansiellt yrke. Eftersom de egenskaper som beskrivs vara 
nödvändiga i branschen är mer överensstämmande med manliga attribut, som tävlingsinriktning och 
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beslutsamhet, blir det uppenbart att kvinnorna inte passar in. För att tokens ska bli accepterade i gruppen 
kan de behöva visa sin lojalitet på olika sätt  (Kanter, 1993). De generaliserade bilderna av kvinnor och 
män är både olika men även motsatsvisa, där du som kvinna inte anses kunna ha manliga attribut 
(Heilman, 2001) och utifrån resultatet går det att tolka att kvinnorna väljer att distansera sig från sina 
kvinnliga drag för att visa lojalitet men även för att känna större samhörighet med den dominerande 
gruppen i hopp om att förklara sin existens och bli accepterade i en typiskt sett manlig miljö.  

Även då de försöker att särskilja sig från den stereotypiska bilden av att vara kvinna genom att identifiera 
sig som inte ”typiska tjejer”, innebär det fortfarande att kvinnorna fortsätter att skapa och reproducera 
kön eftersom det uppenbarligen finns något som är en ”typisk tjej” och något som är en ”typisk kille”. 
Däremot framkommer olika parallella spår när det gäller vilka egenskaper som är åtråvärda. När det 
talar om ett kundperspektiv menar kvinnorna att det har ett antal egenskaper som är bättre för kunden, 
exempelvis de mer emotionella och lyhörda delarna. Dessa egenskaper verkar dock inte lika viktiga 
internt för att ta sig fram och göra karriär i organisationen, utan då gäller det att anpassa sig till de mer 
stereotypiskt manliga dragen (Koivula, 1999b; Heilman, 2001; Lyness & Heilman, 2006).  

Kvinnors anpassning till normen 
I det hittills presenterade resultatet framkommer att det görs skillnad i beskrivningen av män och kvinnor 
där de stereotypiskt manliga attribut värderas högre än de kvinnliga vilket kan tolkas som att mannen är 
norm i sammanhanget. Kvinnorna tar till viss del avstånd från att vara kvinna genom att beskriva sig 
som inte ”typiskt tjejiga”. Nedan presenteras resultat och analys kring hur kvinnorna successivt försöker 
anpassa sig till den manliga normen.  

En manlig jargong 

Även då de flesta av kvinnorna inte upplever att deras könstillhörighet varit ett hinder under karriären 
beskriver de ändå hur de på ett eller annat sätt anpassat sig för att passa in bättre i kulturen. En kvinna 
beskriver att hon i början av karriären hade som strategi att vara sig själv och ärlig, men hon insåg efter 
ett tag att det istället krävdes att hon var mer politisk. Hon berättar att hon la till en jargong under sina 
år inom trading där hon “pepprade” sitt språk genom att lägga till fler svordomar och mötte killarna på 
deras planhalva för att vara en i gänget. Hon menar att finns det många psykopater och halvpsykopater 
i branschen och att det därför ibland krävs att man är manipulativ och retorisk, något som tär på en om 
man är en vanlig människa. Även andra intervjupersoner valde tidigt i karriären att anpassa sig efter den 
manliga jargongen. 

Man fick ju bestämma sig ganska snabbt för att vara med eller inte. Köra den jargongen som 
var eller inte vara där. Och för mig var det inte ett alternativ att inte vara där. För mig var det 
att köra den jargongen som var. Men det tyckte jag passade mig ganska bra. Det är klart att 
det är ganska grovt till och från, men jag var med på det och tyckte att det var ganska roligt. 
Eller helt okej i alla fall. 

Kvinnorna beskriver en verklighet där de både väljer och drivs till en anpassning av språk och 
uttryckssätt. Det är i mångt och mycket inte ett alternativ att inte anpassa sig om en har intresse av att 
vara kvar. Det som sker är en tydlig anpassning till majoritetens existerande kultur (Kanter, 1993) genom 
både acceptans och faktiskt förändring av språk och jargong. Genom att ändra sitt eget sätt assimileras 
kvinnorna in i den manliga kulturen, vilket enligt Kanter (1993) även kan ses som ett tecken på visad 
lojalitet.  
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Det är även intressant att reflektera över det faktum att språket och jargongen är ett sätt varpå männen 
skapar tydliga kontraster mellan dem och kvinnorna (Kanter, 1993). Genom att lägga till en manlig 
jargong blir det uppenbart vilka som tillhör respektive grupp, men även vilka som väljer att anpassa sig 
efter normen. Det är inte ovanligt att tokens blir påminda om sin minoritetsposition genom just 
samtalsämnen och jargong (Kanter, 1993) vilket blir tydligt från kvinnornas berättelser. Utifrån att 
intervjupersonerna nästan genomgående varit de enda kvinnorna i sina team är anpassningen till 
majoritetens jargong förståelig eftersom de annars riskerar att känns sig mycket ensamma och 
distanserade från resterande medlemmar i gruppen (Kanter, 1993).  

Våga ta plats 

Under intervjuerna framkom att kvinnorna var överens om att de måste bli bättre på att tala om vad de 
är bra på och även lära sig tala om för chefen vad de presterat. Genomgående beskriver kvinnorna hur 
de har fått jobba hårt, speciellt de första åren. Detta krävs jämväl av männen men för kvinnorna krävs 
det även stundtals att de visar att de prioriterar jobbet. Kvinnorna upplever stundtals att det kan vara 
svårt att ta plats då många av männen tar väldigt stor plats. Några av kvinnorna beskriver att män ofta 
förutsätter att om en manlig och kvinnlig kollega kommer tillsammans till ett möte eller event är hon 
alltid en sekreterare eller assistent. Förutom att de behövt visa sin plats genom att förtydliga sin yrkesroll 
för vissa män menar flertalet kvinnor att de behövt lära sig att bli bättre på att ta plats, både rent konkret 
i möten men även genom att berätta om sina kompetenser och bedrifter. Överlag upplevs männen vara 
bättre på att göra detta och kvinnorna beskriver hur männen agerar med en tydligare målbild kring vart 
de vill och kör hårt för att hamna där. En kvinna menar på att kvinnors största problem är att de jobbar 
dubbelt så hårt som männen men inte berättar det. Då hon själv varit chef under många år förklarar hon 
att du som chef inte minns den som sitter tyst i ett hörn och jobbar hårt, utan att den du minns är den 
som faktiskt berättar och visar vad den gjort.  

Du minns inte den som sitter i ett hörn och jobbar 12 timmar om dagen tyvärr, utan den som 
berättar vadden gör. Där gör vi tjejer ofta fel. 

Kvinnorna beskriver att en av deras utmaningar är att våga ta plats. Personer som har stora möjligheter 
i en organisation, ofta män, tenderar att ha mycket höga ambitioner och stort självförtroende i arbetet 
(Kanter, 1993) vilket blir tydligt i kvinnornas berättelser. Utifrån resultatet verkar det även finnas en 
värdering kring vilka beteenden som är mest önskvärda. Det är eftersträvansvärt att ta plats eftersom det 
är någonting som männen gör. Kvinnornas stereotypiskt sett tillbakadragna egenskaper anses inte 
optimalt i situationen. Genom att kvinnorna fortsatt får mindre plats än männen riskerar det att bli en 
självuppfyllande profetia där kvinnornas tysthet resulterar i färre möjligheter än vad männen får (Kanter, 
1993). Det är inte alla kvinnor som vill vara mer synliga än nödvändigt när de redan är i minoritet 
eftersom de kan vara rädda för att bli granskade eftersom då det finns lägre förväntningar men högre 
krav på vad de ska prestera på arbetet (Kanter, 1993). I resultatet framgår dock att kvinnorna verkar 
sträva mot att ta mer plats och det är möjligt att de inte skräms av faktumet att de kan bli nära granskade. 
Det går att resonera kring huruvida kvinnorna själva hade valt att ta mer plats om det inte var så att de 
krävdes av arbetet, på ett sätt måste de anpassa sig till majoriteten för att bli accepterade eftersom det 
verkar önskvärt att ta plats. Det kan även vara så att dessa kvinnor blir talande för gruppen kvinnor som 
alla strävar efter att gå emot den stereotypiska bild av att vara kvinna. Oavsett finns begränsningar i 
möjlighetsstrukturen som påverkar individernas beteenden och kan begränsa kvinnornas förmåga att ta 
den plats som krävs (Kanter, 1993).  
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De tar dig inte på allvar om du har en blommig klänning 

Under intervjuerna blev det tydligt att det är viktigt att se presentabel ut i arbetet. En kvinna förklarar 
att en kvinna inte kan komma till jobbet med svarta ringar under ögonen och se ut som att hon inte sovit 
på flera år för då kommer hon få kommentarer från alla på jobbet, inklusive kunderna. Däremot menar 
hon att om en man ser ut på det sättet är det mer accepterat och ses istället som att han jobbat mycket 
och är trött men ändå på plats. Utifrån detta lägger hon fokus vid att se pigg och bra ut i arbetet. Andra 
kvinnor talar även om hur de tänker på sitt utseende i arbetet, men mer ur ett klädperspektiv. En 
intervjuperson förklarar att hon tänker på att verkligen inte klä sig i något som kan anses utmanande. 
Hon tycker att det är viktigt att ha fina kläder men skulle aldrig ha på sig en kjol som kanske skulle 
kunna upplevas som för kort. En annan kvinna berättar att hon har en strategi bakom hur hon klär sig 
och att hon exempelvis aldrig skulle komma till jobbet i en blommig sommarklänning och sandaler.  

Jag skulle aldrig komma till jobbet i en blommig sommarklänning och sandaler. I en blommig 
sommarklänning blir man en liten flicka, det går inte. Komma in till en stiftelse med män 
som är 65+, de tar dig inte på allvar om du har en blommig klänning. Jag har nästan alltid 
klackar eftersom jag är ganska kort och många män är runt 180-185 cm. Har jag platta skor 
blir jag väldigt liten så därför har jag alltid högklackade skor. Då kommer jag upp och får en 
annan hållning. 

Det är tydligt att kvinnorna behöver tänka till en extra gång gällande vilket intryck de vill göra på sin 
omgivning. Det är dels rädda för att få kommentarer om sitt utseende, genom att se för trött ut eller ha 
för utmanande kläder. Samtidigt är de måna om att bli tagna på allvar som kompetenta och seriösa 
personer. Tokens, så som kvinnor i minoritet, upplever ofta en stor press att smälta in (Kanter, 1993) 
och därför försöker de att få bort vissa kvinnliga attribut, så som en allt för ”flickig” klänning samt 
minska den naturliga längdskillnaden.   

De vill inte att deras prestationer ska bedömas i skuggan av deras kön och har därför utvecklat en 
medvetenhet kring hur de uppfattas (Kanter, 1993). De är medvetna om att de kommer märkas när de 
kliver in i ett rum och de vet även att det kommer finnas vissa fördomar utifrån den stereotypa bilden 
(Heilman, 2001). De vill inge ett professionellt intryck och göra sig manliga på så sätt att de inte är 
kortare eller mer flickiga än dem. Genom att välja kläder som inte är stereotypiskt kvinnliga eliminera 
de moment som eventuellt kan störa och ta uppmärksamhet från deras kompetens. Genom att de anpassar 
sitt utseende för att inte väcka uppmärksamhet går det att tänka sig att de känner en press över att smälta 
in.  

”Du måste lära dig…” 

En kvinna berättar att hon hade en chef som lärde henne att tänka som en kille. Hon uppmuntrades att 
köra på, våga, ta chanser men även lära sig att berätta och visa för sina chefer vad hon presterat och 
åstadkommit i arbetet. Han gav henne konstruktiv feedback, tips och tricks för att våga ta plats och inte 
hamna i vanliga “kvinnofällor”. De andra kvinnorna beskriver också hur de har fått lära sig bli mer 
hårdhudade med åren och där flertalet kvinnor beskriver att de fått lära sig tänka och agera som män. 
En av kvinnorna förklarar att hon inte anser att kvinnor måste bli som killar men då det är dem de 
konkurrerar ändå med så är det viktigt att lära sig konkurrera på samma premisser. En annan 
intervjuperson beskriver att hon har fått lära sig att skjuta mer från höften och satsa lite, ett beteende 
hon upplever att män har lättare för i arbetslivet. Det har varit en stor utmaning att komma över det 
faktum att alltid vilja ha koll på allting men vägen dit har varit att hon fått be om utmaningar för att öva 
på vara i situationer där hon inte känner sig helt bekväm.  
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Jag kampas varje dag med att jag vill göra det bästa och att jag blir påverkad av negativ kritik. 
Det är väldigt tufft för mig. Jag kan vara en glad person privat men väldigt hård på jobbet 
men det är bara för att jag vet att det krävs för att få saker gjorda. Jag har fått lära mig att 
jobb är jobb, personlighet är personlighet – du måste lära dig att bli schizofren. På jobbet 
kritiserar de aldrig dig som person utan det jobb du gjort, det måste man lära sig.  Det trodde 
jag i början, att de kritiserade mig och inte mitt arbete.  

Kön är en viktig del av de sociala strukturerna vilket även innebär att strukturer och hierarkier påverkar 
hur kön skapas (West & Zimmerman, 1987). Kvinnorna beskriver hur de genom assimilation försöker 
anpassa sig till den dominerande gruppen genom att lära sig bli mer manliga (Kanter, 1993). Utifrån 
resultatet blir det uppenbart att mannen är normen, högst i hierarkin, eftersom det är deras drag som 
eftersträvas  (Hirdman, 1988; 2003). Det handlar om att bli mer som en man och lära sig att bete sig som 
de gör. Strukturen, som kräver tävlingsinriktning och fokus på individens prestation, premierar de 
stereotypiskt manliga dragen. Att vara lyhörd, omtänksam, känslig och ta åt passar inte in i kulturen och 
därför vill kvinnorna lära sig att bli som stereotypiska män.  

Kvinnorna reflekterar sannolikt inte över denna anpassning, utan den sker omedvetet i de dagliga 
interaktionerna vilket är en vanlig förklaring till varför kön fortsätter att skapas och återskapas (West & 
Zimmerman, 1987). De får vara där men kanske ändå inte helt blir sedda som fullvärdiga medlemmar i 
branschen och därför behöver de bli som män. Assimilationen sker successivt genom att kvinnorna 
anammar fler och fler manliga attribut. För många av dem har de haft med sig dessa under en lång tid i 
livet, medan det för andra är uppenbart att de under karriären behövt lära sig att bete sig annorlunda.   

Sammanfattande analys 
Dels finns det strukturella förutsättningar som skiljer sig mellan könen, där kvinnor är mer synliga på 
grund av sin minoritet vilket gör att de får stor uppmärksamhet och press riktat mot sitt arbete (Kanter, 
1993). De har ofta även sämre möjligheter att avancera då kvinnor i samhället generellt har mindre 
möjligheter och därför inte heller har kontakter i högre positioner som kan hjälpa dem att ta sig uppåt. 
Däremot visar kvinnornas berättelser att de upplever stora fördelar med sin synlighet på grund av att 
branschen eftersträvar fler kvinnor på de typiskt sett manliga positionerna. Detta har gjort att de fått 
medvind när de visat att de vill utvecklas och göra karriär. Dock verkar det som att kvinnorna behövt en 
chef eller annan person i närheten som hjälper dem att få fler möjligheter inom organisationen. I princip 
ingen av kvinnorna menar på att det är enbart deras egen förtjänst, utan hänvisar till tur och att de haft 
personer som trott på dem från start och gett dem möjligheter de valt att tacka ja till. Samtidigt som att 
de existerar i en miljö med vissa strukturella förutsättningar, verkar det som att kvinnorna själva skapar 
och reproducerar bilden av kön (Kanter, 1993; West & Zimmerman, 1987). De särskiljer i stort mellan 
hur kvinnor och män är, där många av dem identifierar sig själva som någon typ av mellanting. De 
beskriver hur de har ett antal kvinnliga drag som de ser att männen saknar och som de har fördel av att 
ha. Däremot väljer de även att ta avstånd från det ”typiskt tjejiga” eftersom de menar att de har många 
av de manliga dragen, så som tävlingsinriktning, rättframhet och en förmåga att inte ta åt sig av saker.  

Utöver detta är det tydligt att kvinnorna successivt anpassar sig efter majoritetens kultur och jargong 
genom assimilation (Kanter, 1993). Genom att anpassa språk, kläder och beteenden utefter det som 
normen gör är det uppenbart att mannens drag och egenskaper är högre värderade (Hirdman, 1988; 
2003). Kvinnor är försiktiga medan män är rättfram, kvinnor är komplicerade medan män är raka och 
tydliga. Genom hela analysen är det tydligt att kön är en social konstruktion där dikotomierna man och 
kvinna återskapas utefter beskrivningar och värdering av de olika könen. I interaktion och handlingar 
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skapar kvinnorna kön genom att anpassa sig till normen och inte se sig själva som individer utanför den 
generaliserade gruppen (West & Zimmerman, 1987).  

Diskussion 
Syftet med studien var att skapa en fördjupad förståelse av kvinnor med finansiella yrkens upplevelser 
och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. För att uppnå syftet utgick intervjuerna och 
senare även den inledande analysen utifrån nedan frågeställningar.  

• Hur beskriver kvinnorna sig själva i relation till sin yrkesroll?  
• Hur beskriver kvinnorna den arbetsplatskontext de befinner sig i?  
• Hur förhåller sig kvinnorna till den arbetsplatskontext de befinner sig i?  

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring studiens resultat där intressanta delar från resultat och 
analys lyfts fram för att svara till studiens syfte. Vidare påvisas studiens bidrag och relevans till det 
pedagogiska forskningsfältet. Resultatdiskussionen följs av en kritisk metoddiskussion. Avslutningsvis 
presenteras studiens slutsats följt av förslag på framtida forskning.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar tydligt hur kvinnorna är med i processen av skapandet av kön genom att de 
upprätthåller och anpassar sig efter den manliga normen. Detta framkommer genom ett antal 
framträdande perspektiv från kvinnornas upplevelser. För det första beskriver de sina upplevelser i form 
av fördelar de upplever sig få som kvinnor samtidigt som de också beskriver vissa utmaningar, 
exempelvis att deras kunskap och kompetens blivit ifrågasatt och förminskad. För det andra gör de en 
distinkt beskrivning av hur kvinnor och män är vartefter det görs tydligt att kvinnorna upplever att de 
inte är ”typiska tjejer” utan snarare har många egenskaper som är stereotypiskt sett manliga. Huruvida 
dessa egenskaper alltid funnits hos dem eller om de har utvecklats över tid varierar mellan 
intervjupersonerna, det som dock framträder är att de på varierande sätt anpassar sig efter den manliga 
normen.  

Utifrån Kanters (1993) teori har analysen synliggjort hur kvinnornas upplevelser präglas av flera delar 
av de strukturella aspekter Kanter lyfter fram. Resultatet visar en komplex verklighet där kvinnorna 
upplever att deras synlighet i branschen är fördelaktig eftersom den genererar stor uppmärksamhet som 
kan hjälpa dem att göra karriär. Däremot framkommer det även, i enlighet med tidigare forskning, att 
synligheten har en tydlig baksida där kvinnorna kunskap inte tas på allvar både genom att de både blir 
ifrågasatta och förminskade (Neck, 2015). Det faktum att kvinnorna upplever så stora fördelar på grund 
av sin könstillhörighet är något som inte återfanns i den tidigare forskning jag tagit del av. I den tidigare 
forskningen var det främst männen som antog att kvinnorna fick fördelar på grund av att de stack ut ur 
mängden, något som kvinnorna inte höll med om (Smith, 2013). Männens resonemang återspeglas dock 
i denna studie där kvinnorna faktiskt upplever sig få fördelar rent karriärmässigt just på grund av deras 
synlighet. Det går att fråga sig vad detta beror på och möjligtvis kan det vara just det faktum att 
branschen strävar efter att bli allt mer jämställd, vilket kvinnorna även resonerar kring själva. Däremot 
ställs jag inför dilemmat att kvinnor skulle premieras just på grund av sin könstillhörighet och inte enbart 
baserat på sin kompetens, men där går det att hoppas att så inte är fallet.  
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Resultatet visar även att kvinnorna under sin karriär upplevt sig få hjälp av en chef eller någon annan 
person runt omkring dem. De upplever inte själva att detta är någonting negativt utan snarare nödvändigt 
för att lyckas. Martin och Barnard (2013) påvisade att kvinnor kan skapa negativa uppfattningar om sig 
själva och den kunskap de har vilket resulterade i lågt självförtroende. Utifrån analysen går det att 
resonera kring kvinnornas egentliga behov av hjälp för att komma vidare i karriären eller om denna 
upplevelse grundar sig i ett lågt självförtroende kring sin kompetens. Det går jämväl att ifrågasätta om 
denna hjälp de får endast ska tolkas som positiv. Då de flesta beskriver att de är eller har varit ensamma 
tjejer i sina team går det att anta att deras chefer är män. Eftersom kvinnorna är i minoritet har de även 
sämre möjligheter att avancera inom organisationen (Kanter, 1993) och utifrån resultatet och analysen 
går det därför att tolka att kvinnor behöver hjälp av män för att komma förbi de strukturella aspekterna. 
Än en gång blir det tydligt att männen tillhör den grupp i organisationen med flest möjligheter (Kanter, 
1993) varpå de kan hjälpa kvinnorna att utnyttja de fördelar som kommer just av att ha stora möjligheter. 
Det går även här att resonera kring huruvida kvinnornas synlighet i samband med viljan till förändring 
på samhällsnivå gynnar kvinnor i branschen. Det är inte negativt att organisationer eftersträvar 
förändring på branschnivå, men det är viktigt att det inte sker på fel grunder.  

Tidigare forskning visade på att kvinnors kunskap ofta anses otillräcklig av männen (Neck, 2015; Smith, 
2013; Martin & Barnard, 2013) vilket även återspeglas i resultatet av denna studie genom att kvinnorna 
upplever sig bli testade av männen innan de blir betrodda i sin yrkesroll. Det faktum att två män 
ifrågasatte en kvinnas närvaro på en resa när alla var där på grund av att de vunnit samma tävling visar 
tydligt på hur kvinnornas framgång inte fullständigt accepteras av männen. Analysen visar även att 
kvinnornas framgång förminskas och bortförklaras av andra skäl efter det inte upplevs sannolikt att 
kvinnor skulle vara där de är idag utan något annat skäl som förklaring. Pressen att behöva hävda sig 
själv och sin kunskap kan vara påfrestande (Smith, 2013) men till skillnad från vad tidigare forskning 
visar verkar kvinnorna inte påverkas negativt av denna press de får utan snarare motiveras av den.  

En motsättning i resultatet är deras uttryckta upplevelser i relation till de tydliga strukturella faktorerna 
och konstruktionistiska processerna som framkommer i analysen. Det är en tydlig åtskillnad i hur de 
först beskriver att de främst upplever att de har fördelar av att vara kvinna, samtidigt som de berättar om 
situationer där de uppenbart blivit förminskade av männen men valt att låta det rinna av dem. Analysen 
visar i enlighet med tidigare forskning att kvinnor anpassar delar av sina beteenden för att passa in i 
gruppen (Martin & Barnard, 2013; Heilman, 2012). Kvinnornas acceptans gentemot den kultur som 
råder tyder på att de väljer att anpassa sig. Vissa av dem uttrycker till och med att de trivs bättre med 
det hårda klimatet än utan. von Hippel, Sekaquaptewa och McFarlane (2015) beskriver hur kvinnor inom 
finansbranschen kan uppleva stor stress över den ständiga anpassning de måste göra för att passa in och 
göra karriär ett faktum som utifrån resultatet inte verkar vara verklighet för kvinnorna jag intervjuat. En 
av slutsatserna i Renemarks (2007) avhandling var att det i vissa grupper inom finansbranschen är 
manligt dominerat med hög grad av grabbig jargong och stort fokus på tävling. Även då denna studie 
inte ämnar att besvara frågan om varför det är så få kvinnor som arbetar med finansiella yrken är mina 
resultat i samma linje. Det intressanta är dock att till skillnad från vad tidigare forskning visat så verkar 
inte den manliga jargongen skrämma iväg kvinnorna i min studie, utan snarare motiverar det dem ännu 
mer till att visa vad de kan och varför de förtjänar en plats bland den manliga majoriteten. Även annan 
tidigare forskning visade på kulturella aspekter som anledningar och förklaringar till varför så få kvinnor 
återfinns på mansdominerade arbetsplatser. Där nämndes exempelvis långa arbetsdagar med många 
övertidstimmar och en kultur där din närvaro räknas högre än vad du faktiskt presterar på en dag (Watts, 
2009; Bagilhole, 2002; Ogden et al., 2006; Neck, 2015). I resultatet av min studie nämndes knappt några 
av dessa aspekter, kvinnorna verkade enbart uppleva att de krävs att du presterar bra och arbetar hårt. 
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En anledning till att detta inte nämns kan vara att det är en självklarhet för dem att en karriär inom 
finansbranschen innefattar långa arbetsdagar. 

Resultatet visar att det görs en distinktion mellan manliga och kvinnliga egenskaper där analysen visar 
att mannen framstår som norm och kvinnorna eftersträvar att bli som dem. De uttrycker att de inte är 
”typiska tjejer”, vilket visar på en önskan att bli sedd som en i majoriteten. Med hjälp av begreppet 
könsstereotyper har analysen synliggjort hur dessa genomsyrar kvinnornas verklighet och därför i stor 
utsträckning kan användas för att förstå deras upplevelser. Detta resultat ligger i linje med vad tidigare 
forskning och teori visar, nämligen att männens egenskaper ständigt värderas högre än kvinnans 
(Heilman, 2001). I sin helhet beskriver kvinnorna hur de trivs i den kultur som männen har skapat och 
analysen visar att de eftersträvar en anpassning till den manliga normen eftersom kvinnors sätt att vara 
på inte är lika effektivt eller eftertraktat. Resultatet visar dock att många av de stereotypiskt kvinnliga 
egenskaperna anses vara fördelaktiga i vissa delar av arbetet men dessa lyfts inte fram som lika viktiga. 
Kvinnorna nämner inte en enda gång att de anser att männen skulle anpassa sig efter dem, utan faller 
ständigt tillbaka till att de på olika sätt ska bli mer som män. Synen på vad som är manligt och kvinnligt 
följer inte naturligt av arbetsuppgifterna men inte heller de föreställningar som finns om grundläggande 
egenskaper hos respektive kön utan bygger snarare på att de manliga egenskaperna är högre värderade 
i samhället. I en bransch som präglas av prestation och tävlingsinriktning blir det tydligt att männen och 
deras stereotypiskt manliga drag passar bättre in.  
 
Tidigare forskning visar på att kvinnor ofta måste kompromissa mellan att identifiera sig som kvinna 
eller med sitt finansiella yrke (von Hippel et al., 2015; Abrahamsson, 2014). Utifrån resultatet är 
kvinnornas upplevelser inte att de måste kompromissa eftersom de själva anser att de uppskattar den 
manliga kulturen och jargonen. De menar att de inte är ”typiska tjejer” utan valt branschen just eftersom 
de drivs av och trivs med det tuffa och raka klimatet. Deras uttryckta upplevelser är att det inte görs 
skillnad utifrån att de är kvinnor och att de oftast blir behandlade som vem som helst. Men utifrån deras 
berättelser visar analysen på att det sker saker på strukturell och konstruktionistisk nivå som bidrar till 
att kvinnorna ändå påverkas på olika sätt. Alla människor har olika toleransnivå, men det går att fråga 
sig till vilken grad anpassningen ska behöva ske.  
 
Hirdman menar att det är just genom dikotomierna som den manliga normen görs legitim i samhället 
och därmed leder till att kvinnan blir underordnad mannen. Genuskontraktet blir ett system vilket 
ständigt hålls levande av män och kvinnor för att upprätthålla ordningen i genussystemet (Hirdman, 
1988; 2003). Kvinnorna upplever inte att det är tydligt att de är kvinnor eller att de missgynnas i relation 
till männen. Däremot är det tydligt att det finns en manligt och ett kvinnligt i branschen som även 
påverkar deras upplevelser. De vill både vara kvinnor med de fördelar som medföljer den rollen 
samtidigt som de uttrycker att de inte är ”typiska tjejer” och även motiveras av den tävlings- och 
prestationsinriktade kultur som annars tillhör männen. Kanske är det så att de inte vill uppfattas som 
tjejiga snarare än tjej eftersom de tjejiga egenskaperna är underordnade mannen och inte bär med sig 
den respekt och det värde som behövs för att göra karriär inom finans (Hirdman, 1988; 2003; Heilman, 
2001). Alla människor är således med och skapar kön varje dag, det är en del av den samhälleliga 
konstruktionen och våra inlärda beteenden. Vi gör det inte medvetet men det görs. West och Zimmerman 
(1987) lägger vikt vid interaktionen när de talar om hur kön konstrueras. Genom att kvinnorna 
differentierar kvinnliga och manliga egenskaper, talar i termer av manligt och kvinnligt, men även 
konstruerar och anpassar sitt beteende utifrån olika könsstereotypa föreställningar fortskrider 
generaliserade skillnader mellan könen att upprätthållas. 
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Hur kommer det sig att de kan berätta om att de blir ifrågasatta och måste anpassa sig efter en manlig 
norm där det inte är okej att ta åt sig personligt, samtidigt som att de inte upplever att det är jobbigt att 
vara kvinna? Är det möjligt att de har anpassat sig och accepterat kulturen till den grad att de inte 
påverkas av den? En kvinna beskriver hur hon lärt sig bli snällare med tiden eftersom hon tvingades 
vara hård i början. Kanske handlar det just om det Smith (2013) menar med att du som kvinna på en 
mansdominerad arbetsplats får väga fördelarna mot nackdelarna gällande att visa sina kvinnliga 
egenskaper och istället anpassa dig efter männen eftersom alternativet är att inte vara där alls och det är 
otänkbart. Deras uttryckta attityd till att inte ta åt sig eller bry sig kanske är en konsekvens av att behöva 
framhäva sig som mer manliga och inte verka ’tjejiga’ eftersom det är vad som krävs i deras dagliga 
arbete. Kvinnorna har dock valt att stanna kvar i branschen och ger intryck av att trivas och utifrån detta 
går det att anta att de inte påverkas särskärskilt negativt av anpassningen till majoritetsgruppen då de 
snarare upplever att det är i paritet med hur de identifierar sig själva.  

Det är uppenbart att kvinnornas upplevelser präglas av samtliga delar av det teoretiska ramverket, där 
strukturer och processer samverkar i skapandet och reproduktionen av kön. Så länge kvinnor är i 
minoritet kommer de alltid att utpekas och bli synliga och därför kommer de behöva anpassa sig efter 
majoriteten på något sätt. Genom anpassningen kommer varken deras egen bild av kön ändras, inte 
heller den syn som finns inom branschen. De är påtagligt drabbade av könsstereotypiska fördomar 
samtidigt som de själva är en stor del av uppkomsten och reproducerandet av dem i sin egen kontext. 
Eftersom kvinnorna enligt branschen ses som bärare av ett avvikande kön tillskrivs alla de egenskaper 
som anses tillhöra det könet, kommer de aldrig fullständigt kunna inta en position som är anpassad efter 
och konstruerad av normen. Genom att de inte ifrågasätter eller ställer sig emot den stereotypa bild som 
finns av hur en individ inom branschen ska vara kommer de strukturer som finns troligtvis fortsätta 
finnas kvar. Utan att det existerar en medvetenhet och reflektion kring de situationer som kvinnorna 
faktiskt ställs inför menar jag att männen fortsatt kommer ha större möjligheter än kvinnor i branschen.   

Det går även att fråga sig vad som händer med kvinnornas identitet när tillträde och acceptans i en viss 
bransch bygger på att de behöver anpassa sig efter den manliga normen. Tidigare forskning visar på att 
den ständiga anpassningen till en manlig norm kan skapa en konflikt mellan kvinnors könsroll i 
samhället och den de har på arbetet som i sig skapar en stor stress (von Hippel et al., 2015; Abrahamsson, 
2014). Risken blir att de varken identifierar sig med den kollektiva, dominerande, gruppen eller sin egen 
grupp. Denna problematik lyfter även Kanter (1993) fram där hon resonerar kring att kvinnor tvingas ta 
avstånd från till ursprungliga tillhörighet för att bli accepterade av majoriteteten, samtidigt som att detta 
inte garanterar fullständig acceptans där heller.  Resultatet från studien gör mig kluven till huruvida 
kvinnorna påverkas negativt av denna ständiga anpassning. Trivs de verkligen av att ständigt behöva 
anpassa sig eller upplever de att det är påfrestande? Det är rimligtvis så att de passar in och trivs i den 
mansdominerande kulturen för att de inte identifierar sig som stereotypiskt kvinnliga.  

Nästa fråga blir dock, vem är en stereotypisk kvinna eller man? Detta är ju enbart något som utifrån en 
socialkonstruktionistisk synvinkel skapas genom att vi människor konstant konstruerar kön eftersom det 
är vårt sätt att ha ordning på vår tillvaro. Dessvärre drabbar detta främst den grupp som är i minoritet, 
både i samhället i stort men även på arbetsplatsen. Kvinnornas attribut förminskas medan männens 
förstärks. Mannen är förebild och kvinnorna följer efter. Dikotomierna blir tydliga och förmodligen ett 
sätt att rättfärdiga varför samhället och organisationer fortsatt ser ut som de gör (Hirdman, 1988; 2003).  

På individnivå upplever kvinnorna inte att minoritetspositionen påverkar deras karriärer negativt utan 
att de snarare har upplevt fördelar av att slippa konkurrens. De argumenterar även för att de passar in då 
de inte är stereotypiskt kvinnliga. Däremot fortsätter de att reproducera kön genom att tala om individer 
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i form av manligt och kvinnligt, samt agera utifrån detta. På organisationsnivå går det dock att ifrågasätta 
deras upplevelser. Genom min analys har jag försökt belysa de strukturella och socialkonstruktionistiska 
processer som blir tydliga utifrån kvinnornas berättelser. Resultatet av studien visar således på att vara 
kvinna i den finansiella sektorn är en komplex historia som kräver både anpassning och tolerans. Oavsett 
om de själva upplever detta som jobbigt eller negativt är problematiken värd att lyfta på en mer 
samhällelig nivå. Om det är så att branschen har mannen som norm kommer kvinnorna fortsatt vara i 
minoritet eftersom de ständigt kommer vara i ett underläge gentemot männen. Det kommer inte heller 
att ske några förändringar i branschen eftersom de enda kvinnorna som stannar kvar är de som klarar av 
att anpassa sig efter den manliga normen.  

I inledningen argumenterades för att en konstruktivistisk syn på organisationer och lärande möjliggör 
för att även kunna medvetandegöra hur interaktion och handlingar skapar och reproducerar skillnader 
mellan kön i organisationer (Czarniawska, 2015; West & Zimmerman, 1987; Andersson & 
Amundsdotter, 2012; Malloch & Cairn, 2011). Det pågående lärandet inom organisationer handlar inte 
enbart om att utveckla kunskap och erfarenhet ur ett yrkesmässigt perspektiv utan även om att lära känna 
sig själv och i vilka praktikgemenskaper individerna accepteras och passar in. Utifrån resultatet av min 
studie är det tydligt att stereotyper kring kön påverkar organisationer ur både ett strukturellt och 
konstruktionistiskt perspektiv. Resultatet visar även att kvinnornas anpassar sig och försöker bli en del 
av den gemenskap som majoritetsgruppen har. Det går att tolka könskonstruktionen som att kvinnorna 
lär sig att bli som män för att bli accepterade och medlemmar av den praktikgemenskap som männen 
har ett mer naturligt tillträde till. Genom assimilering blir de successivt mer och mer en del av 
normgruppen och från en pedagogisk aspekten är det viktigt att förstå hur den process i vilken vi lär oss 
att bli en del av gemenskapen även är en process där vi ständigt lär oss att göra kön i organisationer.  

Metoddiskussion 

Inom all forskning sker frekvent vissa avgränsningar där jag som forskare har en central roll eftersom 
det är jag som beslutar var dessa gränser ska dras genom att bestämma vad som ska studeras och 
följaktligen vad som ska lämnas ostuderat. Detta har till följd att det alltid finns utrymme och behov av 
reflektioner kring hur resultat och analys kunde ha sett ut om det hade gjorts andra metodologiska och 
teoretiska val. I uppsatsen var kvinnornas individuella upplevelser och berättelser i fokus vilket 
motiverar den tvärsnittliga intervjustudie jag valde att genomföra. Under hela forskningsprocessen har 
olika metodologiska avvägningar och beslut gjorts vilka absolut kan ha påverkat studiens resultat genom 
att val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetod såväl som ontologiska antaganden och analysens 
riktning format det slutgiltiga resultatet. Den utförda studien avsåg skapa fördjupad förståelse för 
kvinnor med finansiella yrkens upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. 
De teoretiska och metodologiska antagandena utgick från en socialkonstruktionistisk syn på 
verkligheten och utgår därmed från att kvinnornas upplevelser kan förstås av processer i den kontext de 
befinner sig i.  

Datainsamlingsmetoden anser jag är relevant för att fånga och uppnå mitt formulerade syfte. Det är svårt 
att fånga individers erfarenheter och upplevelser på annat sätt än att fråga dem i en intervju eftersom 
intervjuer är flexibla och lämnar utrymme för intervjupersonen att utveckla och fördjupa sina svar 
(Bryman, 2011). Det är klart att det även vore intressant att fånga en större bredd genom enkäter för att 
få en uppfattning hur fler kvinnor upplever att det är. Samtidigt skulle denna bild bli alldeles för ytlig 
för att svara upp till denna studies syfte. Med det sagt hade andra ontologiska, teoretiska och 
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metodologiska ställningstaganden kunnat generera annorlunda analyser och förklaringar av kvinnornas 
upplevelser. 

Då jag inledningsvis inte hade valt studiens teoretiska utgångspunkter utan lät det insamlade materialet 
var vägledande går det att ifrågasätta huruvida intervjuguiden var för ostrukturerad. Jag utgick från 
frågorna på ett eller annat sätt, men det var stor variation eftersom jag lät intervjupersonernas svar styra 
riktningen på intervjun. Däremot visade det sig att resultatet blev samstämmigt mellan de olika 
intervjupersonerna vilket ändå rättfärdigar det tillvägagångssätt jag valde att ha. Möjligtvis berodde 
detta på att jag hade en förförståelse i ämnet utifrån tidigare forskning vilket hjälpte mig att ställa 
relevanta följdfrågor som höll ihop intervjuerna på ett välfungerande sätt.  

Ett metodologiskt dilemma som uppstod under forskningsprocessen var att mitt intresse för ämnet 
bidrog till att jag hade svårt att begränsa mig från början och inte ville styra intervjuerna allt för mycket. 
Detta resulterade i en stor mängd data som berörde många olika delar av deras upplevelser och i 
analysprocessen upplevde jag att det var svårt att både återge den breda empirin men samtidigt behålla 
uppsatsens fokus. Detta är dock en av de utmaningar som finns inom kvalitativ forskning, där 
tematisering av materialet bidrar till att vissa delar försummas (Braun & Clarke, 2006). Genom mina 
frågeställningar och framledes även det teoretiska ramverk jag utgick ifrån blev jag tvungen att fokusera 
på de delar av materialet som var mest relevant för att kunna skapa en uppsats med viss teoretisk 
avgränsning. 

Utifrån ovan resonemang skulle jag ändå vilja påstå att det presenterade resultatet likväl representerar 
det material som framkom under intervjuerna, även då en hel del av deras berättelser inte återfinns i 
denna studie. Däremot är stora delar av resultatdelen baserat på mina analyser utifrån det teoretiska 
ramverket vilket gör att deras mer uttryckliga upplevelser kanske inte alltid överensstämmer med det 
som blir tydligt utifrån analysen. Med det sagt innebär det inte att det som presenteras är felaktigt, 
snarare tvärtom, men genom att en stor del av våra upplevelser är en del av sociala konstruktioner kanske 
vi inte ser på dem på samma sätt vid en första anblick som man sedan gör efter att ha sett dem ur ett 
teoretiskt perspektiv.  

Även då det är svårt att applicera validitetsbegreppet på kvalitativ forskning skulle jag argumentera för 
att den externa validiteten i resultatet är någorlunda hög utifrån det faktum att studiens resultat består av 
erfarenheter och upplevelser från tio kvinnor med olika långa karriärer och erfarenhet från ett antal olika 
företag inom finansbranschen. Stora delar av resultatet stämmer även överens med tidigare forskning 
och den samhälleliga bilden av branschen varpå jag skulle vilja påstå att resultatet av studien är 
tillförlitligt (Bryman, 2011).   

En potentiell svaghet i studien är det faktum att intervjupersonerna redan i informationsbrevet fick veta 
att studien handlade om kvinnors upplevelser vilket kan ha ”primat” dem till att tala i dessa stereotypa 
termer eftersom vissa av dem redan innan hade tänkt igenom situationer. Dock var det viktigt för mig 
att vara transparent i mitt syfte för att de skulle känna sig trygga att dela med sig. I min roll som forskare 
kan jag även ha varit lite ledande i vissa frågor, utifrån aspekten att jag bad dem tänka på hur de i sin 
roll som kvinna upplevt vissa situationer. Däremot anser jag att det ibland var nödvändigt att leda dem 
i rätt spår för att de skulle börja reflektera över dessa saker. Under intervjuernas gång förändrades vissa 
av kvinnornas insikter kring huruvida rollen som kvinna hade någon betydelse, där många medan de 
pratade började inse att vissa saker kanske beror på just det. Utifrån detta går att ifrågasätta reliabiliteten 
eftersom mina frågor kan ha haft inflytande på intervjupersonens svar utan att jag var medveten om det 
där och då (Kvale & Brinkmann, 2009) 
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Slutsats 
Resultatet av studien visar att upplevelserna inte alltid är så som de beskrivs utan att det gömmer sig 
processer och strukturer bakom den vardag kvinnorna befinner sig i som gör det svårt att beskriva 
upplevelserna på ett stringent sätt. Jag vill ändå påstå att föreliggande studie visat på att kön har en 
betydande plats i kvinnornas upplevelser och erfarenheter även då alla av dem inte riktigt upplever det 
så. Det gäller att ställa sig kritiskt till det som anses naturligt inom en organisation och inte godta att 
kvinnornas anpassning sker helt utan konsekvenser (Andersson & Amundsdotter, 2012). Det är möjligt 
att de inte själva påverkas av det eller så har de assimilerat sig till den grad att det blivit en naturlig del 
av deras beteende.  

I uppsatsen har jag bidragit med en fördjupad förståelse för kvinnors upplevelser av att arbeta i 
finansbranschen. Särskilt har uppsatsen bidragit med kunskap om att individers upplevelser kan vara 
flerdimensionella vilket påvisar vikten av att analytiskt ifrågasätta rådande normer för att förstå hur kön 
ständigt skapas inom organisationer. Uppsatsen har även bidragit med kunskap om att de processer och 
strukturer som finns i organisationer kan tas förgivet som en del av kulturen vilket kan förminska 
kvinnors framgång. Genom att visa på samspelet mellan hur individer lär sig att bli en del av 
praktikgemenskapen även är en process som kan bidra till görandet av kön i organisationer påvisas 
vikten av att ständigt bibehålla ett genusvetenskapligt perspektiv på organisationsforskning inom ramen 
för det pedagogiska forskningsfältet.  

För att avslutningsvis kommentera finansminister Per Bolunds uttalande* är det inte nödvändigtvis så 
att kvinnorna är rädda för att prata utan det kan helt enkelt bero på att de valt att arbeta i en bransch där 
de accepterar och anpassar sig till hur den är, även de sidor av den som inte är lika positiva.  

Framtida forskning  
Då föreliggande studie påvisat att kvinnornas upplevelser av att arbeta i en mansdominerad bransch är 
komplexa och flerdimensionella finns det ett flertal aspekter som vore intressanta att studera i framtida 
forskning. Studiens resultat och analys visar på att kvinnorna gör vissa anpassningar för att passa in och 
bli accepterade i den manliga kulturen. Det hade däremot varit intressant att studera detta ännu mer 
ingående genom att studera hur anpassningsprocessen går till samt vilka konsekvenser det får för 
kvinnornas identitetsskapande. Inom identitetsskapande blir det intressant att följa hur kvinnorna 
socialiseras in och blir en fullvärdig medlem i den mansdominerade kontexten. Det vore tämligen 
intressant att utföra en longitudinell studie kring detta och följa kvinnor från deras inträde i praktiken 
(organisationen) till dess att de anses vara fullvärdiga medlemmar.  

Jag skulle även finna det intressant att studera hur olika organisationsstrukturer påverkar kvinnornas 
upplevelser av att arbeta i finansbranschen. Då alla organisationer ser olika ut vore det intressant att 
jämföra exempelvis en mycket hierarkisk struktur med en platt organisation för att se om kvinnornas 
möjligheter och makt ser annorlunda ut emellan dem. I denna studie har jag förstått att strukturen 
påverkar men har inte kunnat göra någon djupare analys om en specifik kultur varpå det vore intressant 

                                                   
* ”Jag kan bara utgå från att det handlar om rädsla. Man är rädd att få olika repressalier eller bli bestraffad när man 
pratar. Det är en varningssignal” (Bolund, 2017, 19 december).                                           
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att studera i framtiden. Däremot vidhåller jag tron på att dessa frågor främst bör studeras genom 
kvalitativa studier eftersom det skapar en djupare förståelse för komplexa processer, både hos individen 
men även inom organisationen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Informationsbrev  

Hej, 

Mitt namn är Ebba Hägg och jag studerar sista terminen på masterprogrammet i Personal, arbete & 
organisation vid Stockholm Universitet. Nu under våren ska jag skriva min masteruppsats inom 
inriktningen pedagogik. 

Det övergripande ämnet för min uppsats är Kvinnor i finansbranschen, där jag fokuserar på kvinnor som 
innehar ett finansiellt yrke (analytiker, förvaltare, rådgivare, trader etc) inom en finansiell verksamhet. 
Mitt grundläggande intresse bottnar i varför så pass få kvinnor väljer att arbeta inom dessa typer av 
yrken/befattningar och önskar med min uppsats få större förståelse och kunskap kring vad de kvinnor 
som arbetar inom dessa yrken har för upplevelser och erfarenheter. 

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun kommer att spelas in för 
att jag ska kunna transkribera materialet för att säkerställa ett korrekt resultat av det som sägs. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att 
avidentifieras och behandlas i enlighet med högsta sekretess. Din medverkan är frivillig och kan när 
som helst avbrytas. Ingen koppling kommer kunna göras till dig som person eller till det företag du 
arbetar på. Intervjupersonerna kommer att komma från flertalet företag inom finansbranschen. 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme och önskvärt är att den genomförs under den kommande månaden.   
 
Min fråga är nu huruvida du är intresserad av att ställa upp på en intervju som en del av min 
empiriinsamling? 

Jag skulle verkligen uppskatta om du ville ställa upp. Har du någon bekant, gammal kollega eller vän 
som även faller inom dessa kriterier, och som du tror kan vara intresserad av att bli intervjuer, tar jag 
tacksamt emot dessa förslag. 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar. 

 
 
Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Ebba Hägg 

 

  



 56 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Jag är intresserad av varför så få kvinnor arbetar med finansiella yrken och är därför nyfiken på att 
höra om dina upplevelser av att arbeta som kvinna i en mansdominerad bransch.  

Inledning 

Berätta lite kort om dig själv och din yrkesroll  

Kan du berätta om din karriär hittills, hur har vägen till att du sitter här idag sett ut? 

Hur kommer det sig att just du är där du är idag? 

När du ser tillbaka i backspegeln, stämmer förväntningar du hade på ditt yrkesliv då överens med hur 
det är idag?  

Upplevelsen av att vara kvinna 

Berätta om dina upplevelser av att arbeta i finansbranschen? 

Hur upplever du att det är att arbeta som xx och vara kvinna? 

Vilka förutsättningar har du getts för att utvecklas i ditt arbete?  

Om du jämför med en manlig kollega, hur har dina möjligheter sett ut? 

Vilken har varit din största utmaning i karriären? 

Vilka hinder har du stött på under vägen? 

Vilka egenskaper behöver man ha för att lyckas i rollen som xx? 

Berätta om vad du anser är dina största fördelar i din roll som xx? 

Vad anser du är den största utmaningen med att ha ditt yrke som kvinna? 

I vilka situationer märker du att du är kvinna? 

Kan du se något gemensamt hos dig och andra kvinnor du känner inom finans?  

Kan du berätta om tillfällen då du upplevt dig behandlat på ett visst sätt pga att du är kvinna?  

Kan du berätta om en situation som har varit betydelsefull i din karriär?  


