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Titel  För få kvinnliga toppchefer – kan man egentligen skylla på någon?  

Kommer läget att förändras? 
 

Ämne  Företagsekonomi; management/organisation 
 
Inledning  Debatten om kvinnligt ledarskap på toppnivå är omdiskuterat i dessa dagar. Det 

finns för få kvinnor på toppbefattningar i Sverige, det är männen som dominerar 
på dessa positioner i svenskt näringsliv. Inom många områden är kvinnor i 
majoritet på ”basnivå”. Allteftersom avtar kvinnorna i antal ända tills eliten i 
hierarkin i huvudsak består av män. Beror detta på att vårt samhälle hindrar 
kvinnor att nå toppen eller har kvinnor andra prioriteringar och värderingar i 
livet?  Av de magisterexamina i ekonomi som togs ut vid Sveriges universitet 
och högskolor år 2004 var nästan hälften kvinnor.1 Kan man mot denna 
bakgrund förvänta sig fler kvinnliga toppchefer i framtiden? Uttrycket 
”glastaket” brukar användas för att beskriva varför kvinnor inte når 
toppbefattningar i karriären. Handlar det i stor utsträckning egentligen bara om 
vilja, prioritering och värdering hos män och kvinnor, eller kan det vara något 
annat? 

  
Syfte  Ändamålet med denna uppsats är att ta reda på orsaker till kvinnors avsaknad på 

toppbefattningar i Sverige. 
  
Metod  Genom att intervjua tio experter och erfarna personer inom området, såsom 

headhunters, VD:ar, styrelseproffs och representanter för kvinnliga nätverk har 
vi fått fram uppgifter på hur de förhåller sig till titeln. Förutom våra primärdata 
har information inhämtats från bland annat sekundärdata från SCB, SNS, 
vetenskapliga uppsatser, Internet, tidningar och böcker.  

 
Teori  Den teoretiska referensram som ligger till grund för empiri och analys behandlar 

bland annat kvinnligt och manligt, prioriteringar, val, familjesituation, 
karriärhinder såsom ”glastaket” och framtidsutsikter.  

 
Resultat Många kvinnor prioriterar bort karriär i större utsträckning än män, oftast därför 

att kvinnor tar mer ansvar för hem och barn. Därför skulle hemhjälp underlätta 
karriär för många kvinnor. Framtiden kommer troligtvis att mäta högre andel 
kvinnor på ledningsnivå. Hur stor andel kan dock ifrågasättas då kvinnor måste 
göra karriär på mäns villkor vilket innebär avkall som många anser det inte vara 
värt. Dessutom måste man som både man och kvinna stå emot ett socialt tryck 
av förutfattade meningar om könens göromål för att en förändring skall ske.  

 
Nyckelord     Kvinnligt och manligt, prioriteringar, karriärhinder, näringsliv, konventioner 

 
 
 
 
 

 
1 Högskoleverkets webbsida, 2006-04-03 
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1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 
 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till vårt val av ämne att presenteras. Likaså 
berättar vi vad som har inspirerat oss, hur vi har gått till väga och hur vi disponerat 
uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 
 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens företag arbetar för en jämnare könsfördelning genom olika jämställdhetsplaner om 

könsfördelning. Dock har många utredningar visat att utvecklingen har gått i fel riktning då 

andelen kvinnliga toppchefer har blivit färre år 2006 jämfört med föregående år.2 Det finns nu 

sex kvinnor på VD-poster bland landets 271 största börsnoterade bolag.3 Dock kan vi 

konstatera att Sverige ligger precis över EU-genomsnittet gällande chefspositioner på 

samtliga nivåer.4 

 

Att kvinnliga chefer behövs i näringslivet är många överens om. Olika argument framförs 

varför företag bör rekrytera kvinnor till chefspositioner. Det första är rättviseargumentet då 

kvinnor och män bör ha samma möjlighet att utvecklas till att nå ledande positioner. Det 

andra är resursargumentet då kvinnors begåvning bör utnyttjas i större utsträckning än idag. 

Sist men inte minst bidrar både kvinnor och män med olika erfarenheter och värderingar i 

arbetet vilket ökar beslutsbredden.5 

 

Under 80-talet fokuserade jämställdhetsforskning på huruvida kvinnor egentligen ville göra 

karriär; en VD måste kunna ge allt dygnet runt - något som fler män än kvinnor var beredda 

att göra. Debatten ifrågasatte även kvinnors självförtroende och om de vågade ta det yttersta 

ansvaret. Andra skäl till snedfördelningen var familjefrågor samt att kvinnor saknade de rätta 

kontaktnäten.6 

 
2 Aftonbladets webbsida, 2006-03-15 
3 Sydsvenska Dagbladets webbsida, 2006-03-06 
4 Henrekson, M., 2004, s.38 
5 Göransson, A., 2004, s.27 
6 Masui, A., 2004, s.7 
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Inspiration till denna uppsats har vi fått genom den breda diskussion som pågår i dagens 

samhälle. Media riktar stort fokus på detta högaktuella ämne där diskriminering anges som 

stor orsak till kvinnors frånvaro på toppositioner inom svenskt näringsliv.  

 

1.2 Problemformulering  
Vi vill undersöka om det många gånger är kvinnors prioriteringar och fria val som leder till 

begränsad karriär och därmed avsaknad av kvinnor på toppbefattningar i Sverige. Studien 

ämnar även undersöka om näringslivets framtida könsfördelning kommer att utjämnas. 

 

1.3 Syfte  
Ändamålet med uppsatsen är att ta reda på vad män och kvinnor som innehar toppbefattning 

eller andra personer med kunskap och erfarenhet inom ämnet tycker är orsaken till att det är 

så få kvinnor som når toppositioner och huruvida de tror att näringslivets könsfördelning 

kommer att ändras i framtiden. 

 

1.4 Metod 
Genom kvalitativa intervjuer med erfarna och kunniga personer inom svenskt näringsliv och 

den akademiska världen har vi erhållit värdefull information hur vårt ämne förhåller sig i det 

verkliga livet. De data som inhämtats via intervjuer har analyserats med hjälp av den 

teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 

 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till studenter och handledare inom ämnet företagsekonomi. Vidare vänder 

sig uppsatsen till de på toppbefattningar, politiker, män och kvinnor i karriären samt till 

intresserade personer, men även till de ointresserade. Dock förutsätts det att läsaren har viss 

grundläggande kunskap i ämnet företagsekonomi. 

 

1.6 Avgränsningar 
Utredningen kommer att avgränsas till att behandla personer på toppbefattningar inom 

svenskt näringsliv. Vi valde denna avgränsning då avsaknaden av kvinnor på dessa ledande 

positioner är som mest påtaglig då många kvinnor befinner sig på mellanchefsnivå. Det är 

även på dessa positioner som den största operativa makten finns liksom medialt fokus.  
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1.7 Disposition 
Uppsatsen är disponerad såsom följer: 

 
Kapitel 2  introducerar den metod som används. Vi redogör även för de begrepp och 

tillvägagångssätt som undersökningen bygger på. 

 
Kapitel 3  redogör för den teori och tidigare studier som har legat till grund för uppsatsen.  
 
Kapitel 4  skildrar den insamlade empirin. 
 
Kapitel 5  presenterar den analys där teori och empiri har förts samman. 
 
Kapitel 6  sammanfattar våra slutsatser. 
 
Kapitel 7  innehåller förslag till fortsatta studier. 
 
Kapitel 8  utgör källförteckning. 
 
Kapitel 9  består av bilagor. 
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2 Metod 

___________________________________________________________________________ 
 
Här kommer den metod som använts att redovisas. Olika tillvägagångssätt kommer att 
presenteras och vårt urval av undersökningssätt att klargöras. Vidare kommer valet av 
respondenter att presenteras och den källkritik som finns till datainsamlingsmetod och 
litteratur. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Inledning 
Utifrån den teori som ligger till grund för uppsatsen har empirisk primärdata erhållits utifrån 

intervjuer med kunniga inom området kvinnor och näringsliv. Primärdata ger ofta ett exakt 

resultat då data kommer direkt från dem vi vill ha informationen ifrån.7 Motivet till att vi 

valde olika sorters intervjuobjekt var att dessa personer har en bred kunskap om kvinnors 

karriärval och besitter erfarenheter från verkligheten. För att komma i kontakt med de utvalda 

respondenterna använde vi oss av olika familje- och affärskontakter inom svenskt näringsliv. 

Respondenternas ålder har varierat då vi önskade erhålla så breda svar som möjligt. Då 

kvaliteten är viktig i uppsatsen har intervjuobjekten valts genom strategiska urval där vår vilja 

var att intervjua de personer som tillsammans har de bredaste kunskaperna inom ämnet.8  

 

2.2 Val av metod 
De två alternativa metoder som används då information ska inhämtas är den kvantitativa och 

den kvalitativa metoden. Valet av metod för denna uppsats föll på den kvalitativa då denna 

undersökningsmetod av data berättar något om de icke mätbara karaktärsdragen i 

undersökningen.9 Tonvikten inom denna typ av forskning ligger mer på ord än på 

kvantifiering när det gäller insamlad data, likaså analysen som följer av denna.10 

Tyngdpunkten ligger på den förståelse som erhållits om den undersökta sociala verkligheten 

och en djupare insikt framkommen utifrån resultatet.   

 
7 Jacobsen, D-I., 2002, s.152 
8 Halvorsen, K., 1992, s.102 
9 ibid., s.78 
10 Bryman, A., 2002, s.249 
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Vidare finns det två stora forskartraditioner inom den samhällsvetenskapliga diskussionen: 

den objektiva positivismen och den subjektiva hermeneutiken. Positivismen har sitt ursprung i 

den naturvetenskapliga och empiriska världen där man strävar efter absolut kunskap och 

sanning. Hermeneutiken har sitt ursprung i tolkningen av konst och litteratur där man måste 

se in i sig själv för att försöka förstå andras beteende.11 Denna studie har intagit en 

hermeneutisk ansats då kvalitativa data har tolkats med utgångspunkt från den insamlade 

empirin.  

 

2.3 Trovärdighet 
Tillförlitligheten i en undersökning utgörs av de två begreppen validitet12 och reliabilitet13. Då 

man inte inom den kvalitativa forskningen kommer fram till en enda och definitiv bild av den 

sociala verkligheten kan man istället fokusera på begreppen trovärdighet och äkthet. Man 

måste då bedöma exempelvis intervjuobjektens svar på frågorna och granska dess innehåll. 

Valet av undersökningsobjekt bör ge en så rättvis bild som möjligt av den sociala 

konstruktion vi ämnat undersöka.14 

 

Vår strävan att höja tillförlitligheten i uppsatsen har främst legat i valet av respondenter. De 

primärdata som har använts kom ifrån olika slags intervjuobjekt som i och med deras olika 

erfarenheter kunde ge oss en så hel bild som möjligt av verkligheten. Trovärdigheten har även 

höjts då respondenterna givit oss tillåtelse att publicera deras identiteter. 

 

2.4 Intervju som datainsamlingsmetod 
Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet att samla in 

data och dessa tenderar att inte vara lika strukturerade som kvantitativa 

undersökningsmetoder.15 Via intervjuer fångas olika respondenters personliga åsikter vilket är 

att föredra i studier som denna. Genom intervjuer som datainsamlingsmetod finns även 

möjlighet att vidareutveckla en fråga, förklara vad frågan innebär och komma in på andra 

frågeställningar som har med studien att göra.  

 
11 Andersson, S., 1982, s.12 
12 Överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och mätinstrument. 
13 Tillförlitlighet i undersökningen. 
14 Bryman, A., 2002, s.258 
15 ibid., s.299 
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Det finns olika tillvägagångssätt för att skaffa sig information via intervjuer och dessa är 

vanligtvis individuella - eller gruppintervjuer.16 Vi har använt oss av den individuella 

intervjun.  Intervjuerna genomfördes i en mestadels ostrukturerad form då fördelarna är att 

svaren kan bli mer utförliga och detaljerade.17 Frågorna till respondenterna var relativt 

standardiserade så att varje respondent fick samma slags frågor vilket underlättat analysen av 

svaren. Vidare lämnades utrymme för ostandardiserade frågor under intervjuns gång för att 

samla in allas olika erfarenheter och intryck om det berörda ämnet. Styrkan i dessa informella 

frågor är att respondenten kan uttrycka sig mer flexibelt om ämnet.18  

 

Intervjuerna hade ungefär samma tidslängd, en genomsnittstid på 45 minuter, och intervjuerna 

skedde mestadels på respondenternas kontor i Stockholms innerstad.  

 

2.5 Urval 
I bilaga 1 presenteras respondenterna mer utförligt och detta kapitel beskriver vad som gör 

dessa personer relevanta för uppsatsens empiri. 

 

VD:ar 

Vi har valt att intervjua två av Sveriges mest kända börs-VD:ar. Mats Qviberg som nyligen 

har uttalat sig i media om ämnet som studien behandlar. Detta tillsammans med lång 

erfarenhet i näringslivet gör hans åsikter betydelsefulla. Nicklas Storåkers som kan ge ett 

annat perspektiv på uppsatsämnet då han tillhör en yngre generation. Detta gör hans åsikt 

värdefull. Nicklas svar kan även baseras på erfarenhet från den åldersgrupp då många 

kvinnors karriärer avstannar. 

 

Styrelseproffs 

Ett styrelseproffs har bred kunskap om näringslivet då denne under flera år ofta innehaft tunga 

chefsposter och har stor erfarenhet av styrelsearbete. Vi har valt att intervjua Monica 

Caneman, Peggy Bruzelius och Meg Tiveus som alla tre är erfarna kvinnor med stora nätverk. 

Vi ville intervjua dem då samtliga är kvinnor som har upplevt stor framgång i karriären. Deras 

 
16 Bryman, A., 2002, s.324 
17 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1982, s.73 
18 Halvorsen, K., 1992, s.86 
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kunskap och erfarenhet i ämnet ger hög trovärdighet gällande vad som krävs för att nå en 

toppbefattning.  

 

Headhunters 

Bland Sveriges mest respekterade rekryteringsfirmor nämns Ray & Berndtson och Michaël 

Berglund Executive Search. Headhunting är ett välkänt sätt att rekrytera toppchefer och därför 

är deras yrkeserfarenhet av stor vikt då de dagligen praktiserar och hanterar ämnet. 

Verksamhetens representanter, konsult Monica Ekvall och VD Michaël Berglund, stöder inte 

bara sin åsikt på personliga iakttagelser utan även på kvantitativa fakta baserade på 

verkligheten.  

 

Nätverk 

Nätverk uppfattas som högst relevanta när man gör karriär. Respondenternas åsikter upplever 

vi vara av stor betydelse då dessa inte bara präglats av egna upplevelser utan även övriga 

kvinnors uppfattningar inom nätverken. Investors Novare med VD Pia Anderberg och 

Nätverket Göran med VD Åsa Skogström har också erfarenhet av höga poster inom 

näringslivet. Necto, genom Linda Fors och Louise Ringström, representerar den yngre 

generationens potentiella kvinnliga ledare. Tillsammans kan dessa kvinnor ge ett brett 

perspektiv på många kvinnors tankar och historier i ämnet. 

 

2.6 Källkritik 
 

2.6.1 Intervju 
Under samtliga intervjuer har båda författarna närvarat och respondenternas svar har spelats 

in med två bandspelare för att undvika svarsbortfall om en inspelningsutrustning skulle vara 

ur funktion. Den kritik som kan riktas mot medverkan av bandspelare är att respondenterna 

kan känna att de måste svara politiskt korrekt på vissa frågor. Dock har vi valt respondenter 

som anses rättframma och som har integritet. Frågorna kvalitetsgranskades av vår handledare 

innan intervjuerna påbörjades. För att undvika felaktig tolkning av frågor har vi under 

intervjuer kunnat förtydliga frågornas innebörd.  

 

Valet av lokal för intervjuerna kan ha viss påverkan på hur respondenten väljer att besvara 

frågorna. Kolleger som äntrar rummet eller telefoner som ringer kan utgöra störningsmoment 
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för respondenten. Dock upplevde vi att detta minimerades då vi under alla intervjuer satt 

själva med respondenterna utan att bli störda.  

 

Andra problem som kan förekomma vid intervjuer är att respondenterna har en ovilja att svara 

på frågor som kan anses vara känsliga. Detta lindrades dock av att många av våra 

respondenter har en vana att besvara liknande frågor och att respondenterna inte behöver tala 

för ett visst företag eller en viss person.19 Enligt tendenskriteriet kan respondenten ha intresse 

av att vinkla informationen men vi har inte upplevt detta vara ett problem i våra intervjuer.20 

  

2.6.2 Litteratur 
Många har studerat ämnet om kvinnor på toppnivå och de sekundärdata som har använts är 

väl utvecklade. Dock är denna typ av data subjektiv utifrån författarnas egna perspektiv. Med 

våra primärdata har vi försökt att skapa en rättvis bild av realiteten utifrån vårt perspektiv och 

till hjälp har vi använt oss av olika litteraturuppgifter.  

 

Den teori som har använts kommer oftast från olika författare och källor. På så sätt har vi 

kunnat jämföra olika publikationer med varandra och kontrollerat dess tillförlitlighet. Även 

skillnader i undersökningar eller olika tolkningar har lyfts fram i uppsatsen. Den mesta 

litteratur som har studerats inför uppsatsen är kvalitativ med undantag från kvantitativ data 

inhämtad och sammanställd av bland annat SCB, Finansdepartementet och olika 

fackföreningar.   

 

2.7 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi har intervjuat tio personer och tolkat hermeneutiskt 

deras svar för att få en djupare förståelse för ämnet kvinnor och näringsliv. I och med den 

hermeneutiska ansatsen har vi valt att lämna de induktiva respektive deduktiva angreppssätten 

utanför uppsatsen. De primärdata som låg till grund för uppsatsen var intervjuerna vilka var 

individuella, varade i ca 45 minuter och hade en ostrukturerad form. Samtliga intervjuer 

spelades in med respondenternas tillåtelse och sparades för att möjliggöra kontroll av empirin. 

Därefter transkriberades intervjuerna för att underlätta sammanställning av empirin.  

 

 
19 Bäck, H. & Halvarsson, A., 1992, s.92 
20 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994, s.125 
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I slutet av den teoretiska referensramen har vi valt att sammanställa en kritisk granskning av 

varje huvudrubrik för att framhäva de fakta vi ansåg mest relevanta för studien. I analysen 

förekommer egna reflektioner och jämförelser mellan respondenternas svar och den teoretiska 

referensramen. Uppsatsen har genomgående intagit Oxfordssystemet för nothantering då vi 

ansett att det underlättar för läsaren med löpande text. Noterna i analysdelen refererar till den 

teoretiska referensramen för att hjälpa läsaren att finna understödjande fakta.  
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3 Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet kommer den teori och litteratur som är betydelsefull för uppsatsen att presenteras. 
Liknande studier om ämnet kommer genomgående att introduceras och en kritisk granskning 
kommer att avrunda teoridelen. 
___________________________________________________________________________ 
 

 

3.1 Kvinnor i toppen  
 

Det finns fler män vid namn Göran på VD-positioner i Sverige 
än vad det finns kvinnor på dessa positioner överhuvudtaget. 

                                         (Nätverket Göran)21 

 

Enligt Affärsvärldens stora och färska undersökning av 600 börs- och storbolag ligger 

genomsnittet på 15 procent kvinnor i ledningsgruppen. Andelen kvinnliga chefer har minskat 

med sex procent mellan år 2004 och år 2005. Ju större företaget är desto färre kvinnor finns 

representerade.22 De chefspositioner där majoriteten kvinnor finns är inom personal- och 

informationsområdet.23 Dessa poster räknas som mindre uttalade maktpositioner på grund av 

lägre operativ makt.24 

 

I Sverige utgörs 90 procent av alla styrelseledamöter av män, drygt 40 procent av företagen 

saknar helt kvinnor i sina styrelser. 25 År 2005 var andelen kvinnliga styrelseordföranden i 

Sverige 16 procent.26 Avsaknaden av kvinnor på dessa poster kan förklaras av att kvinnor 

sällan genomfört sin karriär på det sätt som efterlyses i jakten på styrelseledamöter. Andra 

förklaringar är att de chefsposter som kvinnor oftast innehar, såsom personal- och 

informationschef, inte anses lika meriterande för ett styrelseuppdrag.27  

 

 
21 Nätverket Görans webbsida, 2006-04-20 
22 DI:s webbsida, 2006-05-02 
23 Axelsson, C. & Leijonhufvud, J., SvD, 2006-03-21 
24 Renstig, M., 2003, s.29 
25 Petrelius Karlberg, P., 2003, s.11 
26 Riksdagens webbsida, 2006-06-06  
27  Sjöstrand, S-E. & Petrelius, P., 2000, s.62 
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Figur 3:1 Kvinnors chefspositioner 28 

 
 

3.2 Kvinnligt och manligt 
 

3.2.1 Inledning 
Om man för hundra år sedan sa att ”jag är kvinna” hade det exempelvis betytt ”jag har inte 

rösträtt” eller ”jag har inte tillträde till universitet”.29  År 1921 fick kvinnor rösträtt och 

kampen om jämlikhet tog ett stort steg framåt och präglade därefter särartsteorierna. 

Särartsteorier belyser skillnaden mellan män och kvinnor. Vid förra sekelskiftet var det 

centrala i särartsteorier att män var intelligenta, starka och rationella varelser lämpade för yrke 

och överlevnad medan den tidens syn på kvinnor var att dessa var tröga, underlägsna, 

osjälvständiga och bäst lämpade i hemmet och att ta hand om barnen.30 

 

Gunilla Arhén, VD för Ruter Dam, beskriver hur kvinnor är mer relationsrelaterade än män, 

som inte har samma behov av djupa och nära relationer och styrker detta genom psykologiska 

rön. Hjärnforskare i USA har även bevisat att män är mer fokuserade och arbetar mer 

                                                 
28 SvD:s webbsida, 2006-05-15 
29 Björk, N., 1996, s.11 
30 ibid., s.38-48 
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metodiskt med en sak i taget. Män har en naturlig fallenhet att organisera sig hierarkiskt 

jämfört med kvinnor som kan hålla många bollar i luften och har benägenhet att organisera 

sig i en platt, processlik form där ledaren finns i mitten och har en nära relation till alla.31  

 

Man bekräftar sin könsidentitet i ett led av den läroprocess som varje kvinna deltar i från den 

dag hon föds till den dag hon dör. En vardaglig erfarenhet, som att välja skylten med figuren i 

kjol på toalettdörren på en restaurang, utgör en ständigt pågående skapelseakt. Total 

utjämning av könen skulle leda till risker för samhället, det är värderingar och förutfattade 

meningar om män och kvinnors olika egenskaper som måste utplånas.32  

 

3.2.2 Biologiska skillnader  
Går man tillbaka i tiden, innan 70-talet, finner man en mängd förklaringar som beskriver hur 

biologiska skillnader mellan könen förklarar skilda talanger hos män och kvinnor. Fram till 

1700-talet var kvinnans kropp en mindre fulländad spegelbild av mannens, enkönsmodellen. 

Forskning visade att män styrs av kataboliska celler som avger energi medan kvinnor styrs av 

anabola celler som samlar och bevarar energi. Detta låg som förklaring till varför män är ”mer 

aktiva, energiska, passionerade” och kvinnor ”mer passiva, konservativa och tröga”.33  

 

Vidare har hjärnan genom historien varit föremål för diskussion. Runt förra sekelskiftet skulle 

hjärnornas olika utseende, form och vikt förklara kvinnors mindre intelligens. Då man 

förkastade teorin om att vikten av hjärnan i förhållande till kroppsstorlek avgjorde intelligens, 

på grund av att det skulle innebära att kvinnan var mer intelligent, fokuserade ivriga 

vetenskapsmän på hjärnans bakre delar istället som bevisats vara större hos män.   

 

Dock har det framkommit att de biologiska skillnaderna inte innebär att kvinnor har en sämre 

intellektuell förmåga än män utan bara bevisat olikheter. Det har alltid varit omöjligt att mäta 

en vuxen människas färdigheter baserat på biologiska förutsättningar.34 

 

 
31 Ahrén, G., 1996, s.16 
32 Björk, N., 1996, s.9 
33 ibid., s.77 
34 ibid., s.79 
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3.2.3 Ledarstilar 
I stora drag kan man kategorisera frågan om kvinnligt och manligt ledarskap i två läger. Det 

ena lägret drar slutsatsen att det inte finns anmärkningsvärda skillnader i ledarstilar mellan 

manliga och kvinnliga ledare. Det andra, könsstereotypa lägret, har motsatt inställning och 

definierar kvinnligt ledarskap som samverkan, samarbete och problemlösning vilken baseras 

på intuition och empati.35 I hög grad har chefsjobb beskrivits som autonomi och 

resultatinriktning vilket inte är begrepp som beskriver vad som i regel är kvinnligt. En 

undersökning resulterade i att samtliga kvinnliga chefer, medverkande i utredningen, 

identifierade sig mer med sin far än med sin mor.36 Anna Wahl, forskare vid 

Handelshögskolan i Stockholm, resonerar att företagsledning är en konstruktion av 

maskulinitet, makten är inte kvinnlig.37  

 

Många forskare har kommit fram till slutsatsen att det i de flesta fall antingen inte finns några 

eller ytterst små skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarstilar vilket stöds av de flesta 

akademiska och empiriska arbeten.38 

 

3.2.4 Karriärmål 
I en undersökning genomförd av Universum39 framgår det att de studenter som kategoriseras 

som potentiella ledare till klar majoritet består av män (75 procent). Mia Wahlström på 

Universum förklarar att dessa kategoriseras som studenter som strävar efter att nå en 

chefsposition och har i stor utsträckning valt ledande befattning som karriärmål.  

 

Många kvinnor väljer att göra karriär inom service, vård och den offentliga sektorn. Det kan 

ifrågasättas varför kvinnor väljer dessa oftast dåligt betalda yrken menar Arhén, hennes 

gissning är att dessa kvinnor har präglats av servande kvinnliga förebilder. Det är den 

vårdande och underordnade rollen som samhället av tradition gärna ser att kvinnor tar.40  

 

Anna Wahl presenterar i sin bok om könsstrukturer en enkätundersökning där det framgår att 

67 procent av kvinnorna har haft karriärmål.  Dock är det endast 38 procent som sedan kan 

 
35 Alvesson, M. & Due Billing Y., 1996, s.159 
36 ibid., s.150 
37 Nordberg, G., 1997, s.89 
38 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1996, s.157 
39 Se kapitel 3.6.2 Studenters värderingar 
40 Arhén, G., 1996, s.113 
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svara ”ja” på frågan huruvida de anser att de har gjort karriär. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att det finns ett glapp mellan karriärmål och faktisk karriär. Många 

kvinnor anser att de satsat på egen utveckling eller gör en horisontell karriär vilket kan 

förklara glappet.41 Fler kvinnor än män tror även att de kommer att syssla med något helt 

annat än vad de gör idag om tre år.42 I en avhandling vid Umeå universitet framgår att kvinnor 

har behov av att personliggöra sitt arbete, likaså en önskan att förverkliga sig själva på 

arbetsplatsen. Vidare beskrivs att karriärmålet ofta är en del av livsmålet.43 

 

3.2.5 Prioriteringar  
Wahl skriver att ett stort antal kvinnor tycker att familjesituationen har hindrat dem från att 

göra karriär. De flesta tycker dock att det är ett val som de har gjort genom att prioritera familj 

framför karriär. I många fall framhålles det att för kvinnorna är det barnen som är första 

prioriteringen. Många av dessa kvinnor menar att det är omöjligt att kombinera karriär med 

ett bra familjeliv och att det därför inte är värt det.44 I en uppsats redovisas att 47 procent av 

gifta kvinnliga ledare anser att det varit en nackdel för dem att gifta sig med hänsyn till karriär 

och befordran.45  

 

Vidare rapporterar SNS att 40 procent av kvinnorna på VD-nivå eller i ledningsgrupp är 

ensamstående.46 Wahl belyser att majoriteten kvinnor har ett livsmål som utgörs av att få ihop 

”helheten”. ”Delarna” består återkommande av utbildning, kärlek, familj, vänner, boende 

samt annat engagemang såsom politik, miljö och fredsfrågor. För att få ”helheten” blir det 

ofta nödvändigt att prioritera och karriären är då en del av livet men inte den viktigaste.47 

Arhén anser dock att det går att kombinera moderskap, familj och ledarskap och idag är det 

svårt för kvinnor att skylla på andra om de misslyckas eftersom alla yttre förutsättningar 

finns.48  

 

 
41 Wahl, A., 2003, s.299 
42 Langseth, L., 2006, s.33 
43 Magnusson, E., 1998, s.132 
44 Wahl, A., 2003, s.301-303 
45 Molin, G., 2005, s.16 
46 Eriksson, H., 2005, s.5 
47 Wahl, A., 2003, s.303-305 
48 Ahrén, G., 1996, s.20 
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3.2.6 Val 
I Dagens Industri skriver Birgitta Rydbeck, tidigare chef vid SAS, att kvinnor många gånger 

medvetet väljer bort att meritera sig själva till höga poster till förmån för andra viktiga 

åtaganden – såsom till exempel livskvalitet. Hon menar att i början av karriären är 

könsfördelningen jämn för att sen avta på vägen upp. De kvinnor som utgör potentiella 

kandidater till företagsledningarna ”väljer bort de yrkesinsatser som skulle göra dem 

slutgiltigt meriterade för dessa poster”.49 

 

Statens Offentliga Utredningar, SOU, visar att den traditionella arbetsfördelningen i hemmet 

bibehålles för att kvinnor väljer att arbeta deltid, ta större ansvar hemma och inte göra 

karriär.50  

 

3.3 Familjen 
 

3.3.1 Familjesituationen i Sverige 
Sverige är ett av de länder som har den mest frikostiga föräldraförsäkringen i världen. Enligt 

gällande regler betalas föräldrapenningen ut i 390 dagar och den ersättningen täcker 

förälderns sjukpenninggrundade inkomst, alltså 80 procent av inkomsten upp till ett tak på 

24000 kronor i månaden. Dock kommer denna summa under år 2006 att höjas till 33 000 

kronor.51 Föräldrapenningen kan betalas ut i 480 dagar och delas lika mellan föräldrarna till 

barnet, dock kan man överlåta dagarna till varandra.52 Socialdepartementet har formulerat ett 

mål att det ska vara delat ansvar för hem och barn, vilket kan få Riksförsäkringsverket att 

bidra till att större andel män tar ut sin pappaledighet.53  

 
När det gäller lönearbete är det vanligast att mannen arbetar heltid och kvinnan deltid. 

Forskning tyder på att det är familjefrågorna som gör det svårt för kvinnor att göra karriär.54 

Bland Ahréns kvinnliga intervjuobjekt har det dock aldrig varit på tal om att ge avkall på barn 

och familj för karriärens skull.55 Många hävdar dock att ju mer generös föräldraförsäkringen 

 
49 DI:s webbsida, 2006-05-02 
50 Ahrne, G. & Roman, C, SOU 1997:139, s.11 
51 Orpana, L., TCO:s rapport, 2006, s.2 
52 Regeringens webbsida, 2006-05-05 
53 Riksrevisionsverket RRV 2000:17, 2000, s.21 
54 Orpana, L., TCO:s rapport, 2006, s.5 
55 Arhén, G., 1996, s.126 
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blir, desto längre stannar mammorna hemma med barnen och denna ledighet utgör ett hinder 

för de kvinnor som är mitt uppe i karriären.56 En undersökning genomförd av Wall Street 

Journal visar att en svensk kvinna som föder tre barn, tar 18 månaders barnledighet och sedan 

arbetar halvtid, förlorar tio år av sin yrkeskarriär jämfört med sina manliga kollegor.57  

 

TCO:s stora undersökning ”Pappaindex 2005” redogör för att de traditionella 

förväntningarna visar att mamman ska vara hemma med barn. Uppfattningen att kvinnor ska 

vara hemma när barnen är små delas av 60 procent av kvinnorna och 70 procent av männen.58  

Det finns även en bild att kvinnans främsta arbetsområde är det obetalda jobbet i hemmet. ”I 

vårt eget land finns till exempel ett mycket starkt socialt tryck att inte lämna barnen på dagis 

mer än sex timmar om dagen – annars är man en dålig mamma.” 59  

 

Det finns en teori om att chefer och överordnade utgör ett hinder för pappor att ta ut 

föräldraledighet. Denna teori förkastas av en enkätundersökning i en avhandling genomförd 

på drygt 2000 föräldralediga kvinnor och män, då endast tio procent hade mötts av negativa 

reaktioner från överordnade. I samma avhandling presenteras även forskningsresultat som 

visar att löneutvecklingen för kvinnor som tar ut föräldraledighet inte påverkas negativt.60  

 

I TCO:s senaste mätning av pappaledigheten har denna ökat för sjunde året i rad. Papporna 

tog ut ca 19,5 procent av alla föräldradagar år 2005 och utvecklingen har gått framåt.61 

Undersökningen antyder även att kvinnor inte vill förändra läget att pappan skall ta ut mer 

pappaledighet.62 Det vanligaste argumentet till att männen inte tar ut föräldraledigheten i 

samma utsträckning som kvinnorna är försämrad ekonomi.63 

 

3.3.2 Hushållsarbete 
Det är kvinnorna som har ett huvudansvar för hushållsarbetet i hemmet och endast 13 procent 

har en jämställd arbetsfördelning i hemmet. Idag svarar männen för ca 18 procent av allt 

hushållsarbete. Könens snedfördelning av hushållsarbete är mer skev i småbarnsfamiljer 

 
56 SNS, 2004, s.16-17 
57 Arhén, G., 1996, s.141 
58 Ahrne, G & Roman, C., SOU 1997: 139, s.64-65 
59 Sydsvenska Dagbladets webbsida, 2006-05-11 
60 Ahrne, G. & Roman, C, SOU 1997: 139 s.72-73 
61 Orpana, L., TCO:s rapport, 2006, s.2 
62 Ahrne, G. & Roman, C, SOU 1997: 139 s.68 
63 JämO, 2005, s.6 
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enligt SCB.64 Fakta pekar på att genom hushållsarbetets fördelning får kvinnor positiv 

bekräftelse på sin könsidentitet.65  

 
Det är i kultur och tradition snarare än i ekonomisk rationalitet som man hittar orsakerna till 

hushållsarbetets fördelning inom familjen.66 Inte heller den teori om ”den som har mest fritid 

gör mest hemma” stämmer då undersökningar bland arbetslösa visar att deltidsarbetande 

kvinnor gör mer hushållsarbete än sina arbetslösa män.67 Women to the Top, vilka arbetar för 

fler kvinnor på toppbefattningar, belyser att det går att förena barn och toppchefsjobb men det 

förutsätter en balanserad ansvarsfördelning i hemmet.68 

 

3.3.3 Pigdebatten 
 

I Sverige förväntas alla ta hand om sin egen smuts  
(Ann D. Boschini)69 

 
Den så kallade ”Pigdebatten” är omdiskuterad och har en rad moraliska, feministiska och 

etniska nyanser.70 Den innebär att man vill sänka skatten för hushållsarbete i hemmet utförd 

av extern hjälp. Finland har infört avdrag för hushållstjänster där 60 procent av kostnaden för 

dessa tjänster får dras av. Detta har resulterat i att familjer med ett hektiskt arbetsliv kan 

koppla av mer när de är hemma, fler företag har startats och många har fått arbete inom 

exempelvis städbranschen.71 Innan detta infördes i landet var denna hjälp i hemmet 

finansierad av svarta pengar vilket det i stor utsträckning även är i Sverige.  

 

År 1934 fanns det 200 000 hembiträden i Sverige, antalet har dock minskat drastiskt sedan 

dess. Många vill att dessa hushållstjänster ska subventioneras för att utveckla tjänstesektorn.72 

SNS hävdar att avsaknaden av subventionerade hushållstjänster skulle kunna förklara varför 

den svenska arbetsmarknaden är den kanske mest könssegregerade i västvärlden.73 

 
64 Ahrne, G. & Roman, C., SOU 1997:139, s.26 
65 ibid., s.11 
66 ibid., s.9 
67 ibid., s.36 
68 W2T:s webbsida, 2006-05-11 
69 Boshini, A., 2004, s.110  
70 ibid., s.112 
71 Almegas webbsida, 2006-05-07 
72 Boschini, A., 2004, s.111 
73 Dreber, A. & Wallace, B., 2004, s.25 
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Företagarna påvisar att om detta avdrag skulle införas i Sverige skulle 100 000 nya jobb 

tillkomma, likaså skulle det bli mer fritid hemma.74 

 

3.4 Karriärhinder 
 

3.4.1 Könssegregering  
Historiskt sett har det alltid funnits en uppdelning av yrken mellan könen. Dock har det som 

betraktats vara manligt och kvinnligt ändrats under årens gång. Kvinnor kunde ta hand om 

mannens arbetsuppgifter när de var ute i krig men att mannen skulle stå vid spisen ansågs 

skamligt.75 

 

Antal sysselsatta idag i Sverige är relativt jämt fördelad mellan könen men arbetsuppgifterna 

är fortfarande olika. Kvinnor hamnar oftast i yrken där möjligheterna till karriär är små, 

såsom sekreterarjobb. Kvinnor är högst representerade inom vård, omsorg och 

kontorsadministration. Inom dessa yrkesgrupper är ca 90 procent kvinnor.76 

Chefspositionerna och den privata sektorn präglas mest av män och kvinnorna har det tufft 

inom ”deras” område.77 

 

3.4.2 Diskriminering 
Kvinnor kan ibland under graviditeten få lämna sina provanställningar vilket kan upplevas 

som diskriminering.78 Många hävdar även att om en kvinna inte får ett jobb till förmån för en 

man så är det också en fråga om diskriminering.79 Särbehandlande faktorer kan både vara från 

personer och från strukturer inom organisationer, alltså den indirekta diskrimineringen. 

Kvinnor kan upplevas ha sämre förutsättningar att göra karriär mot toppbefattningar. Hinder 

på vägen kan innebära sämre lönesättningar och sämre befordringsmöjligheter.80 

 

 
74 SvD:s webbsida, 2006-05-07 
75 Muhonen, T., 1999, s.12-13 
76 SCB:s webbsida, 2006-05-09 
77 Wahl, A., 2003, s.98 
78 JämO, 2005, s.5 
79 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1999, s.42 
80 Sandkulla, M., 2002, s.3 
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3.4.3 Samhället 
Maktbalansen mellan könen i samhället har länge varit sned, för att inte säga alltid. Sociala 

konstruktioner utgörs ofta av att kvinnor passar för händigt arbete medan männen ses som 

rörliga och starka.81 Den underordning som kvinnor har i samhället kopplas ofta ihop med det 

biologiska såsom barnafödande och amning. Wahl et. al. tar upp en teori som beskriver att 

”kvinnor associeras med naturen, och män med kulturen” och att naturen alltid anses som 

underordnad kulturen.82   

 

Statens Offentliga Utredningar redogör för att det är viktigt för kvinnor att ha en partner som 

överträffar henne yrkes- eller utbildningsmässigt för att få sin kvinnlighet positivt bekräftad. I 

Molins uppsats visas statistik för manliga chefer att dessa oftast är gifta med antingen kvinnor 

som inte arbetar alls eller som är deltidsarbetande. Vidare beskrivs att männens karriärer ofta 

är konstruktioner med ett osynligt stöd av kvinnor i egenskap av sekreterare och fruar.83  

 

Samhället har inte riktigt vant sig vid kvinnliga chefer.  Första generationens kvinnliga ledare 

tvingades vara stentuffa för att klara sig i företag byggda av män. Dagens generation kvinnor 

har lättare med banbrytande föregångare och en samhällelig förändring som ständigt pågår i 

snabb takt.84 I Sverige finns det ett socialt tryck av könens roller och dess uppgifter. 

Exempelvis innebär det att vara en bra mamma att inte lämna barnen på dagis mer än sex 

timmar om dagen.85 Ahrén belyser likväl att subtil kritik bland kvinnogrupper är relativt 

vanligt för att ge mammor i karriären dåligt samvete.86 

 

3.4.4 Självförtroende och rekrytering  
Det finns många skillnader mellan män och kvinnor såsom att män anses mer tydliga i sin 

framtoning medan kvinnor anses ofta har dåligt självförtroende och är dåliga på att ta för 

sig.87 I en uppsats från Linköpings universitet redogörs för att kvinnans dåliga självförtroende 

kan leda till stress och irritation vilket leder till hinder i karriären. Många kvinnliga chefer 

 
81 Wahl et. al., 2001, s.38 
82 ibid., s.45 
83 Molin, G., 2005, s.15 
84 Ahrén, G., 1996, s.21 
85 Sydsvenska Dagbladets webbsida, 2006-05-11  
86 Ahrén, G., 1996, s.73 
87 Wahl et. al., 2001, s.55 
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saknar ett bra självförtroende och med det i bagaget är det därför många kvinnor som inte 

vågar ta sig upp på de höga posterna.88 

 

Alvesson & Billing skriver att många kvinnor avstår från att söka ett jobb på grund av att de 

tar de önskade kompetenserna för arbetet på för stort allvar. De anser sig inte tillräckligt 

duktiga för jobbet de vill söka.89 Rekryterare inom Women to the Top delar åsikten att 

kvinnor ofta är mer försiktiga än män med att söka ett chefsjobb, om de inte uppfyller 

samtliga kriterier i en kravprofil. Rekryterarnas erfarenhet är att kvinnor tenderar att 

undervärdera sin kompetens samtidigt som männen övervärderar sin.90 Muhonen, Fil.Dr. och 

universitetslektor i psykologi, menar att i hennes studie på kvinnliga chefer var det många 

som tänkte efter mer noggrant än män om de skulle klara av ett nytt jobb eller inte.91 

 

3.4.5 Glastaket 
Med glastakseffekten menas att kvinnor kan klättra en bit uppför organisationsstegen men att 

osynliga barriärer hindrar dem från att nå toppositionerna.92 Dock kastar en undersökning 

genomförd av Powell och Butterfield tvivel över denna populära föreställning genom att 

påvisa hur kvinnliga sökande till toppbefattningar inom den amerikanska statsförvaltningen 

fick bättre vitsord och erbjöds tjänster i betydligt högre utsträckning än manliga sökande.93 

Det är även mycket svårt att rekrytera kvinnor till chefsbefattningar.94 

 

Det finns delade meningar om begreppet ”glastaket” i det svenska samhället. Vissa anser att 

glastaket är krossat medan andra hävdar motsatsen. Glastaket kan bestå av konservativa 

föreställningar om könsroller eller sociala koder inom ett företag som kan vara svåra att 

upptäcka.95 Det har länge ansetts att män hellre rekryterar män och att manliga företagsledare 

ofta hittar sina adepter inom gänget på golfklubben, seglingen eller inom jaktlaget.96 

 

 
88 Forslund, L. & Olovsson, J., 2003, s.63  
89 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1996, s.153 
90 W2T:s webbsida, 2006-05-11 
91 Muhonen, T.,1999, s.169 
92 ibid., s.14 
93 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1996, s.153 
94 CS Jobbs webbsida, 2006-06-06 
95 Molin, G., 2005, s.87 
96 Svenska bostäders webbsida, 2006-05-02 
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Konsekvensen av glastakets existens är dubbelt problematiskt: dels kränker det kvinnors 

rättigheter, dels leder det till att mindre kompetenta män kan slå ut mer kompetenta kvinnor.97 

Att eliminera glastaket ligger även i företagets eget intresse. Dels för att kvinnor som slagit i 

glastaket är en underutnyttjad kompetensreserv, dels för att nya fakta visar att jämställda löner 

leder till både högre effektivitet och bättre lönsamhet i företag. Samband mellan svaga resultat 

i organisationer och utnämnandet av kvinnor på ledande positioner benämns Glasbranten.98  

 

Nedan visas en undersökning om jämställdhet genomförd år 2004 på knappt 1500 personer. 

Resultaten illustrerar olika karriärhinder på frågan om man tror att det generellt är svårare för 

en kvinna att bli chef i dagens arbetsklimat än för en man. 

 

 

 
Figur 3.2 Karriärhinder utifrån mäns och kvinnors perspektiv 99 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Martin Andreassons (Folkpartiet) webbsida, 2006-05-02 
98 Molin, G., 2005, s.10 
99 Langseth, L., 2006, s.25 
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3.5 Organisationen 
 

3.5.1 Förutsättningar nu och då  
Alvesson & Billing belyser hur ledarskap och organisationer förändras inom näringslivet. 

Känslor tillskrivs allt större betydelse i organisationer. Samtidigt ersätter relationer och 

engagemang rationalitet och verkställande. Denna föränderliga form av organisation och 

ledarskap blir ett ämne för diskussion huruvida det har underlättat för kvinnor att nå högre 

positioner inom organisationer. Teknologin har revolutionerat näringslivet genom att många 

företag kan erbjuda sina anställda att arbeta på distans i viss utsträckning vilket har gjort 

människor mer flexibla. Detta kan underlätta för dem som har familj och ibland känner behov 

av att jobba hemifrån. Kvinnor har även blivit mer accepterade i företag och arbetsliv och 

idag vill många företag få in kvinnor på alla nivåer då man har börjat värdesätta denna 

förhållandevis outnyttjade resurs.100 Det faktum att framgångsrika kvinnor har lyfts fram i 

media har även motiverat många kvinnor då de idag kan ha kvinnliga förebilder.101 

 

3.5.2 Headhunting  
En headhunter är normalt en personalrekryterare, speciellt för rekrytering av höga chefer inom 

arbetslivet.102 En vanlig rekryteringsprocess innefattar först att headhuntingföretaget 

sammanställer en sökprofil utifrån uppdragsgivarens krav.  Därefter börjar den aktiva 

sökprocessen för att finna lämpliga kandidater till det nya uppdraget och ofta finner man 

dessa personer antingen via nätverk, databaser eller via platsannonser. Efter intervjuer och 

eventuella tester finner man ofta rätt person till rätt plats och uppdraget är slutfört.103 

 

3.5.3 Nätverk 
Kvinnor är duktiga på att utnyttja sitt privata nätverk, men är dock ej lika bra på att bygga 

professionella sådana. Detta kan bero på att professionella nätverk går ut på stötta, 

rekommendera och marknadsföra varandra; att ge tjänster och gentjänster.104 Kvinnor har en 

tendens att rivalisera gentemot andra kvinnor istället för att hjälpa varandra. Det är vanligt att 

kvinnor i karriären får subtil kritik i kvinnogrupper. Det är ett indirekt sätt att sätta hinder för 

 
100 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1999, s.157-159 
101 Arhén, G., 1996, s.45 
102 Wikipedias webbsida, 2006-06-05 
103 Sam headhuntings webbsida, 2006-06-05 
104 W2T:s webbsida, 2006-05-11 
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kvinnor som tar sig fram.105 Arhéns bok utvecklar symbiostankar som bygger på att så länge 

kvinnor är lika, ger varandra lika mycket utrymme och ingen försöker vara förmer än andra, 

går samarbetet bra. Ändock blir det problem då någon lämnar gruppen genom att exempelvis 

ta ett chefsjobb. Oftast resulterar detta i att gruppen slår sig samman och fryser ut kvinnan 

som tror ”att hon är något”.106  

 

3.6 Framtiden  
 

3.6.1 Flickor, pojkar och utbildning  
Det råder diskussion kring skillnaden mellan mäns och kvinnors investeringar i 

nyckelfaktorer bakom karriär och toppositioner, såsom utbildning och kvalificerad 

erfarenhet.107 Enligt högskoleverket var det nästan 50 procent kvinnor som tog 

magisterexamen i ekonomi under år 2004.108 Detta kan jämföras med år 1994 då andelen 

kvinnor var knappt 36 procent.109  

 

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan och detta får till följd att flickor trängs på de 

högpresterande högskolorna och universiteten.110 En anledning till detta anses vara att flickor 

är vana vid att inte få något gratis här i världen vilket många pojkar tycks tro.111 Muhonen, 

som har intervjuat kvinnliga chefer, påstår att dessa känner sig tvungna att arbeta mer och 

bevisa sin duktighet i större utsträckning. Detta beroende på att de i början av sin chefsroll 

blev testade på sin kompetens av männen i företaget.112 

 

3.6.2 Studenters värderingar 
Studentbarometern som årligen sammanställs av Universum kartlägger svenska studenters 

önskemål och åsikter om nuvarande och framtida situation. I 2006 års studentbarometer kan 

man läsa att männen ser sig i större omfattning än kvinnorna som högpresterare och 

potentiella ledare i framtiden. De olika karriärmål som redovisas visar att 40 procent av 

 
105 Arhén, G., 1996, s.73 
106 ibid., s.18 
107 Alvesson, M. & Due Billing, Y., 1996, s.154 
108 Högskoleverkets webbsida, 2006-05-05 
109 SCB:s webbsida, 2006-05-05 
110 Lagerblad, A., SvD, 2006-04-05 
111 Asker, A., SvD, 2006-03-28 
112 Muhonen, T., 1999, s.169 
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kvinnorna, jämfört med männens 27 procent, vill skapa jämvikt mellan privatliv och 

karriär.113 

 

De beslutsfaktorer som ligger till grund för ett kommande arbete skilde sig på många punkter. 

På frågan om det är viktigt med jämlikhet mellan könen anser 28 procent av kvinnorna det 

medan endast 8 procent av männen ansåg det vara betydelsefullt. Kvinnorna tycker att det 

sociala ansvarstagandet är viktigare än vad männen gör. Vid attraktiva erbjudanden vill nästan 

30 procent av männen ha konkurrenskraftig ersättning mot kvinnornas 15 procent. 

Möjligheterna till en snabb karriär var mer önskvärt hos männen och de förväntar sig även en 

högre första månadslön än kvinnorna. Kvinnorna värdesätter sjukvårdsförmåner, sociala 

regler och pensionsförsäkringar högre än männen som värdesätter det finansiella såsom 

tjänstebil, vinstdelning och aktieoptioner högst.114  

 

3.6.3 Fyrtiotalisternas pensionsavgång 
När andra världskriget gick mot sitt slut och säkerheten och tryggheten tycktes återvinnas 

valde många att skaffa barn. Detta resulterade i en baby-boom, de barn som snart kommer att 

gå i pension. ”Hundratusentals chefer lämnar yrkeslivet de närmaste tio åren och det är 

sjuttiotalisterna som ska fylla upp efter mamma och pappa.” 115 

                     

 
Figur 3:3 Födda åren 1900- 2004 116 

                                                 
113 Universums webbsida, 2006-05-02  
114 ibid. 
115 Larsson, S. & Wahlin, E., SvD, 2006-04-30 
116 SCB:s webbsida, 2006-05-02 
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Av figuren kan vi avläsa födelsetalet vid olika år och konstatera att fyrtiotalisterna är betydligt 

fler till antalet än de som föddes på 60- och 70-talen. Enligt SCB kommer under nästa 

tioårsperiod antalet pensionärer att öka med cirka 330 000 personer, eller 21 procent.117 I en 

studie gjord av AMS redovisas att skillnaden mellan dem som pensioneras och dem som 

kommer in i arbetslivet kommer att bli omkring 20 000 människor per år.118  

    
Man kan föra en diskussion kring hur fyrtiotalisternas utträde på arbetsmarknaden kommer att 

påverka toppbefattningarnas könsfördelning. Om fler kvinnor intar dessa ledande positioner 

visar ny forskning att det finns en koppling mellan status och genus inom yrken. Stor andel 

kvinnor på en arbetsplats påverkar statusen negativt, framför allt i högstatusyrken. Status 

anses avgöras av utbildning men också inkomst, makt och att synas offentligt. Spekulation 

kring detta forskningsresultat är att egenskaper som uppfattas som kvinnliga inte ses som lika 

gångbara i yrken med hög status. 119 

 

3.7 Kritisk granskning av teorin 
 

Kvinnligt och manligt 

Med fakta om könens olika fysiska förutsättningar, olikformade hjärnor samt annorlunda 

prioriteringar kan en diskussion föras kring vad detta ger för konsekvenser i näringslivet. 

Människor besitter olika värderingar. Att inte ha ambition att uppnå chefsposition eller göra 

karriär finns hos många män liksom kvinnor i Sverige. Dock verkar det skilja på mäns och 

kvinnors värderingar och prioriteringar då män hamnar på högre poster när man väl är i 

arbetslivet. Förutsatt att det existerar skillnad i ledarstil mellan män och kvinnor, kvarstår 

frågan huruvida det är en negativ eller positiv konsekvens för kvinnor i karriären.  

                                                     

Familjen 

Djupt kulturellt inrotade traditioner om uppdelning av sysslor inom hemmet och familjen 

påverkar familjestrukturen. Forskning tyder på att det är familjefrågorna som gör det svårt för 

kvinnor att göra karriär genom att kvinnor ofta prioriterar barnen framför karriären. Den långa 

 
117 SCB:s webbsida, 2006-05-02 
118 AMS webbsida, 2006-05-02 
119 SvD:s webbsida, 2006-05-21 
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föräldraledigheten, som mestadels tas ut av kvinnor, gör att kvinnorna kommer ur 

karriärspåret alldeles för länge. Att dela på hushållsarbetet i hemmet anser vissa skulle 

underlätta en karriär. Samtidigt finns exempel på kvinnor som har lyckats kombinera 

moderskap, familj och karriär vilket gör det svårt för kvinnor att skylla på yttre förutsättningar 

om de misslyckas.   

 

Karriärhinder 

Ett sammanfattande ord på karriärhinder är glastaket och hindren kan båda vara externa och 

interna. Det största hindret för kvinnor i karriären är familjefrågan. Faktum kvarstår att 

kvinnorna föder barnen och är nödvändiga för släktets överlevnad. Man kan fråga sig om det 

är barnafödandet i sig som utgör ett karriärhinder eller om det är den långa föräldraledigheten.  

 

Viss könssegregering förekommer genom sociala konstruktioner och mannen anses i ett 

historiskt perspektiv vara överordnad kvinnan vilket många gånger kan upplevas som 

diskriminering. Fakta tyder på att kvinnor ofta saknar den självtillit som männen naturligt har. 

Detta får konsekvensen att kvinnor ofta inte törs ta det yttersta ansvaret som en topposition 

innebär.  

 

Organisationen 

Kvinnliga egenskaper såsom empati och relationsbenägenhet har genom åren tillskrivits allt 

större betydelse inom organisationer. Teknologi har underlättat för anställda att bli mer 

flexibla i sitt arbete. I kombination med att kvinnor har upptäckts vara en outnyttjad tillgång 

har kvinnor bättre förutsättningar att göra karriär idag än vad det var förr.   

 

Nätverk ger möjlighet att dela erfarenheter, lära sig genvägar, bevaka omvärlden och är 

framför allt ett sätt att hjälpa varandra. Interna och externa nätverk kan vara avgörande för 

karriärutveckling vilket män traditionellt sett nyttjar bättre än kvinnor.  

 

Framtiden 

För dem som ska ut i arbetslivet om några år väntar många tunga poster inom näringslivet 

som idag innehas av många fyrtiotalister. Med denna framtidsprognos i kombination med 

kvinnors framfart på Sveriges högskolor, kommer vi i framtiden att se ett jämlikt näringsliv? 
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Studentbarometerns resultat, att män i större utsträckning drivs av pengar och kvinnor av 

livskvalitet och trygghet, antyder att detta inte kommer att inträffa den närmsta tiden. 
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4 Empiri 

___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel har vi sammanställt de empiriska intervjuerna och delat upp 
respondenternas svar på de nivåer som återfinns i den teoretiska referensramen. Denna 
sortering underlättar för läsaren att se tydliga samband mellan den insamlade empirin och 
uppsatsens grundläggande teori. Vi vill även belysa att respondenterna har generaliserat sina 
svar gällande män och kvinnor. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4.1 Kvinnligt och manligt 
 

4.1.1 Biologiska skillnader 
Respondenterna är överens om att det existerar biologiska skillnader mellan män och kvinnor 

men att detta inte innebär olika förutsättningar för en lyckad karriär. Majoriteten respondenter 

upplever att kvinnor har starkare modersinstinkt och väljer därför oftare att ta ansvar för barn 

och hushåll. Detta är enda biologiska skillnaden som kan verka negativt på respektive köns 

karriärliv. 

 

 Redan på dagis präglas barn av vilken behandling de mottar från personalen. Flickor duttas 

det med vilket gör dem mer försiktiga medan pojkar i högre grad får lära sig att ta för sig och 

ta hand om sig själva (Skogström). Berglund förklarar att skillnaden mellan könen generellt 

sett är liten och hänvisar till samarbetspartnern OPQ:s test som visar att bland 32 parametrar 

skiljer sig endast fyra väsentligt åt mellan könen.120 

 

Biologin har inslag av varför kvinnor stannar hemma med barnen i större utsträckning än vad 

män gör, anser Bruzelius. Hon menar att dåligt samvete är en kvinnlig egenskap, som gör att 

kvinnor känner en större ansvarskänsla för att barnet är väl omhändertaget än vad män gör. 

Anderberg spinner vidare på denna tes. Om man generaliserar kvinnor har dessa en större 

”omvårdnadsgen” än vad män har, vilket får kvinnor att vilja stanna hemma med barnen i fler 

fall. Storåkers och Tiveus är övertygade om att kvinnor har mycket starkare drivkraft att ta 

 
120 OPQ mäter 32 personegenskaper grupperade inom tre huvudblock: relationer, tankesätt och emotioner.        
CS Jobbs webbsida, 2006-05-18  
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ansvar för barn än vad män har. Caneman håller med men belyser även att denna drivkraft 

inte bara beror på gener utan även socialt tryck, vilja och tradition. Hon tror att kvinnor ser 

omvårdnad av barn som något kul och positivt att få göra i sitt liv. 

 

Berglund menar att varför kvinnor tar större ansvar för familj och hushåll beror på hormoner, 

men kan även vara konventioner. Enligt genetik är män mer maktlystna, tävlingsorienterade 

och tar något hellre en chefsroll än vad kvinnor gör. Qviberg hänvisar till djurriket då han 

instämmer i att det även till viss del ligger i kvinnors gener att vilja bli försörjda av män. 

Berglund menar att många kvinnor inte vill ta samma grad av ansvar eller fokus på arbetet 

och vidareutvecklar att en kvinna med två söta ungar oftare stannar hemma än en man med 

två söta ungar.  

 

4.1.2 Ledarstilar 
Samtliga intervjuobjekt är överens om att det krävs god förmåga gällande ledarskap, analys 

och kommunikation tillsammans med mod, vilja, drivkraft, talang och enorm målfokusering 

för att nå en toppbefattning, oavsett kön. Qviberg anser att viktigaste faktorn för att nå 

toppbefattning är förmågan att se sina medarbetare och ge bekräftelse till sin omgivning. ”Sen 

måste man ha lite tur, vara på rätt plats vid rätt tidpunkt” (Bruzelius). 

 

Berglund gillar inte ordet ”kvinnligt ledarskap” men erkänner att det finns vissa skillnader 

mellan könens ledarstilar. Män är mer målinriktade och team-orienterade medan kvinnor är 

duktigare och mer intresserade av relationer. Att nå toppbefattning är ganska manligt då det 

innebär enormt fokus, resultatorientering och målmedvetenhet anser Berglund. Även 

Skogström finner normen för karriär något maskulin. Vårt system är inte anpassat för kvinnor 

menar hon. En ledare måste vara tillgänglig konstant för att inte ses som en dålig chef. Fler 

chefer borde ställa krav på mindre tillgänglighet för arbetet på fritiden (Skogström). 

 

Storåkers anser att kvinnor många gånger har bättre förutsättningar att bli chefer än män, 

vilket även Caneman håller med om då hon upplever att kvinnor generellt sett är mer effektiva 

än män. Dock måste kvinnor lägga till manlig omdömeslöshet i synen på sig själva, fortsätter 

Storåkers.  
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4.1.3 Karriärmål 
Samtliga respondenter anger att de inte har upplevt någon väsentlig skillnad bland manliga 

respektive kvinnliga studiekamraters karriärmål under universitetstiden. Dock upplever 

majoriteten att män och kvinnor senare i livet ändrar sina mål och prioriteringar gällande 

karriär. De flesta respondenter anser att män finner variabler såsom pengar, makt och status 

viktigare i en karriär. Kvinnor upplevs mer relationsbenägna och har i högre grad 

självuppfyllande mål vad gäller karriären. 

 

Qviberg anser att karriärmål är historiskt präglade då män upplever försörjning av familjen 

som konvention. ”Man vill som man ta yttersta ansvaret för inkomsten” (Qviberg). Det är 

lättare för män att sätta karriären i första hand, enligt den manliga prestigen är det de som ska 

tjäna mest pengar i ett hushåll påstår även Tiveus. Det är socialt mer accepterat att män 

arbetar mer än kvinnor menar hon.  

 

Fors & Ringström påpekar att de kan uppleva stor karriärfokusering hos många kvinnor idag 

men att män generellt sett har större målmedvetenhet gällande sina karriärer, vilket Ekvall 

håller med om. Män har rakare linje i sitt karriärmål och har en röd tråd genom sitt CV till 

skillnad från många kvinnor som hellre vill prova på olika saker för att se var man trivs (Fors 

& Ringström). Kvinnor lägger mer självförverkligande i sina karriärer, är mer lyhörda, känner 

med magen och ser vad som dyker upp (Ekvall).  

 

Storåkers uttrycker det som att ”Killar går till jobbet, tjejer går in i jobbet.” Han tydliggör 

uttalandet med att män vill försörja familjen och ser mer krasst på karriär, titlar, makt och lön 

medan kvinnor är mer relationsorienterade, måste trivas på jobbet och ha roliga 

arbetsuppgifter. Caneman och Ekvall belyser att en del kvinnor hoppar av sin karriär för att 

exempelvis påbörja en helt ny karriär motiverad av andra variabler än dem som representerar 

en statusfylld toppbefattning. Anderberg tror att många kvinnor senare i livet tycker att karriär 

är för stereotypt och ensidigt. Kvinnor har höga krav på hela livet och inser efter några år vad 

som är viktigt. De vill ha omväxling, frihet och flexibilitet i sina karriärer. Anderberg menar 

att det är viktigt att växla mellan olika utmaningar för att vidmakthålla motivationen och detta 

kan mycket väl innebära att vara VD på ett och samma företag men inte under samma yttre 

förutsättningar. ”Att bara förvalta blir tråkigt” (Anderberg). 
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Qviberg säger likaså att kvinnor upplever karriär i större utsträckning som något man gör för 

sin egen skull, inkomsten är inte en lika viktig del som det är för män. Detta leder till att 

kvinnor inte är lika bra på att sätta press på lönerna utan skapar kvinnoyrken som blir 

låglöneyrken för att kvinnor många gånger är sämre på att förhandla, menar Qviberg. Även 

Ekvall och Bruzelius känner att kvinnor borde lära sig att förhandla som män då kvinnor är 

dåliga på att ta för sig. Tiveus påpekar att män är mer fokuserade på en sak och har mer 

karriärmål att bli rika. Dock tror hon att vi kommer att se en utjämning mellan könens 

egenskaper. 

 

4.1.4 Prioriteringar 
Majoriteten av respondenterna anser att kvinnor medvetet väljer bort karriär i större 

utsträckning än män. De tillfrågade anser att detta till stor del beror på vad kvinnor respektive 

män prioriterar i livet.  

 

Vad de olika könen har för prioriteringar i livet och karriär är delvis en generationsfråga, 

enligt Ekvall. Män i medelåldern föredrar hårda yttre belöningssystem medan kvinnor 

uppskattar mjuka variabler såsom arbetsmiljö. Vid lägre ålder är det mer lika anser hon, dock 

är bekräftelse viktigt för båda könen. Qviberg talar också om behovet av bekräftelse, 

”kvitton”, och menar att män och kvinnor prioriterar olika kvitton i livet. För män är 

bekräftelse och inkomst viktigare än för kvinnor som finner mer kvitton i barn och relationer. 

Kvinnor har ett förhållningssätt till livet som är mer långsiktigt än män då kvinnor prioriterar 

barn som varar livet ut än en karriär som varar i tio år (Qviberg). 

 

Anderberg och Storåkers är övertygade om att kvinnor medvetet väljer bort karriär i större 

utsträckning än män, även oavsett barnaspekten. Detta förklaras av att kvinnor oftast 

prioriterar barn framför karriär vilket Skogström även håller med om. Anderbergs förklaring 

till detta är att hon tror att kvinnor hamnar i ett mentalt stadium som man inte kunde tänka sig 

när man blev gravid, då man helt enkelt vill prioritera barnen. Caneman och Bruzelius har av 

erfarenhet upplevt att kvinnor i deras generation har prioriterat bort karriär men anser att detta 

fenomen minskar med yngre generationer. Dock gäller det fortfarande generellt sett för 

kvinnor oavsett barnaspekten anser Caneman. Det är lättare för kvinnor att hoppa av en 

karriär på grund av familjen utan att det innebär katastrof och förlorad prestige som det kan 

göra för många män menar hon. 
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Anderberg klargör även att man måste resa en hel del inom många företag när man kommer 

upp i hierarkin vilket inte är önskvärt för många kvinnor. Caneman tror att kvinnor ofta 

ifrågasätter om en karriär är värd de bortprioriteringar som måste göras. Hon tror att kvinnor 

prioriterar ett bredare och mer fulländat liv. Istället för att ha kul på ett område, vill man ha 

kul på flera. Likaså anser Tiveus att en kvinna ska kunna tillfredställa alla sina jag: att vara 

mamma och ha en karriär. 

 

Berglund anser att valet att prioritera bort karriär inte är medvetet utan omedvetet. Detta kan 

kopplas till vad Bruzelius menar; att det inte är ett medvetet val utan det bara blir så på vägen 

på grund av familj, som prioriteras av kvinnor. Berglund utvecklar sitt påstående genom att 

förklara att kvinnor tar ett beslut att lägga något mindre engagemang i ett projekt vilket leder 

till att man blir något mindre påtänkt som projektledare. Det är ett val som handlar om 

prioritering men menar att valet blir omedvetet (Berglund). 

 

Bruzelius berättar att hon som VD inom ABB-koncernen många gånger kunde rekrytera 

kvinnor ända tills de är 35 år då många kvinnor själva väljer att inte gå vidare i karriären. 

Även hon anser att detta beror på att kvinnor prioriterar familjen. Dock tror hon, till skillnad 

från våra övriga intervjuobjekt, att man inte kan skilja på vad en man och kvinna som väl gör 

karriär prioriterar i arbetslivet.  

 

4.1.5 Val 
Under intervjuerna har diskussioner om viljan att göra karriär uppkommit. I slutändan har alla 

ett fritt val (Anderberg).  

 

Anderberg uttrycker sin åsikt om varför det finns så få kvinnliga toppchefer med att ”det 

beror till absolut största delen på kvinnorna själva”. Vidare menar Anderberg att hur jämlikt 

näringslivet kommer att bli är inte bara upp till männen utan också till kvinnorna. Någon 

måste börja tycka att det är ok att bli uttittad på dagis för att man som mamma inte hämtar och 

lämnar barnen varje dag. ”Någon måste säga till sin man att - jag skiter i vad du säger, då blir 

det inga barn liksom, det finns inga andra begränsningar” (Storåkers). ”Det är upp till oss 

själva om vi vill göra karriär eller ej, villkoren finns och man måste anpassa sig.” (Fors & 

Ringström) 
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Qviberg talar om att för att få något måste man göra avkall på något annat, man kan inte få 

allt, vilket samtliga respondenter håller med om. Fors & Ringström menar att kvinnor måste 

göra samma uppoffringar som män för att komma till en toppbefattning. Tiveus och Caneman 

poängterar båda det faktum att det som kvinna går att göra karriär med rådande 

förutsättningar men att det är slitigt jobb och det är ett val som måste göras. ”Att inte göra ett 

val är också ett val” (Skogström). Qviberg anser det vara ett ganska rationellt beslut att avstå 

karriär när skatterna är så höga som de är i Sverige. Belöningen är för begränsad för att slita ut 

sig menar han. ”Så länge man har en man som sliter ut sig så att ekonomin fungerar är det 

ganska klokt av kvinnorna att välja bort karriär” (Qviberg). 

  

4.2  Familjen 
 

4.2.1 Familjesituationen i Sverige 
Samtliga intervjuobjekt är överens om att kvinnor tar ett större ansvar för familjen än män, 

även i yngre generationer. Fors & Ringström har uppmärksammat en trend som går mot att 

kvinnor vill stå på egna ben och försörja sig själva. Caneman poängterar att kvinnor måste bli 

mer oberoende och medvetna om sin ekonomi och inte bara familjens, framför allt med tanke 

på hur många äktenskap som idag går i kras. En annan sak som många respondenter belyser 

är att fler män stannar hemma med sina barn. Om detta kommer att innebära fler familjer med 

dubbel karriär tror Qviberg att det lätt kan bli slitningar i ett förhållande då det blir mindre tid 

tillsammans, men också för att det kan bli konkurrens. Genom erfarenhet förklarar Caneman, 

Bruzelius och Anderberg att i en familj där båda parter gör karriär krävs markservice samt 

mycket pyssel att få ihop agendor, tid och logistik.  Det kan vidare uppstå problem i vissa 

familjer om kvinnan tjänar mer än mannen vilket majoriteten respondenter håller med om. 

Ekvall uttrycker det som att den manliga stoltheten kan bli sårad om kvinnan tjänar mer än 

mannen. 

 

4.2.2 Pigdebatten 
Alla intervjuobjekt är överens om att bristen på hemhjälp utgör ett stort hinder, om inte det 

största, för kvinnor att göra karriär. Bruzelius är övertygad om att anledningen till varför 

kvinnor ofta hoppar av karriärstegen beror på att det enligt rådande modell inte är lönt att 

köpa tjänster för städning, tvättning, barn och trädgård. Berglund har en tes om att 
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avsaknaden av hushållsnära tjänster är anledningen till varför kvinnor inte avancerar i 

arbetslivet i samma utsträckning som män. Detta orsakar större hinder än mäns attityder 

menar Berglund och han anser det ofattbart att det inte finns en marknad för hushållsnära 

tjänster. Kvinnor måste ha hela ”kittet” runtomkring sig för att det ska fungera för dem att 

göra karriär och därför utgör fördomar mot pigor och städhjälp karriärhinder (Qviberg).  

 

Anderberg önskar att det var mycket lättare, billigare och accepterat att köpa service- och 

hemhjälpstjänster. Av erfarenhet genom att vara gift med en man som också gör karriär kan 

både Caneman och Bruzelius berätta att markservice är ett nödvändigt faktum för par i 

karriären. Båda kvinnorna har själva köpt tjänster till hemmet men det är enormt dyrt. 

Caneman belyser att det är tuffare för en lågavlönad och ensamstående mamma, utan makt 

över egna arbetstider, att få ihop familjesituationen. Det är även en ekonomisk aspekt att få en 

karriär att fungera med ett privatliv menar hon. Vidare poängterar Caneman att det inte finns 

något i dagens svenska samhälle som underlättar för att man ska få hjälp på hemmaplan då 

service hemma ses som fula och nedprioriterade arbeten. Detta är fel och samtliga 

respondenter håller med.  

 

För att ett jämlikt samhälle skall kunna uppstå menar Storåkers att kvinnor måste kunna 

anställa barnflicka. Barnen kommer att klara sig bra ändå (Storåkers). Likaså menar Bruzelius 

att omgivningen tror att barnen blir asociala om de har barnflicka och inte går på dagis. 

 

 Skogström anser att man inte skall vara rädd för att be om hjälp. Många rackar ner på 

pigdebatten trots att det är avdragsgillt med snickarhjälp, som inte kallas ”drängdebatt” utan 

är helt accepterat som ROT-avdrag menar både Skogström och Bruzelius. ”Alla kvinnor som 

är på toppbefattning idag har alltid köpt tjänster!” (Bruzelius). 

 

Systemet i Finland är något som Anderberg förespråkar; det skapar arbetstillfällen och 

familjerna mår mycket bättre. Hon jämför Sverige med Indien, där man som kvinnlig 

mellanchef har kock, barnflicka, chaufför och hembiträde vilket underlättar mycket för 

kvinnor i karriären som då har större frihet.  Även Berglund beskriver att det är lättare för 

kvinnor att göra karriär i utlandet, t.ex. Frankrike, av bland annat den anledningen att 

hushållsnära tjänster existerar och är avdragsgilla.  
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4.3 Karriärhinder 
 

4.3.1 Diskriminering 
Storåkers förklarar att många bolag är sprungna ur en kultur då män jobbade och kvinnor 

stannade hemma. Hierarkier är byggda manligt och man måste därför vara iskall, grabbig och 

lite fräck för att göra karriär. Han menar vidare att arbetsplatser inte är fair play utan man 

måste spela spelet. ”Företag är ingen demokrati utan total diktatur” (Storåkers). 

 

Män och kvinnor behandlas inte olika anser Qviberg som likt Fors & Ringström belyser att 

oavsett kön måste man visa sin ambition för att nå en toppbefattning. Bruzelius uttrycker även 

sin åsikt om att genusforskningen har gjort situationen värre. Hon menar att många kvinnor 

upplever att det inte är någon idé att söka vissa jobb på grund av känsla av hopplöshet och 

förutfattade meningar om organisationers kvinnosyn. ”Så fort kvinnor har en motgång känner 

de att de är diskriminerade” (Bruzelius). 

 

4.3.2 Samhället 
Under intervjuerna var alla överens om att det finns ett socialt tryck i könsrollerna. Att ta 

störst ansvar i hemmet utgör ett karriärhinder i strävan mot en toppbefattning. Berglund anser 

att denna könsfördelningen i näringslivet respektive hemmet till stor del beror på samhällets 

prägling. Berglund utvecklar Freuds teorier om hur män vill få så många avkommor som 

möjligt. Genom en karriär får män makt och status vilket innebär högre potential för fler 

avkommor. Det är undermedvetet något bra att ta på sig ansvar och därför säger män oftare ja 

till chefsroller. Allt beror på arv och miljö fortsätter Berglund. En stor anledning till varför 

kvinnor i större utsträckning vill ta ansvar för barnen är att det är ett stort socialt tryck 

(Storåkers). Fors & Ringström anser att man hela tiden måste försvara sig mot samhället då 

det finns en press att som kvinna vara hemma med barnen och ta hand om släkt och familj. 

 

Caneman påpekar att kvinnor som gör karriär och inte lämnar och hämtar barnen varje dag på 

dagis ligger ofta illa till hos dagisföräldrarna eftersom de anses vara ”dåliga mammor”. 

Vidare beskriver hon att det är svårt för kvinnor att få pikar av sina väninnor och hänvisar till 

egen erfarenhet då hon tror att många kvinnor ”tyckte mycket”. Storåkers kan också bland 

egna vänner ge exempel på kvinnor som får gliringar om att vara dåliga mammor därför att de 

gör karriär och har barnflicka till sina barn. Om man skulle generalisera dessa exempel anser 
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Storåkers att kvinnor i slutändan faller för det sociala trycket och väljer att stanna hemma med 

barnet. Kvinnor måste ta tuffare beslut om att göra karriär då de tvingas stå emot ett socialt 

tryck hur en ”bra mamma” är (Storåkers). Skogström tycker inte att denna förväntning bör 

vara standard och poängterar att det inte är lätt att stå emot trycket från allt prat i 

omgivningen, vare sig som man eller kvinna. Hon tror även att männen tycker att det är skönt 

att en gradvis förändring sker då fler män blir accepterade att stanna hemma.  

  

Storåkers erkänner att han som chef rycker till lite mer om det är en man som skall vara 

barnledig, det sitter i ryggmärgen påstår han. Detta är något Caneman håller med om men 

anser det samtidigt vara roligt de gånger en man vill ta barnledigt. Caneman belyser även att 

männen i samhället måste stå emot det sociala trycket från manliga vänner samt kunna 

acceptera att gå två steg bakom en kvinna.  

 

4.3.3 Barnledighet 
Det råder en enighet bland respondenterna om att det är kvinnan som tar majoriteten av 

barnledigheten och att detta utgör ett karriärhinder. En man skulle dock sitta i samma 

situation som kvinnor idag om de var borta länge från arbetet (Fors & Ringström). 

 

Storåkers anser att kvinnor i de flesta förhållanden tar majoriteten av barnledigheten därför att 

de vill det. Dock påpekar han att om han själv anställer en kvinna som därefter är borta fyra år 

är det klart att hon kommer att tjäna mindre. Är man borta från jobbet får man inte vara naiv 

till hur det påverkar ens lön och karriär. ”Enda sättet att nå lika i karriären är att ta lika ansvar 

hemma - allt annat är bara bullshit” (Storåkers). Man visar sin ambition genom tid och det 

handlar inte om att vara man eller kvinna. Så länge kvinnor gör mer i hemmet och tar ut den 

mesta av barnledigheten är det svårt att göra lika bra karriärer som män (Fors & Ringström). 

Berglund förtydligar Storåkers och Fors & Ringströms påstående genom att illustrera att alla 

som tar en paus måste göra en ”raketkarriär” för att avancera till samma fas som andra gått 

igenom då utvecklingskurvan avstannat, och detta oavsett kön. Bruzelius instämmer och 

menar att det är rimligt för en karriär om man är hemma sex månader var med barnet. Dock 

anser hon, vilket även nämns av Qviberg, att delat ansvar i hushållet innebär sämre 

förutsättningar för båda parters karriärer istället för ena parten som frivilligt går ner på deltid. 

De finner istället lösningen genom tillgång till hjälp i hushållet.  
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Anderberg poängterar att trycket ökar på att män skall vara pappalediga och att det idag är 

lättare att ta det beslutet för familjer. I framtiden kommer fler män att vara hemma med 

barnen och man kommer i större utsträckning att dela på föräldraledigheten (Tiveus). 

 

Qviberg tror att många kvinnor som stannar hemma med barnen inser att det är ganska skönt 

att stanna hemma. Han menar att med Sveriges skattepolitik inser många att livet är för kort 

för att jobba. Barn är en bra ursäkt för kvinnor att ta en paus och om man generaliserar väljer 

kvinnor bort sin karriär då man får smak för familjelivet och anser det vara viktigare (Ekvall).  

 

Caneman anser att man inte heller får stirra sig blind på frågan om karriär angående 

barnledighet eftersom det endast handlar om när barnet är några månader gammalt, vilket är 

en observation som även Bruzelius vill poängtera. Det har blivit mycket debatter och 

diskussioner kring vikten av föräldrars närvaro vid spädbarnsålder men det är minst lika 

viktigt att kunna finnas där för sina barn i tonåren menar Caneman.  

 

4.3.4 Självförtroende och rekrytering 
Majoriteten respondenter förklarar att bristen på kvinnliga toppchefer till stor del kan bero på 

dåligt självförtroende. Tiveus menar att många kvinnor avstår höga poster på grund av dålig 

självkänsla. Vissa hävdar att de är kloka som gör ett sådant val vilket Tiveus motsätter sig. 

Caneman anser att många kvinnor känner pressen att ta hand om hushållet och blir därför 

osäkra på om de klarar av en parallell karriär och avstår därför hellre. Hon tror vidare att en 

del kvinnor är rädda för att ta yttersta ansvaret. ”En del kvinnor är nog nöjda med att vara en 

väldigt duktig tvåa och därigenom låta yttersta ansvaret ligga på någon annan” (Caneman). 

 

Storåkers uttrycker sin frustration över att kvinnor ibland är för snälla. ”Jag blir förbannad på 

många tjejer, de är för snälla! Killar tror alltid att de är bäst i världen, det är ju deras stora 

problem för det är de ju inte medan tjejer tror att de är sämst i världen. Jag blir helt vansinnig 

på det! Ni måste ta för er. Ursäkta er aldrig, det kommer aldrig manliga kolleger göra.” 

(Storåkers). Storåkers beskriver hur kvinnor många gånger gör mycket bättre jobb än män 

men hoppas bara på att bli omtyckta av chefen. Han menar att kvinnor är lite fegare att ta för 

sig och lite mer kritiska mot sig själva.  
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Likaså belyser Skogström att män oftast säger att de kan allt. Kvinnor däremot säger att de 

inte är experter på frågan, trots att de många gånger kan mer än männen. Kvinnor borde våga 

tacka ja till poster som ligger lite utanför ramen för vad de har gjort innan, kvinnor borde ta 

fler risker och kämpa mer (Skogström).  

 

 Bruzelius anser att varför kvinnor inte tar chefsjobb kan ha att göra med självförtroende, men 

anser det generellt vara en fördom mot kvinnor. Alla människor som är borta från arbetslivet 

ett tag tappar självförtroende. Kvinnor har mer sund självkritik (Bruzelius).  

 

Anderberg påpekar att man som kvinna på toppbefattning även är mycket utsatt, på gott och 

ont. Gör man som kvinna ett misstag blir man blottställd och måste därför ge 140 procent som 

kvinnlig ledare menar hon. Caneman håller med Anderberg om att kvinnor är mer blottade i 

och med den mediala uppmärksamhet som en kvinna på toppbefattning får. Som kvinna får 

man inte misslyckas och det är svårt att representera en minoritet instämmer Fors & 

Ringström. ”Det är svårt att vara en pionjär och att vara först med en sak. Sanktionerna vid ett 

misslyckande blir större då, vilket gör att många kvinnor blir mindre riskbenägna än män som 

snabbt tackar ja bara det är ett kliv upp i karriären ” (Fors & Ringström). 

 

4.3.5 Glastaket 
Det råder en delad mening om glastakets existens hos respondenterna. Ekvall tror att glastaket 

existerar men att färre slår i taket då sprickor har uppkommit. Tiveus anser likväl att sprickor 

har uppkommit i glastaket, som mestadels finns på mellanchefsnivå. Hon berättar att hon 

inom 22 år i privat näringsliv inte kom högre än till divisionschef men i det statliga 

näringslivet fick hon dock snabbt tyngre poster, såsom vice VD och VD.  

 

Fors & Ringström anser inte att glastaket existerar lika tydligt som det pratas om. Varken 

Anderberg eller Caneman har upplevt glastaket och tror inte heller på det. Dock kan det finnas 

någon form av glastak inom vissa miljöer menar de båda tillsammans med Skogström. 

Bruzelius tror att kvinnor sätter ”glastaket” själva vid 35 års ålder och Storåkers håller med. 

Han anser tillsammans med Caneman att glastaket existerar i allt mindre utsträckning oavsett 

miljö då många företag aktar sig för det. Storåkers och Berglund förklarar att företag varken 

har råd eller tid att ifrågasätta vilket kön de anställda har då det är enorm konkurrens på 

arbetsmarknaden.  
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Varken Qviberg eller Berglund hade hört talas om glastaket men tror inte heller på dess 

existens efter förklaring. ”Idag vill ju företag att det ska finnas kvinnor, det är pinsamt för 

företag där styrelsen består utav bara män” (Qviberg). 

 

4.4 Organisationen 
 

4.4.1 Förutsättningar nu och då 
Det råder en delad uppfattning bland våra respondenter huruvida förutsättningarna i 

arbetslivet för kvinnor att göra karriär har försämrats eller förbättrats. De som anser att 

situationen har förbättrats hänvisar till den flexibilitet och teknik som finns idag. Detta hävdar 

Ekvall, Anderberg och Storåkers som tror att ökad flexibilitet och teknik har bidragit till att 

man kan arbeta hemifrån och samtidigt ta hand om sina barn. Miljöerna är mer anpassade till 

kvinnor och mammor (Storåkers). Caneman tror att det underlättar för kvinnor som vill göra 

karriär idag att det är mer politiskt korrekt att ha kvinnor i ledande positioner inom företag 

samt att många företag har insett att det är en positiv och relativt naturlig process att ha 

kvinnor i organisationerna. Anderberg poängterar likaså att männens attityd i företag har 

förändrats, de inser att kvinnor är kompetenta och kreativa. Fors & Ringström finner det även 

positivt att media har lyft fram fler kvinnor så att man har kvinnliga förebilder inom 

arbetslivet idag. 

 

Fors & Ringström, Bruzelius, Tiveus och Qviberg anser dock att förutsättningarna för 

kvinnornas arbetssituation har försämrats genom åren och att utvecklingen snarare har gått 

bakåt. Pressen att ta hand om familjen har ökat och hushållsnära tjänster som var vanliga för 

några år sedan existerar knappt idag. Tillgängligheten för hjälp i hemmet är för liten och 

borde vara avdragsgill (Tiveus).  

 

 Den ökade pressen på att vara tillgänglig dygnet runt är även något som våra intervjuobjekt 

ser negativt på gällande kvinnornas förutsättningar i arbetslivet. Idag arbetar alla mycket mer 

och den största skillnaden märks på kvinnor (Skogström). Stress har blivit ett problem då man 

alltid måste vara anträffbar och kunna ha snabb kommunikation vilket anses vara en nackdel 

då man inte kan koncentrera sig fullt ut på sin familj. Förr såg arbetsgivaren till att anställda 

inte arbetade så mycket då det var dyrt med övertidsersättning. Idag finns inte sådan 

ersättning och människor arbetar därför mer idag menar Skogström.  
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4.4.2 Headhunting och dess urval 
Under intervjun med Monica Ekvall på executive search- företaget Ray & Berndtson får vi 

höra hur de går till väga för att finna de kompetenta personer som efterfrågas. Företaget får ett 

uppdrag att försöka hitta exempelvis en VD till ett företag. Företaget försöker att analysera 

var den efterfrågade personen finns idag. Det breda nätverk som Ray & Berndtson har 

aktiveras och därefter kontaktas de personer som de har referenser på. På vår fråga om det är 

mer komplicerat att rekrytera kvinnor till toppositioner får vi som svaret att kandidatutbudet 

är mindre.121 

 

Under intervjun med Michaël Berglund på Michaël Berglund Executive Search berättade han 

att rekryteringsprocessen inom företaget börjar med en analys av vad för sorts ledarskap 

företaget i fråga behöver. Sökprocessen kan ske i tre olika steg där de antingen söker personer 

via databaser, annonsering eller genom headhunting. När rätt personer har funnits görs en 

personbedömning med olika slags intervjuer med efterföljande tester för att försäkra att rätt 

man/kvinna kommer på rätt plats.  

 

På frågan om det är svårigheter med att få kvinnor att tacka ja till toppbefattningar beskriver 

Ekvall att det är brist på kvinnor i rekryteringsunderlaget. Anders Gudmarsson122 berättar 

utifrån lång erfarenhet av headhunting att kvinnor ofta framför tvivel på sin egen förmåga att 

klara av det nya arbetet. Kvinnor har redan tänkt igenom det nya arbetets alla konsekvenser 

innan de träffar den eventuella arbetsgivaren. Män attraheras av exempelvis prestigen, 

utmaningen eller pengarna och den mer fullständiga analysen kommer senare i processen 

(Gudmarsson). Han berättar även att hans företag aldrig har varit med om att en kvinna tackat 

nej på grund av att lönekravet ej har kunnat tillgodoses. Med män är detta däremot inte så 

ovanligt. 

 

Berglund anser att problemet ligger i att många kvinnor inte har praktiserat lika mycket 

ledarskap, vilket kan bero på vilja, kunskap eller annat. ”Kvinnor i medelåldern som har varit 

mammalediga är ofta supereffektiva, problemet är att på grund av brist på erfarenhet är det en 

risk för både kvinnan och företaget att anställa henne till en hög chefsbefattning med stort 

 
121 I Ray & Berndtsons register är ungefär 20 procent kvinnor. 
122 Senior partner för headhuntingföretaget Ray & Berndtson. 
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antal underordnade” (Berglund). Detta är något Bruzelius instämmer med; många kvinnor 

saknar nödvändig erfarenhet på grund av barnledigheten. Har man vant sig vid att inte jobba 

80 timmar i veckan är det också tufft att gå tillbaka till det. Det finns andra värden i livet 

menar Bruzelius.  

 

4.4.3 Nätverk 
Samtliga intervjuobjekt anser att nätverk är mycket viktiga inom näringslivet. Dock anser 

Fors & Ringström att kvinnor inte är lika synliga som män hos nätverk på exempelvis Internet 

vilka ofta används av headhunters i deras rekryteringsprocess. ”Kvinnor säljer inte heller sig 

själva lika bra som män och de är sämre på att ta en öl med någon de egentligen inte vill träffa 

men som kan leda dem till en intressant person” (Fors & Ringström). Vidare menar de att 

nätverk betyder allt och att ett stort sådant kan vara avgörande för att nå toppbefattning. ”Ofta 

rekryterar man genom sig själv och via sitt nätverk till styrelser” (Skogström). 

 

Berglund har funderat mycket kring nätverk och han kan efter 20 års erfarenhet av rekrytering 

påstå att det inte finns några hemliga manliga nätverk eller manliga konspirationsteorier mot 

kvinnor.  Anderberg liksom Berglund och Skogström beskriver att det kan upplevas svårt för 

kvinnor att nätverka då det ofta finns rivalitet, konkurrens och illvilja mot varandra. Detta är 

dock påståenden som Bruzelius motsätter sig. Det är inte naturligt att kvinnor stöder varandra 

menar Skogström och citerar Madeleine Albright ”Det finns ett speciellt fack i helvetet för 

kvinnor som inte stöder varandra”.  

 

4.5 Framtiden 
 

4.5.1 Flickor, pojkar och utbildning 
Idag efterfrågar många företag studenter med bra högskolebetyg. Då kvinnor i regel mognar 

snabbare och är duktigare i skolan anser Berglund detta vara en anledning till att andelen 

kvinnor kommer att öka bland företagens ledningar. Anderberg önskar att kvinnor inriktar sig 

mer mot affärslivet i sina utbildningar. ”Har man en affärsinriktad bakgrund ökar 

sannolikheten att man i framtiden blir aktuell för styrelseuppdrag.” (Anderberg). Caneman 

belyser även det faktum att studenter idag är väldigt stressade, vilket även Bruzelius 

kommenterar och de båda menar att man skall bygga karriär under studietiden och 
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sommarjobba för att få meriter. Caneman anser det till och med värt att ifrågasätta om dessa 

studenter kommer att orka hela vägen på grund av den press man sätter på sig själv.  

 

Bruzelius uttrycker även sin oro för tendensen att statusen går ner så fort kvinnor är majoritet 

i ett yrke och att detta skall inträffa på befintliga statusyrken. Sekreterare var ett manligt yrke 

innan kriget, likaså läkare, vilket har ändrats i takt med att andelen kvinnor har ökat på dessa 

arbeten. Tendensen anser Bruzelius beror på rådande maktstrukturer i samhället men belyser 

liksom Qviberg att kvinnor är dåliga på att förhandla vilket måste förändras. Hon är rädd att 

ekonomyrket skall förlora status med ökad andel kvinnor på dessa utbildningar. 

 

Caneman för en diskussion kring huruvida det kan uppstå en ny konflikt i kommande 

generationer då många män blir trötta på att kvinnor får mycket medial uppmärksamhet och är 

efterfrågade inom företag. Det kan orsaka ett klimat av avundsjuka och att männen inte vill 

släppa fram kvinnor på grund av de fördelar som kvinnor får idag (Caneman). 

 

 

4.5.2 Fyrtiotalisternas pensionsavgång 
Samtliga respondenter tror att vi kommer att se fler kvinnor på ledande poster i och med 

fyrtiotalisternas pensionsavgång. Dock är det ingen som tror på ett helt jämlikt näringsliv den 

närmsta tiden. Även om en total utjämning inte kommer att ske kommer män och kvinnor att 

arbeta jämsides på ett mer naturligt sätt i arbetslivet (Berglund), dock belyser Fors & 

Ringström nätverkens ökade relevans på vägen mot ökad jämlikhet. Bruzelius hoppas att 

kvinnorna vågar ta chansen och klättra upp på posterna som fyrtiotalisterna lämnar efter sig. 

Dock uttrycker hon sin bedrövelse över hur lite som har hänt då kvinnorna fortfarande hoppar 

av eller trappar ner sin karriär vid 35 års ålder.   

 

Det behövs en ekonomisk morot att gå från mellan- till toppchef (Qviberg). Vidare anser han 

att kvinnor inte behandlas olika från män utan att Sverige kommer att få ett jämställt 

näringsliv den dag politiska beslut om skattekilarna släpps och möjliggör logistik i familjer. 

Anderberg tror att yngre generationer i högre grad vet vad de vill göra med sin framtid då de 

är mindre rädda och mer flexibla. Dock anser hon att företag kommer att få svårt att attrahera 

unga människor som vill bli chefer då villkoren som chef idag inte är önskvärda av många 

unga kvinnor (eller män). Det finns många kvinnor under VD-posterna och frågan kvarstår 
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om kvinnorna kommer vilja gå upp eller gå av därifrån (Caneman). I och med 

pensionsavgången kommer nog alla att ta chansen, oavsett kön, att klättra uppåt menar 

Tiveus. Hon påpekar att vissa kvinnor vill, andra inte. Dock är hon osäker på om fler kvinnor 

vill idag än förut, vilket kan hindra ett jämlikt näringsliv då det fortsättningsvis kan vara brist 

på kvinnliga sökande.  

 

Även om Storåkers är övertygad om en ökad jämlikhet är det även upp till kvinnorna själva 

att förändra läget. Anderberg tror att kvinnor vill detta men är osäker på om kvinnor vill ställa 

upp på allt vad som krävs idag. ”Det måste ske under ett annat klimat” (Anderberg) 
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5 Analys och resultat 

___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer empirin att utvärderas från, och sammanfogas med, den teoretiska 
referensramen.  Vidare ämnar vi klargöra vilka slutsatser som kan dras utifrån analysens 
resultat. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

5.1 Kvinnligt och manligt 
 Ingen kan förneka att biologiska skillnader existerar mellan könen. Respondenter belyser likt 

teorin123 att det är omöjligt att generalisera kvinnors och mäns karriärmöjligheter utifrån 

biologiska skillnader. Fakta påvisar att det existerar större skillnader i personliga egenskaper 

internt inom könen än däremellan. Teorin124 uppmärksammar att majoriteten empiriska 

studier resulterat i åsikten att det inte finns väsentliga skillnader i ledarstilar mellan män och 

kvinnor. Inte heller har respondenterna nämnt någon skillnad i ledarstilar mellan könen, dock 

har män och kvinnor olika egenskaper som kan vara både positiva och negativa. Om det även 

skulle förekomma olikheter mellan könens sätt att bedriva ledarskap, kvarstår frågan huruvida 

detta har en negativ effekt på möjligheten att nå toppbefattning. Empirin har likaså resulterat i 

enad uppfattning om att kvinnor ofta kan vara bättre lämpade för chefspositioner då många 

kvinnliga egenskaper är värdefulla som ledare. 

 

En väsentlig skillnad mellan könen gällande biologi är att kvinnor föder barn. Teorin 

poängterar att detta är nödvändigt för samhällets fortsatta utveckling och anses även bland 

respondenterna som en självklar naturlig process. Dock anser samtliga intervjuobjekt likt 

teorin125 att kvinnor väljer att ta större ansvar för hem och barn vilket många förklarar kan 

bero på hormoner och gener. Vissa respondenter nämner även konventioner innebärande 

socialt tryck och traditioner som en förklaring till teorin. 

 

 
123 Se 3.2.2 Biologiska skillnader 
124 Se 3.2.3 Ledarstilar 
125 Se 3.2.5 Prioriteringar 
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Teorin126 och empirin har påvisat att kvinnors och mäns karriärmål inte skiljer sig nämnvärt 

under universitetstiden men att detta dock verkar ändras med åren. Samtliga respondenter är 

överens om att män finner pengar, makt, status och prestige viktigare mål i en karriär än 

kvinnor, som ser karriär som självförverkligande och som en del av livsmålet. Teori och 

empiri antyder att detta kan bero på att män tar det yttersta ansvaret för familjeförsörjningen.  

 

Undersökningen har resulterat i överensstämmelse mellan empiri och teori127 att det finns 

könsskillnader gällande prioritering i både karriär och liv. Kvinnor har större krav på hela 

livet och prioriterar en omväxlande tillvaro som innehåller mer än bara karriär. Majoriteten 

respondenter anser att kvinnor medvetet väljer bort karriär i större utsträckning än män. Den 

mest väsentliga anledningen till detta utgörs av att kvinnor sätter familj och barn i första hand 

och gör hellre avkall på karriär för familjens skull. Dock nämner vissa intervjuobjekt att valet 

gäller även oavsett barnaspekten.  

 

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att många kvinnor har andra prioriteringar gällande 

både karriär och liv. Många kvinnors val att prioritera hem och barn anser vi vara en stor 

anledning till avsaknad av kvinnor på ledande poster. Eftersom det existerar kvinnor på 

toppbefattningar finns förutsättningarna för kvinnor att göra karriär, ändock måste samma 

avkall göras för kvinnor som män gör idag.   

 

5.2 Familjen 
Studien har gjort oss medvetna om att kvinnor oftast tar majoriteten av ansvaret för hushållet, 

likaså barnledigheten. Statistik visar att pappaledigheten har ökat vilket våra respondenter 

också iakttagit. Teorin128 likt empirin bevisar att det inte är barnafödande och rimlig 

barnledighet som utgör karriärhinder utan det är den långa frånvaron från arbetet som 

försvårar vägen upp i karriären. Detta är respondenterna överens om och poängterar att detta 

gäller all frånvaro, oavsett kön. 

 

 
126 Se 3.2.4 Karriärmål 
127 Se 3.2.5 Prioriteringar 
128 Se 3.3.1 Föräldrapenningen 
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Det var påfallande stort intresse och engagemang hos samtliga respondenter om hushållsnära 

tjänster, och många synpunkter framfördes spontant. Detta behandlas därför mer detaljerat i 

kapitlet Karriärhinder nedan.  

 

Om samhället vill att fler kvinnor gör karriär kommer det att innebära fler familjer med 

dubbel karriär. Detta har respondenter uppmärksammat kan innebära negativa effekter på 

familjer. Vi har ingen professionell kunskap hur den långa föräldraledigheten påverkar 

barnen. Dock kan vi många gånger se att denna långa frånvaro från arbetet inte är till fördel 

för kvinnor som vill nå toppbefattning. 

 

5.3 Karriärhinder 
Kvinnor som möter motgång i karriären lägger ofta skulden på diskriminering. Många talar 

om glastaket men majoriteten respondenter förkastar teorin129 om dess existens och anser 

detta vara en begränsning som kvinnor många gånger sätter själva. Empirin förtydligar att 

företag inte har råd att mista kompetens utan snarare vill rekrytera kvinnor till ledningar idag. 

Av studien framgår det att det existerar ett socialt tryck i könsrollsidentiteterna vilket kan 

utgöra ett karriärhinder. Det är exempelvis enligt konvention ett lättare beslut för kvinnan att 

ansvara för hushållet. Detta gör att bristen på hushållsnära tjänster enligt samtliga 

intervjuobjekt är det absolut största karriärhindret för kvinnor idag vilket är på grund av brist 

på ork, tid och av ekonomiska skäl.  Samtliga intervjuobjekt är upprörda över den ofattbart 

höga prisnivån på hushållsnära tjänster i Sverige vilket gör det orimligt att skaffa denna hjälp.  

  

Samhället har inte vant sig vid ”ombytta roller” mellan män och kvinnor vilket resulterar i att 

omgivningen ibland reagerar negativt.  Det är svårt att stå emot socialt tryck vilket många 

respondenter kan exemplifiera i empirin.  Ett stort internt karriärhinder är att kvinnor många 

gånger lider av dåligt självförtroende.130 Detta leder till att många kvinnor tvivlar på sin 

förmåga, inte vill ta yttersta ansvaret som en toppbefattning innebär och inte heller söker 

sådana positioner. Respondenterna belyser även att risken för att bli blottställd är högre för 

kvinnor i utsatta positioner såsom en VD vilket i sig utgör ett karriärhinder. 

 

 
129 Se 3.4.6 Glastaket 
130 Se 3.4.5 Självförtroende och rekrytering 
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Även om det beryktade glastaket existerar i viss utsträckning kan vi mot denna bakgrund 

notera att det oftast inte beror på diskriminering när en kvinna inte når önskad befattning. 

Snarare har många företag en stark vilja att rekrytera kvinnor till ledande befattningar. 

Begränsningar sätts ofta av kvinnorna själva då de många gånger underskattar sin 

begåvning. Man måste som banbrytare våga stå emot socialt tryck om könens göromål och 

uppgifter, detta adresserar både män och kvinnor. Ett stort karriärhinder för kvinnor idag är 

att hushållsnära tjänster är dyra, icke avdragsgilla och socialt oacceptabla. Vi anser liksom 

våra respondenter att det är synd att politiker inte inser det behov samt den potential denna 

hjälp kan innebära för kvinnors möjlighet till jämlikhet och karriär, vilket innebär fördelar 

för Sveriges familjer och näringsliv.  

 

5.4 Organisationen 
Huruvida arbetssituationen för kvinnor har ändrats i organisationer genom åren råder det 

delad mening om. De som anser att förutsättningarna har försämrats och att utvecklingen 

snarare går bakåt, belyser bristen på hushållsnära tjänster som förr var förhållandevis vanliga. 

Dessa respondenter menar även att pressen på att som chef vara tillgänglig dygnet runt är 

påfrestande. 

 

Likt teorin131 anser många respondenter att arbetssituationen för kvinnor inom organisationer 

har förbättrats genom åren. Fokus ligger här på den teknologiska revolution som har ökat 

flexibiliteten i arbetet. Detta underlättar, speciellt för kvinnor som tar största ansvar för 

hushållet, genom att man idag har möjlighet att arbeta hemifrån. Respondenterna belyser 

liksom teorin132 att många konservativa byråkratiska verksamheter har ersatts med mer 

kreativa, platta organisationer, vilka kan ses som mer feminina. Samhällets debatter har även 

lett till att det har blivit mer etiskt och politiskt korrekt att rekrytera kvinnor till 

chefspositioner. Detta har underlättat för kvinnor då förebilder har lyfts fram av media. 

Acceptans av kvinnor inom näringslivet har lett till att företag har insett att kvinnor är en 

outnyttjad resurs med värdefull kompetens.  

 

 
131 Se 3.5.1 Förutsättningar nu och då 
132 ibid. 
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Vissa respondenter hävdar vidare att toppbefattningar är skapade enligt manlig norm genom 

att argumentera att chefer måste ha enormt fokus på resultat och mål, vilket kan anses vara 

maskulina egenskaper.  

 

Analysen visar att nätverk är relevanta i näringslivet och att fler kvinnor måste bli bättre på att 

bygga och delta i nätverk. Kvinnor anses i teorin133 vara bättre på att använda privata nätverk. 

Många respondenter anser en anledning till problemet att få kvinnor att engagera sig inom 

sådana grupper i näringslivet bero på kvinnors rivalitet. Dåligt nätverkande resulterar i mindre 

exponering vilket har visat sig stämma enligt headhuntingfirmor. Det begränsade urvalet 

förklaras enligt majoriteten respondenter av att kvinnor inte söker eller tar för sig jobben, inte 

nätverkar, har sämre självförtroende och, främst, därför att de saknar erfarenhet av ledarskap 

av olika skäl. 

 

Ovanstående resonemang visar att förutsättningarna för kvinnor att göra toppkarriär i stort 

har blivit bättre. Somliga anser chefsroller vara av manlig norm, dock kan vi se att vissa 

egenskaper som anses mer maskulina såsom fokus, resultat och mål, kommer företag aldrig 

ifrån. På toppbefattning måste man ofta vara tillgänglig, dock kan man med hjälp av dagens 

teknologi vara mer flexibel vilket många gånger kan underlätta. Vi anser likt analysen att 

rivalitet existerar bland kvinnor och vill därför understryka relevansen av att kvinnor måste 

nätverka mer. Inte minst därför att det är allmänt känt att rekryteringar till toppbefattningar 

ofta sker genom nätverk. Vi vill inte heller underskatta att människor med makt gärna 

rekryterar någon likasinnad och som man genom någon bekant har blivit rekommenderad. 

 

5.5 Framtid 
Studenter har förhållandevis lika karriärmål men enligt teori134 kan man än idag påvisa att 

många kvinnliga studenter prioriterar andra saker inom karriär och liv än vad män gör. 

Teorin135 antyder att kvinnor i kombination med kommande pensionsavgång samt deras bättre 

genomsnittsbetyg och stigande andel examineringar kommer att öka, eller till och med 

utjämna, aktuell sned könsfördelning i näringslivet. Majoriteten respondenter anser att 

kvinnorepresentationen på samtliga befattningar kommer att bli högre mätt men svarar 

 
133 Se 3.5.3 Nätverk 
134 Se 3.6.2 Studenters värderingar 
135 Se 3.6 Framtid 



För få kvinnliga toppchefer – kan man egentligen skylla på någon? 
Kommer läget att förändras? 

 

___________________________________________________________________________ 
   - 53 - 

                                                

samtidigt att ett jämlikt samhälle inte någonsin kommer att uppstå eller i vart fall inte under 

”närmsta tiden”. Vissa anser detta bero på kvinnors vilja, prioritering och/eller värdering som 

vi ovan kan konstatera inte värdesätter en toppbefattnings förmåner lika högt som män. 

Somliga respondenter har även uttryckt sin oro över de fakta, som även teorin136 belyser, att 

yrken med majoritet andel kvinnor ofta tenderar att förlora status vilket kan resultera i att 

dagens toppbefattningar kommer att tappa makt och status.  

 

Teorin visar att näringslivet är på väg mot en mer jämlik könsfördelning. Med hänvisning till 

många kvinnors prioriteringar i livet, finner vi det värt att ifrågasätta huruvida vi någonsin 

kommer att få ett helt jämlikt näringsliv gällande toppbefattningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
136 Se 3.6.2 Fyrtiotalisternas pensionsavgång 
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6 Sammanfattande slutsats 

_________________________________________________________________________ 

 

För få kvinnliga toppchefer! Kan man egentligen skylla på någon?  

Vi har genom denna uppsats förstått hur mångfacetterat detta problem är. De flesta människor 

lever med konflikten att kombinera privatliv med arbetsliv. Fler kvinnor än män brottas med 

ett karriärglapp vilket vi tror till stor del beror på att kvinnor oftare än män prioriterar familj 

framför karriär. Dessa prioriteringar och val tror vi beror på biologi men även konvention 

vilket gör att kvinnor väljer bort karriär i större utsträckning än män, även oavsett 

barnaspekten. Då många kvinnor väljer att ta största ansvaret för hemmet vill vi belysa att 

hemhjälp skulle underlätta karriär för många kvinnor. Många företag vill rekrytera kvinnor till 

ledningen, dock är många gånger rekryteringsunderlaget för tunt. Uppenbarligen finns det 

exempel som bevisar att det som kvinna går att göra karriär med rådande förutsättningar om 

man vill. Detta får oss att undra om man bör utvärdera kvinnors medverkan i hur 

könsfördelningen ser ut och även kommer att se ut i framtiden. 

 

 Kommer läget att förändras? Om inte företag skall ställa om sina krav på chefer, måste 

kvinnor idag göra karriär på samma villkor som män vilket innebär samma avkall i livet som 

män gör idag för att nå en toppbefattning. Dessa bortprioriteringar anser många kvinnor det 

inte vara värt. De belöningar som en sådan position erbjuder prioriteras även mindre av 

kvinnor. Vi tror liksom majoriteten av våra respondenter att det kommer att bli en större andel 

kvinnor på toppbefattningar i framtiden, dock ifrågasätter vi utifrån studiens resultat en total 

utjämning. För att nå toppbefattning måste man som kvinna idag acceptera rådande 

förutsättningar och krav och inte heller sätta begränsningar för sig själv. Vi tror att fler män 

och kvinnor måste stå emot ett socialt tryck och ta steget emot rådande konventioner. Alla 

människor har en fri vilja och kan därigenom göra detta val. 

 

”Till och med på gravstenen är kvinnor underst, oavsett vem som dog först”  
(Gudrun Schyman, SvD 24 maj 2006) 

 

Hon har fel… 
   (Annika Lignell & Josefine Hybbinette, empirisk studie) 
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7 Förslag till fortsatta studier 

___________________________________________________________________________ 
 
Nedan presenteras idéer som under uppsatsens gång har väckt vårt intresse och som vi därför 
vill ge som förslag till fortsatta studier. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

• Redogöra för marknaden för hushållsnära tjänster i utlandet och sätta i perspektiv till 

den svenska marknaden. Skulle en mer accepterad och legitim marknad i Sverige 

hjälpa kvinnor i karriären? 

 

• Jämföra hur andra länders kortare respektive längre föräldraledighet påverkar kvinnor 

i karriären och näringslivets jämställdhet. 

 

• Undersöka vilka förmåner ett företag skulle kunna erbjuda sina chefer för att attrahera 

fler kvinnor till dessa poster. 

 

•  Vilka samhälleliga och politiska beslut bör/bör inte åstadkommas för att utjämna 

näringslivets sneda könsfördelning i Sverige, exempelvis Pigdebatten. 
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9 Bilagor 

___________________________________________________________________________ 

Intervjufrågor 
 
- Vi har uppgifter om att ca 50 procent av kvinnorna från Handels inte längre avancerar inom 
arbetslivet tio år efter examen. Vad tror du att detta beror på? 
 
- När du gick på universitetet, vad hade dina kvinnliga klasskompisar för karriärmål jämfört 
med dina manliga vänner? Vet du var dessa kvinnor/män gör idag? 
 
- Vad förväntade sig dina föräldrar av dig? 
 
- Gunilla Arhén skriver i sin bok att det går att kombinera moderskap, familj och ledarskap 
och att det idag är svårt för kvinnor att skylla på andra om de misslyckas eftersom alla yttre 
förutsättningar finns. Finns alla yttre förutsättningar? Om ja; varför ser det ut som det gör? 
 
- Headhunters har informerats oss om att många kvinnor tackar nej till toppbefattningar vid 
jobberbjudande. Vad tror du är orsaken till detta? 
 
- Tror du att man kan skilja på vad kvinnor respektive män prioriterar i en karriär?  
 
- Hur skulle familjelivet se ut vid dubbel karriär? Följdfråga: Planerar man när man ska 
skaffa barn, bestäms det hur man ska fördela hushållsarbetet i förväg? 
 
- Tycker du att kvinnor medvetet väljer bort karriär i större utsträckning än män? 
 
- Vad är det som gör att män ofta arbetar mer och längre i livet än kvinnor?  
 
- Vad krävs för att nå toppbefattning i dina ögon? 
 
- Vad anser du om glastaket? Existerar det som ett hinder för kvinnor i karriären? 
 
- Tror du att kvinnor kommer att ta chansen i och med den kommande pensionsavgången att 
klättra upp på toppbefattningar? Även med hänsyn till att 50 procent av examen i ekonomi tas 
ut av kvinnor. 
 
- När har vi ett jämlikt näringsliv? Vill kvinnor ha jämlikt näringsliv? 
 
- Vad har ändrats under åren angående kvinnors arbetssituation? 
 
- Vilka faktorer kan göra att det blir fler kvinnor i näringslivets topp? 
 
- Finns det några andra saker som du spontant associerar till när du tänker på kvinnor och 
näringsliv? 



Pia Anderberg 

”Jag tycker att kvinnor är bättre ‘affärsmän’.” 
 
Pia Anderberg, är styrelsemedlem och partner i Novare och är VD för 
Novare Act. Innan dess arbetade hon 14 år på konsultbolaget BTS Group 
AB där hon bland annat var VD för BTS Nordic. Pia är styrelsemedlem i 
Samsari och SPM Gruppen.  
 
Novare grundades 2001 av Investor AB i syfte att stödja företagets 
portföljbolag. Inom Novare startade Pia ett projekt för att få fler kvinnor på 
ledande positioner och styrelser. Syftet är att lära sig om ledarskap men 
främst networking.   
 
Michaël Berglund 

”Jag tycker det är ofattbart att det inte finns en marknad för hushållsnära 
tjänster” 
 
Michaël är legitimerad läkare från Karolinska Institutet och University of 
California, Berkeley. Han har tjänstgjort som läkare; huvudsakligen som 
psykiatriker och blev senare VD för SnöResor. För 20 år sedan sålde han 
företaget för att starta Michaël Berglund Executive Searchsom sedan 1985 
har utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom Executive 
Search. De rekryterar till befattningar på företagslednings- och styrelsenivå, 
samt tyngre specialistroller. 

Peggy Bruzelius 

”Så fort kvinnor har en motgång känner de att de är diskriminerade.” 
 
För närvarande är Peggy styrelseordförande i Lancelot Asset Manage-
ment AB, vice ordförande i AB Electrolux och styrelseledamot i Scania AB, 
AB Ratos, Axel Johnson AB, Axfood AB, Husqvarna AB, Syngenta AG och 
The Body Shop International Ltd. Peggy är vidare Senior Advisor i Lehman 
Brothers Ltd., ledamot i Näringslivets Börskommitté, SNS Förtroenderåd 
och både ledamot och skattmästare i Handelshögskoleföreningen.  
 
Hennes tidigare operativa erfarenheter inkluderar bl.a. vice VD för 
Skandinaviska Enskilda Banken med ansvar för Asset Management, VD 
för ABB Financial Services samt medlem av Asea Brown Boveri AB:s 
koncernledning. 

Monica Caneman 

”En del är nog rädda att ta yttersta ansvaret, en del kvinnor är nog nöjda 
med att vara en väldigt duktig tvåa” 
 
Monica är idag styrelseordförande i Linkmed AB, EDT AS och Point 
Scandinavia AS och styrelseledamot i Citymail AB, EDB Business Partner 
ASA, Lindorff Group AB, Nya Livförsäkrings AB SEB TryggLiv, Orexo AB, 
Poolia AB, Schibsted ASA, SJ AB, , Svenska Dagbladet AB, XPonCard 
Group AB och Investment AB Öresund. Monica är även styrelsemedlem i 
SOS Barnbyar sitter med i Finansdepartementets råd för Invester-
ingsstrategi för Statens Pensionsfond- Utland. 
 
Monica har arbetat 25 år inom SEB - koncernen som bland annat stf 
koncernchef och vice VD. Hon har även suttit i flera styrelser såsom 
Scandic Hotels, Eurocard AB, Servo AB och Resco AB 
. 

RESPONDENTER 



Monica Ekvall 

”Kvinnor förväntar sig lägre lön, why?” 
 
Monica Ekvall är Assignment Manager på Ray & Berndtson. Hennes 
erfarenhet omfattar allt från VD-rekryteringar till ekonomichefer, sälj- och 
marknadsansvariga samt specialistrekryteringar. Ray & Berndtson är det 
näst största executive search företaget i Europa. Med kontor i 50 städer är 
de rankade nr 6 i världen. Ray & Berndtson har verkat på den svenska 
marknaden i närmare 40 år och är även här kända som en av 
marknadsledarna. 
  
 

RESPONDENTER 

Åsa Skogstrom 

“Det finns ett speciellt fack i helvetet för kvinnor som inte stöder varandra 
(M. Albright)”  
 
Åsa började sin karriär som marknadsassistent och därefter marknadschef 
på Hoya-Optikslip AB och Lars Weibull AB i Lund för att sedan fortsätta på 
Ericsson och Aspiro. År 2004 lämnade hon jobbet som marknadschef för 
Sony Ericsson i Tyskland och blev VD för hjälporganisationen Hungerprojek-
tet. Hon är även VD och grundare av Nätverket Göran vilket är ett nätverk 
för kvinnor som vill dela erfarenheter och få tips om hur man kan få balans 
mellan privatliv och arbete. Namnet Göran uppkom på grund av att det finns 
fler män vid namn Göran på VD-positioner i Sverige än vad det finns kvinnor 
på dessa positioner över huvudtaget. Åsa sitter även i styrelsen för Spiritus 
Mundi. 
 

Nicklas Storåkers  

”Vissa män talar fortfarande om att ‘vara barnvakt’ när det handlar om 
sina egna barn.” 
 
Efter två år på juristlinjen vid Stockholms universitet tog Nicklas examen 
vid Handelshögskolan 1996. Han började som investeringsanalytiker på 
Custos för att sedan bli investeringsansvarig på företaget. Vid 25 års ålder 
blev han Sveriges yngsta börs-VD för nätmäklaren Avanza där han 
fortfarande är VD. Han har även externa uppdrag såsom styrelseledamot 
i Svenska Fondhandlareföreningen och Insplanet AB. 
 
 
Meg Tiveus  

”Det är bättre att ha ett hembiträde istället för att ha en snygg bil” 
 
Meg är styrelseordförande i Sprit- och vinleverantörsföreningen och 
Romateatern AB. Hon är även styrelseledamot i Billerud AB, Swedish 
Match AB, Cloetta Fazer AB, Boss Media AB, Nordea Fonder, Synerco AB, 
Kungliga Operan AB, Danderyds Sjukhus AB och Studieförbundet för 
Näringsliv och Samhälle (SNS). 
 
Hon har tidigare varit VD och styrelseledamot i AB Svenska Spel, Vice VD 
i Posten, produktchef i MoDo, divisionschef på Åhléns och i Holmen, 
styrelseledamot i Postgirot AB, Postbanken AB, SJ, Robur, Framfab AB, 
Statens provningsanstalt, Kommentus AB och Orrefors Kosta Boda. 
 



Mats Qviberg  

”På ett sätt tycker jag det är rationellt att välja bort karriär när skatterna 
är så höga”.  
 
Mats är VD i investmentföretaget AB Öresund. Han är även styrelseord-
förande i Bilia AB, Fabege AB och Hagströmer & Qviberg AB samt 
styrelseledamot i AB Custos och SkiStar AB. Tidigare arbetade Mats som 
aktiemäklare på SEB och började därefter på Carnegie. Där mötte Mats 
Sven Hagströmer med vilken han startade den framgångsrika mäklarfir-
man Hagströmer & Qviberg. År 1992 köpte de upp investmentbolaget 
Öresund som bedriver förvaltningsverksamhet. År 1995 köpte de in sig i 
Custos som ägde stora delar av Hufvudstaden och Skanska.  
  

RESPONDENTER 

“Så länge vi inte äger kapitalet i Sverige kommer vi inte att nå så långt” 
 
Nectos ordförande Linda Fors arbetar som managementkonsult på 
Enhancer Consulting och nätverkets ekonomiansvarige Louise Ringström 
arbetar som controller på Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. Necto är ett 
nätverk bestående av före detta kvinnliga studenter från Handelshögskolan 
i Stockholm. Syftet med Necto är att gynna och coacha varandra i deras 
karriärer samt på sikt bidra till fler kvinnor i höga positioner i näringslivet. 
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