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Sammanfattning 

Denna uppsats är en induktiv kvalitativ studie som avser att undersöka och belysa 

eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga chefers uppfattningar om 

karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv. Metoden är semi-strukturerade intervjuer med 

sex chefer på två olika nivåer från tre olika avdelningar på ett statligt ägt företag. 

Datamaterialet behandlas med en kvalitativ innehållsanalys och tre olika teman lyfts 

fram som fokusområden, där materialet återkopplas till tidigare forskning, begrepp och 

teori: uppfattningar om attityder och stöd från företaget, uppfattningar om strukturella 

faktorer, samt uppfattningar om kombinationen av familj och karriär. Resultatet tyder på 

att individuella skillnader är mer framträdande än könsskillnader, men det går att se 

tendenser till könsskillnader inom våra fokusområden: (1) att de kvinnliga cheferna 

tenderar att vara mindre nöjda med sina karriärmöjligheter samt verkar uppleva ett lägre 

stöd från företaget än de manliga cheferna, (2) att varken de kvinnliga eller manliga 

cheferna anser att det finns negativa attityder eller könsstrukturer på arbetsplatsen mot 

ett specifikt kön, men att det dock finns en indikation på att de manliga cheferna kan 

gynnas av att vara i minoritetsposition, och (3) att de kvinnliga cheferna verkar ha en 

större ansvarskänsla för och påverkas mer av familjen i sina karriärer än de manliga 

cheferna. Det diskuteras dock att det är svårt att avgöra om skillnaderna beror på 

faktiskt upplevda skillnader eller om de har sin grund i genusskillnader i form av 

beteenden, uppfattningar och värderingar. 

 

Nyckelord 

upplevda karriärmöjligheter, karriär, könsskillnader, genus, chefer, stöd, familj



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................... 1 
1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................... 2 

1.2 Avgränsningar .......................................................................................... 2 

1.3 Disposition ................................................................................................ 2 

2. Teori och tidigare forskning ............................................................ 3 
2.1 Stöd, genus och attityder .......................................................................... 3 

2.2 Struktur och personlig preferens .............................................................. 6 

2.3 Familj och karriär ...................................................................................... 9 

3. Metod och data .......................................................................... 11 
3.1 Ansats ..................................................................................................... 11 

3.2 Metod ...................................................................................................... 11 

3.3 Urval ....................................................................................................... 12 

3.4 Utformande av intervjumall .................................................................... 12 

3.5 Genomförande ........................................................................................ 13 

3.6 Analys ..................................................................................................... 14 

3.7 Begränsningar ........................................................................................ 15 

3.8 Etik ......................................................................................................... 16 

4. Resultat och analys ..................................................................... 17 
4.1 Skillnader i uppfattning om attityder och stöd från företaget ................. 17 

4.2 Skillnader i uppfattning om hur organisationsstrukturer påverkar 
upplevda karriärmöjligheter ......................................................................... 20 

4.3 Skillnader i uppfattning om kombinationen av familj och karriär ............ 23 

5. Diskussion ................................................................................. 27 

6. Referenser ................................................................................. 29 

7. Bilagor ...................................................................................... 31 
7.1 Bilaga 1 ................................................................................................... 31 

7.1.1 Intervjumall ..................................................................................... 31 

 



 1 

1. Inledning 

Denna studie ämnar undersöka om det finns skillnader i kvinnliga och manliga chefers egna 

uppfattningar om karriärmöjligheter. Under det senaste årtiondet har andelen kvinnor på 

chefspositioner ökat markant från 24 procent år 2002 till 36 procent 2012. Dessutom har 

andelen kvinnliga anställda ökat inom både privat och offentlig sektor (SOU 2015:86). 

Ändock är kvinnor fortfarande underrepresenterade bland cheferna inom samtliga sektorer 

och mönstret är tydligt: ju högre befattningar desto färre kvinnor. Män dominerar fortfarande 

på centrala maktpositioner, vilket är vad forskningen kallar den vertikala segregeringen på 

arbetsmarknaden (Halldén 2011, SOU 2015:86). Arbetsmarknaden är även horisontellt 

segregerad, vilket innebär att kvinnor och män är ojämnt fördelade inom olika branscher. Det 

har dock börjat ändras i och med att kvinnor i större utsträckning har börjat arbeta i 

traditionellt mansdominerade branscher (Halldén 2011). I en rapport från Svenskt Näringsliv 

(2014) visar det sig exempelvis att fler kvinnor fått möjlighet till chefsjobb i traditionellt 

mansdominerade branscher och rapporten lyfter fram både kvinnors och mäns uppfattningar 

om jämställdhetsarbetet i näringslivet. Förklaringarna till varför kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade på toppositioner på arbetsmarknaden fokuserar på allt från kvinnors och 

mäns skilda familjeansvar och skilda arbetskraftsdeltagande till diskriminering och kognitiva 

bias som påverkar bedömningen av kompetens och rekryteringen av chefer (SOU 2015:86).  

 
Med detta som bakgrund, samt i och med att synen på karriär har förändrats och blivit mer 

fokuserad på individers egna val och ansvar att utforma den egna karriärutvecklingen 

(Kraimer m fl 2011), fokuserar denna studie på kvinnliga och manliga chefers egna 

uppfattningar om karriärmöjligheter. Att vi valt att lägga tyngdpunkten på upplevda skillnader 

snarare än reella skillnader, samt att vi valt att ha ett jämförande perspektiv mellan män och 

kvinnor, tror vi ger bättre förutsättningar för en ökad förståelse för varför arbetsmarknaden ser 

ut som den gör och möjligen något om en förväntad utveckling framöver. Särskilt fokus ligger 

på om kvinnor upplever sina karriärmöjligheter sämre än män med tanke på hur 

arbetsmarknaden ser ut och/eller om kvinnor och män generellt sätt uttrycker olika ambitioner 

och fokus. I och med att forskningen lyfter kvinnors övervägande familjeansvar som 

betydande faktor till varför arbetsmarknaden är segregerad (Halldén 2011, SOU 2015:86) har 

vi även valt att ha ett särskilt fokus på hur de kvinnliga och manliga cheferna ser på 

kombinationen av familj och karriär. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet men denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga chefers uppfattning om karriärmöjligheter och belysa eventuella skillnader ur ett 

genusperspektiv. Särskilt fokus kommer att ligga på tre områden: uppfattningar om attityder 

och stöd från företaget, strukturella faktorer, samt kombinationen av familj och karriär. 

 

Frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att besvara är huruvida det finns skillnader 

mellan kvinnliga och manliga chefers: 

1. …upplevda karriärmöjligheter, med utgångspunkt i attityder och stöd från företaget? 

2. …syn på hur organisationsstrukturer kan påverka upplevda karriärmöjligheter? 

3. …uppfattningar kring hur familj kan påverka de egna karriärmöjligheterna? 

1.2 Avgränsningar 

Studien kommer endast att se till ett statligt ägt företag inom kommunikations- och 

servicebranschen. På företaget har vi riktat in oss på tre olika avdelningar som befinner sig på 

samma geografiska ort. Från dessa tre avdelningar har vi plockat ut sex chefer, tre män och tre 

kvinnor, på förstalinjes- och mellanchefsnivå. Cheferna är mellan 30 och 45 år gamla och har 

varit verksamma i företaget mellan fem och tjugo år. Dessa avgränsningar har gjorts för att 

kunna få en klarare bild av de karriärvägar och uppfattningar om möjligheter som finns på 

företaget. Studien fokuserar inte på reella skillnader utan chefernas egna uppfattningar om 

karriärmöjligheter. 

1.3 Disposition 

Studien fortsätter med ett teoriavsnitt indelat i våra tre olika fokusområden, där nyckel-

begrepp, teorier och forskning på området presenteras och diskuteras. Därefter följer ett 

metodavsnitt där metodvalen redogörs för och motiveras. I avsnitt fyra redovisas resultatet av 

det insamlade materialet och analyseras genom att kopplas ihop och jämföras med tidigare 

presenterad forskning och teori. Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion där vi 

besvarar syftet och frågeställningarna samt diskuterar studiens utförande och resultat. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt kommer vi att redogöra för tre olika teman inom relevant teori och 

tidigare forskning för upplevda karriärmöjligheter. Första temat kommer att fokusera på 

upplevt stöd av medarbetare från företaget de är anställda på och hur detta kan påverka 

upplevda karriärmöjligheter, samt även hur genusnormer kan påverka hur män och kvinnor 

beter sig och organisationers attityd till de olika könen. Det andra temat kommer att fokusera 

på två motsatta perspektiv, det strukturella perspektivet och perspektivet som fokuserar mer 

på personliga val och preferenser, och redogöra för hur de lyfter fram olika faktorer som kan 

tänkas påverka individers upplevda karriärmöjligheter på arbetsplatsen. Det tredje temat 

kommer att fokusera på vad forskningen säger om mäns och kvinnors reella och upplevda 

familjeansvar samt hur dessa kan tänkas påverka upplevda karriärmöjligheter. 

2.1 Stöd, genus och attityder 

Upplevda karriärmöjligheter (Perceived Career Opportunity, PCO) definieras av Kraimer m fl 

(2011) som: till vilken grad medarbetare uppfattar att arbetsuppgifter och jobbmöjligheter, 

som överensstämmer med egna karriärintressen och mål, finns tillgängliga på företaget. 

Forskningen inom detta område visar på att upplevt organisatoriskt stöd (Perceived 

Organizational Support, POS) är väldigt centralt och har ett relativt starkt positivt samband 

med en högre upplevd PCO på ett företag (Landau och Hammer 1986, Eisenberger m fl 2001, 

Rhoades och Eisenberger 2002, Wynen m fl 2015). Enligt Rhoades och Eisenberger (2002) 

kan tre kategorier av fördelaktiga behandlingar av organisationen mot medarbetaren kopplas 

ihop med POS, nämligen: (1) rättvisa (hur företaget fördelar resurser), (2) stöd från chefer 

(uppskattning, feedback) samt arbetsmässiga belöningar (träning, utbildning, karriärsatsningar 

på jobbet), och (3) bra arbetsvillkor (jobbsäkerhet, självständighet). POS kan vidare kopplas 

ihop med ökad jobbtillfredställelse, ett positivt humör, starkare upplevda förpliktelser mot 

företaget (att exempelvis vilja nå företagets mål), spontanitet, ökad PCO och bättre 

prestationer (Eisenberger m fl 2001, Rhoades och Eisenberger 2002). 

  
Kraimer m fl (2011) poängterar dock att högt upplevt organisationsstöd och exempelvis ett 

deltagande i olika typer av karriärsatsningar eller liknande på företaget bara leder till bättre 

prestationer om den upplevda karriärmöjligheten är hög, vilket kan tyda på att en hög POS 
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inte nödvändigtvis behöver leda till en ökad PCO. Vid högt upplevt organisationsstöd och 

sämre upplevda karriärmöjligheter var exempelvis viljan att stanna kvar i organisationen 

lägre. Detta kan tänkas bero på att medarbetare som får mycket stöd från organisationen, i 

form av exempelvis utbildningar, men som inte ser möjligheter att avancera i organisationen 

ser stödet som ett sätt för organisationen att dölja ett stopp i karriären. De menar också att 

karriärer numera ses som gränslösa, vilket innebär att medarbetare förväntar sig att karriären 

ska utvecklas hos flera olika arbetsgivare i ett antal olika roller och att det stora ansvaret för 

karriären ligger på individen. Vidare menar de att det finns väldigt många individuella 

uppfattningar, mål och intressen när det kommer till att göra karriär och att det därför kan 

finnas mycket olika uppfattningar om karriärmöjligheter på företaget av medarbetare på 

samma företag. Dessutom menar de att en individs upplevda karriärmöjlighet är föränderlig 

över tid, vilket har att göra med olika faktorer såsom den individuella arbetsbakgrunden, 

målsättningar och planeringar, signaler som skickats från nyckelpersoner i organisationen, 

tillgången till möjligheter till karriärutveckling på företaget, samt förändringar i livs-

situationen. 

 
Wynen m fl (2015) har i en nyligen publicerad studie tittat specifikt på könsskillnader i 

upplevda karriärmöjligheter. Då denna studie haft liknande syfte som vår studie kommer vårt 

resultat att jämföras med deras resultat. Viktigt att notera är dock att deras studie är gjort på 

den statliga sektorn i USA, har använt sig att en kvantitativ metod samt inte har haft samma 

fokus på familjeansvar som vi haft i vår studie. Wynen m fl (2015) har fått fram att det finns 

en skillnad i hur män och kvinnor uppfattar sina karriärmöjligheter, nämligen att kvinnor 

uttrycker ett större missnöje med sina karriärmöjligheter än män. Detta menar de troligtvis har 

att göra med att maskulinitetsnormer fortfarande är kopplat till ledarskapet och högre poster, 

vilket tyder på att genus och attityder kan ha stor betydelse när det kommer till upplevda 

karriärmöjligheter. 

 
West och Zimmerman (1987) menar att genus är socialt konstruerat och något som hela tiden 

upprätthålls i den dagliga interaktionen. Normer avgör vad som är normalt beteende för en 

man och en kvinna och skapar förväntningar på mäns och kvinnors beteenden, vilka lärs in 

redan under socialiseringsprocessen i barndomen. West och Zimmermans poäng är dock inte 

att människor alltid följer dessa normer till punkt och pricka. Utan de menar att människor 

dagligen ägnar sig åt beteenden som utvärderas utifrån existerande genusnormer och att ett 

avvikande beteende kan leda till negativa sociala konsekvenser, i form av exempelvis 



 5 

utfrysning eller mobbing. Dessa genusnormer och de olika förväntningar som finns på män 

och kvinnor kan ge konsekvenser för män och kvinnor när det kommer till exempelvis 

attityder på arbetsplatsen, och därmed även upplevda karriärmöjligheter. Ett exempel på detta 

tas upp av Eagly och Karau (2002). De menar med sin rollkongruensteori att fördomar uppstår 

när stereotypiska föreställningar som finns kopplade till en roll, exempelvis kvinnorollen, är 

för oförenliga med stereotypiska föreställningar som finns kopplade till en annan roll, 

exempelvis ledarrollen. Då ledarrollen har varit manligt kodad menar de att det finns 

fördomar mot kvinnliga ledare, vilket leder till att människor ser mer negativt på och värderar 

kvinnligt ledarskap lägre än manligt ledarskap och att detta i sin tur leder till att det både är 

svårare för kvinnor att få ledarroller och att lyckas i en ledarroll. Detta skulle i sin tur kunna 

förklara varför kvinnor upplever sina karriärmöjligheter som sämre.  

 
Andra forskare pratar också om ledarskapet som manligt kodat (Wahl 2003, Heilman och 

Parks-Stamm 2007), och Heilman och Parks-Stamm (2007) diskuterar hur kvinnor kan 

straffas om de bryter mot normer för vad som anses vara kvinnligt. Duehr och Bono (2006) 

kunde dock in sin studie visa på att attityden mot kvinnliga ledare kan ha förändrats under de 

senaste trettio åren i och med att det tillkommit fler och fler kvinnliga ledare. Deras studie 

visar att ledaregenskaper numera oftare än tidigare associeras med kvinnor och att den största 

förändringen i attityd skett bland manliga chefer. Män med bra erfarenheter av kvinnliga 

ledare tenderade att skatta kvinnliga ledare högre, även om studien fortfarande kunde visa på 

en generell tendens för män att värdera kvinnliga ledare lägre än manliga. 

 
Förutom att män och kvinnor möjligen behandlas olika på arbetsplatser finns det även 

forskning som tyder på att genusnormer leder till att män och kvinnor beter sig olika (West 

och Zimmerman 1987, Säve-Söderbergh 2003). Då män förväntas vara mer dominanta samt 

självständiga och kvinnor mer undergivna samt obeslutsamma (Heilman och Parks-Stamm 

2007), och då människor socialiseras in i dessa normer och förväntningar tidigt i livet är det 

rimligt att anta att män och kvinnor även lär in olika socialt accepterade beteenden. Detta 

påverkar i sin tur hur män och kvinnor medvetet eller omedvetet framställer sig själva senare i 

livet (West och Zimmerman 1987), vilket kan tänkas påverka förväntningar och attityder och 

därmed upplevda karriärmöjligheter. Säve-Söderbergh (2003) pratar exempelvis i sin studie 

om att män och kvinnor tenderar att värdera sig själva olika. Kvinnor är mer försiktiga i sin 

självvärdering än män, och män tenderar i större utsträckning än kvinnor att lyfta upp sig 

själva och att i exempelvis löneförhandlingar begära mer i lön eller ett större lönelyft. Detta 
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skulle kunna bidra till att förklara varför män och kvinnor uppfattar sina karriärmöjligheter 

olika. Studien visar dock också att kvinnor som har liknande löneanspråk som män inte 

belönas lika mycket som sina manliga motparter, vilket kan ha att göra med att kvinnors 

anspråk inte ses som lika trovärdigt som mäns, då män ses som mer kompetenta, eller att 

kvinnor inte förväntas bli lika missnöjda som män om de inte får en högre lön (Säve-

Söderbergh 2003). Studien visar därmed också sannolikt på hur stereotyper förstärkts i den 

dagliga interaktionen. Detta i och med att människor ofta försöker leva upp till de 

förväntningar som finns på dem, exempelvis att män förväntas vara mer aggressiva i en 

förhandling och därför är det i praktiken, vilket leder till att förväntningarna fortsätter att 

finnas där, vilket i sin tur gör att män och kvinnor anpassar sig efter förväntningarna, och så 

vidare (West och Zimmerman 1987, Säve-Söderbergh 2003). 

2.2 Struktur och personlig preferens 

Genomgående i PCO/POS-forskningen är diskussionen om hur strukturer och/eller personliga 

preferenser kan tänkas eller har visat sig påverka människors beteende, attityder samt 

upplevda och faktiska karriärmöjligheter (Kraimer m fl 2011, Wynen m fl 2015). Relevant 

forskning från båda perspektiven kommer därför att redogöras för närmare nedan.  

 
Kanter (1977) menar att tre olika strukturer påverkar individers beteende i organisationen. 

Den första är möjlighetsstruktur, vilket handlar om upplevda möjligheter att avancera inom 

organisationen. Kanter menar att medarbetare som upplever sig ha möjligheter att avancera 

exempelvis tenderar att ha högre ambitioner, bättre självförtroende, övervärdera sin egen 

kompetens, vara mer fokuserade på jobbet, nätverka mer, och vara mer hängivna till 

organisationen, vilket skulle kunna kopplas ihop med en del av POS-forskningen, exempelvis 

Landau och Hammers studie (1986), som menar att bättre möjligheter till rörlighet och 

avancemang leder till mer hängivenhet till organisationen. Däremot tenderar medarbetare som 

upplever sämre möjligheter att exempelvis vara mer kritiska mot organisationen, vara mer 

fokuserade på sociala aspekter av jobbet, samt ha mindre ambitioner (jmf. ovan). Den andra 

strukturen som Kanter tar upp är maktstruktur, vilket hon definierar som nätverkande, att 

kunna mobilisera resurser, att få stöd av individer med hög status, och om synlighet. Kanter 

menar här att medarbetare med makt exempelvis tenderar att vara mindre auktoritära samt 

mer synliga och kommunikativa, medan medarbetare utan makt skulle tendera att bete sig på 

omvänt sätt. Den tredje och sista är antalets betydelse, tokenism, vilket handlar om hur många 
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individer av en viss social grupp det finns på arbetsplatsen, som exempelvis kvinnor, män, 

eller etniska minoriteter. Här, menar Kanter, att grupper som är i minoritet på arbetsplatsen 

har en negativ synlighet som tenderar att leda till mer press att inte göra fel och att smälta in, 

mer svårighet att få trovärdighet, exkludering från informella nätverk, mindre möjlighet till 

avancemang, makt och inflytande, samt fördomar. Medarbetare i majoritet skulle däremot 

tendera att lättare få trovärdighet, skapa informella nätverk, ha mer möjligheter, makt och 

inflytande, samt få mer stöttning från organisationen. Detta skulle kunna kopplas till Duehr 

och Bonos studie (2006) som indikerar att upprepade förändringar av erfarenheter och 

beteenden leder till normalisering i och med att män med erfarenhet av kvinnliga chefer 

tenderade att ge dem bättre betyg. 

  
De empiriska tester som gjorts på Kanters teorier om tokenism har varit blandade, men något 

som har kommit fram är att det troligtvis inte handlar om minoritetssituationen i sig utan om 

gruppens status (Yoder 1991). Kvinnor har lägre status än män och får därför möjligen större 

problem i en minoritetssituation, vilket kan tänkas bidra till den vertikala segregeringen på 

arbetsmarknaden och att kvinnor har svårare att nå toppositioner. Ett fenomen som många 

kvinnor stöter på här är glastaket, som är ett strukturellt hinder som hindrar kvinnor att nå 

toppositioner och som har många teoretiska förklaringar. Exempelvis att kvinnor inte har ett 

lika stort socialt kapital som män (i form av utbildning och/eller nätverk), att manliga 

egenskaper och manliga ledarskapsstilar värderas högre, eller att kvinnor diskrimineras och 

får bemöta fördomar på arbetsplatsen (Dreher 2003). Kanter skulle här anse att en jämn 

fördelning mellan könen på lägre nivåer kan motverka glastaket, i och med att fler kvinnor på 

chefspositioner kan leda till större nätverk för kvinnor och till att de ses som mer jämlika med 

männen, vilket med tiden skulle jämna ut fördelningen även på toppen. Yoder (1991) anser 

dock att Kanter underskattar hur statusgruppen reagerar på hot mot sin statusposition och att 

det krävs mer än antal för att motverka diskriminering.  

 
Dreher (2003) har en liknande ståndpunkt och lyfter i sin studie fram ett annat perspektiv, 

som menar att utjämningen mellan könen skulle gå snabbare om organisationer aktivt erbjöd 

kvinnor bättre karriärmöjligheter. Dreher menar att det behöver vara en uttalad strategi från 

organisationens sida och att ett sätt att stötta kvinnor i deras karriärutveckling skulle vara att 

bemöta konflikten mellan familj och arbete. Detta genom att exempelvis ha mer flexibla 

arbetstider, arbetsdelning, möjlighet att arbeta hemifrån och bra föräldraförsäkringar. I 

Drehers studie (2003) visar det sig att företag med mer generösa förmåner, just när det 
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kommer till exempelvis flexibla arbetstider och arbetsdelning, också hade fler kvinnliga 

chefer. Dreher menar att anledningen till varför de företagen hade fler kvinnliga chefer skulle 

kunna vara för att det allmänt sett finns fler kvinnliga chefer, som i sin tur påverkar företagens 

inställning till familj, vilket i sin tur leder till att fler kvinnor vill arbeta där. 

  
Det har också gjorts en del forskning på män i minoritetspositioner. I och med mäns högre 

status råkar de inte ut för samma problem som kvinnor (Yoder 1991), dessutom visar 

forskning att det möjligen finns en del fördelar för män att vara i minoritet (Acker 1990, 

Hultin 2001). Acker (1990) pratar i sin artikel om hur organisationer i sig har en maskulin 

uppbyggnad och arv, vilket leder till att organisationer ofta styrs på ett maskulint sätt med 

maskulina värderingar, även om organisationen i sig inte längre är mansdominerad. Detta 

bidrar i sin tur att kvinnor och kvinnliga egenskaper får lägre status, vilket har en del stöd i 

genusforskningen som pratar om hur olika stereotyper krockar och påverkar kvinnor negativt 

(Heilman och Parks-Stamm 2007, Eagly och Karau 2002), medan män och manliga 

egenskaper får högre status. Män får därmed en positiv synlighet i minoritetspositionen, 

menar Acker (1990). Hultins studie (2001) stödjer denna teori, som visar att män som jobbar i 

typiskt kvinnodominerade yrken gör karriär snabbare än sina lika kompetenta kvinnliga 

medarbetare. Studien ger dock inget stöd för att kvinnor skulle ha det svårare att göra karriär i 

typiskt mansdominerade yrken, utan där var chansen lika stor för män och kvinnor. 

  
Motvikten till det strukturella perspektivet är det som fokuserar mer på individens egen 

handlingsförmåga och valmöjligheter. Här tillkommer exempelvis Hakim och hennes 

preferensteori. Hakim (2006) menar att könsskillnaderna på arbetsmarknaden inte har en 

övertygande strukturell förklaring, utan beror på att kvinnor och män gör vissa val utifrån sina 

egna preferenser, exempelvis att kvinnor väljer bort en del yrken och höga positioner för att 

de inte är och aldrig kan göras familjevänliga. Hon menar att det grovt sett finns tre typer av 

kvinnor: hemcentrerade, de som föredrar att inte arbeta och prioriterar familjen (en minoritet), 

anpassningsbara, de som vill kombinera familj och karriär men som inte är fullständigt 

engagerade i jobbet (majoriteten av kvinnor), samt jobbcentrerade, de som prioriterar jobbet 

och investerar mest i sitt humankapital (en minoritet). Detta leder enligt Hakim till att det 

åtminstone finns tre olika karriärer för kvinnor: karriärer som avbryts av barnafödsel och 

giftermål, karriärer som kräver en ständig balansgång mellan familj och karriär, samt karriärer 

som ofta konsumerar all tid. Dessutom poängterar Hakim att dessa olika preferenser och 

karriärer också finns bland män, även om män tenderar att i majoritet vara anpassningsbara 
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eller jobbcentrerade, vilket Hakim anser förklarar varför män har och fortsättningsvis 

kommer att ha toppositionerna på arbetsmarknaden. Hon menar dock också att skillnaderna 

mellan kvinnors och mäns karriärmål inte är så stora som en del kan tro.  

 
Hakims teori skulle kunna hitta en del stöd hos Kraimer m fl (2011), som pratar om just de 

individuella skillnaderna som finns när det kommer till synen på karriär. Acker (1990) skulle 

dock kritisera Hakim genom att peka ut arbetsmarknadens maskulina arv som en möjlig 

anledning till varför en del jobb inte är attraktiva för kvinnor. Acker påpekar även att ett 

kvinnligt perspektiv på organisationer, där mer hänsyn skulle visas till familjen, är nödvändigt 

för att minska segregationen, och menar att kvinnor inte ska behöva anpassa sig till förlegade 

manliga normer. Crompton och Harris (1998) har starkt kritiserat Hakim och menar att 

segregeringen på arbetsmarknaden både beror på personliga preferenser och strukturella 

begränsningar. Dock menar de att människors preferenser formas i tidiga stadier av 

socialiseringsprocessen under uppväxten, vilket gör att individens självständiga valmöjlighet 

är begränsad på många sätt i och med att män och kvinnor tidigt lär sig vad som är socialt 

accepterat för sitt kön. Detta kan i sin tur leda till just de uppdelningar som Hakim pratar om. 

De betvivlar även Hakims kategoriseringar och menar att de i ren form saknar empirisk grund. 

2.3 Familj och karriär 

Forskningen visar att kvinnor inte bara tar en större del av ansvaret i hemmen utan även att 

kvinnor generellt prioriterar familjen i större utsträckning än män, men att det finns många 

individuella skillnader och skillnader mellan länder (Dreher 2003, Wahl 2003, Hakim 2006, 

Emslie och Hunt 2009, Gash 2009, Craig och Powell 2011). Dreher (2003) pratar exempelvis 

mycket om hur organisationer bör möta just kvinnors vilja att kombinera karriär och familj i 

form av mer familjevänliga satsningar, men menar att dessa åtgärder även skulle kunna gynna 

män. Wahl (2003) har i sin studie fått fram att en slående majoritet av kvinnorna tyckte att det 

funnits svårigheter med att kombinera familj och arbete, men att de menade att det inte var 

kombinationen i sig som var svår utan den tidsbrist som uppstår. Wahl menar också att 

kvinnornas karriärer är underordnade männens i familjer, att fördelningen av hushållsarbetet 

följer männens karriärutveckling då de tenderar att göra karriär snabbare än sina kvinnliga 

partners. Dock visar studien också på att fördelningen blev mindre och mindre olik desto 

yngre paren var, vilket tyder på en förändring i tiden, även om det fortfarande är långt från att 

dela lika. Craig och Powell (2011) skulle kunna ge stöd till Wahls tolkning att kvinnornas 
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karriärer är underordnade männens då deras studie visar på att pars arbetsscheman påverkar 

de kvinnliga partnernas tid utanför arbetet mer än männens. Dessutom visar studien på att om 

männen arbetade onormala arbetstider ökade kvinnornas ansvar för hemmet, medan om 

kvinnorna arbetade onormala arbetstider använde kvinnorna den flexibiliteten för att få ihop 

arbetet och familjen med liten påverkan på männens ansvar för hemmet. Det är dock svårt att 

säga om detta skulle bero på att kvinnor lägger mer tid på familjer redan från början och 

därmed får mindre tid till att göra karriär, vilket gör att männen kan göra karriär snabbare, 

eller om kvinnor tvingas att göra detta i och med att män gör karriär snabbare än kvinnor. 

Troligt är att det är en kombination av båda i kombination med de olika förväntningar som 

finns på män och kvinnor (West och Zimmerman 1987).  

 
Kvinnors faktiska och upplevda högre ansvar för hemmet är också något som Wellingtons m 

fl (2003) studie visar på. Kvinnor trodde i den studien att en av orsakerna till varför kvinnor 

har svårare att nå till toppositioner var just deras familjeansvar. I en studie av van den Aarssen 

och van Tol (2005) visar det sig dock att även män upplever svårigheter med att kombinera 

familj och karriär, samt att en ökad konflikt mellan familjen och karriären innebar en minskad 

upplevd karriärmöjlighet för både män och kvinnor. Detta skulle kunna tyda på att åtminstone 

mäns upplevda ansvar för hemmet har ökat. Vidare menar också Hill m fl (2001) att forskning 

visat att män numera har svårigheter att kombinera familj och karriär. Möjligen har mäns 

upplevelser när det kommer till ansvar för familjen och hur de ser på kombinationen av familj 

och karriär översetts en del i forskningen då det fortfarande anses vara en kvinnofråga. 

  
När det kommer till möjligheten att kombinera familj och karriär har flexibla arbetstider och 

generösa familjeförmåner visat sig ha en positiv inverkan (Hill m fl 2001, Dreher 2003, 

Bender m fl 2005). Drehers studie (2003), som tidigare nämnts, visade att exempelvis att 

företag med mer generösa familjeförmåner var mer attraktiva arbetsplatser för kvinnor. 

Benders m fl (2005) studie visade att kvinnor rapporterar högre jobbtillfredställelse på 

arbetsplatser med kvinnodominans, men att det inte var könsfördelningen i sig som var 

tillfredställande utan jobbets flexibilitet. Här kan det tänkas vara så att högre flexibilitet i 

jobbet leder till mer kvinnliga anställda. Något som Hakim (2006) skulle hålla med om och 

anse ha att göra med att de flesta kvinnor väljer sina jobb och arbetsplatser utifrån möjligheten 

att kunna kombinera familj och karriär. Hill m fl (2001) visar i sin studie på att upplevd 

flexibilitet i jobbet leder till förbättrade möjligheter att kombinera familj och karriär samt till 

mindre stress, för både män och kvinnor. 
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3. Metod och data 

I nedanstående avsnitt kommer vi att redogöra för de metodval vi gjort och motivera dessa, 

samt diskutera eventuella nackdelar eller begräsningar dessa val medfört. Vi diskuterar även 

vår egen roll som forskare och eventuella bias som kan ha påverkat genomförandet och 

resultatet av studien.  

3.1 Ansats 

Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie med utgångspunkt i Brymans (2008) definition som 

en studie som utgår från empiriskt material och sedan analyseras. Den induktiva ansatsen 

fanns alltid i åtanke och därför påbörjades inte insamlandet av teori och tidigare forskning 

förrän allt material samlats in och resultatet sammanställts. Detta framförallt för att inte färga 

materialet, vilket Bryman (2008) och Aspers (2011) anser är centralt inom kvalitativ 

forskning. Vi valde också därför att omformulera uppsatsens huvudsakliga syfte och 

frågeställning samt välja ut våra tre fokusområden utifrån det material vi samlat in.  

3.2 Metod    

Materialet till forskningen samlades in genom på förhand tematiserade semistrukturerade 

intervjuer. Fördelen med den valda intervjuformen är att det är möjligt att få informanterna att 

specifikt tala om och beskriva det som studien intresserar sig i (Bryman 2008). Aspers (2011) 

menar att semistrukturerade intervjuer egentligen lämpar sig bättre för forskning med en 

deduktiv ansats då det på förhand är bestämt vad forskaren vill fokusera på. Då vårt fokus 

snarare låg på att göra en jämförande studie gjorde vi bedömningen att vi med 

semistrukturerade intervjuer skulle få ett mer begripligt och strukturerat material att jobba 

med och göra våra jämförelser utifrån. För att få en så rättvis bild som möjligt av eventuella 

skillnader i uppfattningar inför jämförandet så strävade vi efter att kunna ställa exakt samma 

frågor till samtliga informanter. Även här gjorde sig den tematiserade semistrukturerade 

intervjun bäst och styrkte därför vårt val av metod. Dock tillät inte den valda metoden 

informanterna att tala fritt om vad de själva ansåg vara mest betydelsefullt vilket kan ha lett 
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till att vårt material inte gått lika långt på djupet som exempelvis en öppen intervju kunde ha 

lett till (Bryman 2008, Aspers 2011). 

3.3 Urval 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi utgick från redan etablerade 

kontakter på ett företag i urvalsprocessen (Bryman 2008). Detta för att det av både 

tidsmässiga och praktiska skäl blev lämpligast att utgå från ett företag vi redan hade kontakter 

på och vända sig till dess chefer i forskningssyfte. Cheferna hade dessutom tidigare uttryckt 

en vilja att delta i andra studier och det var därför rimligt att anta att de även skulle vara 

villiga att ställa upp i vår studie. Det företag vi hade kontakter på och som studien därför 

utgått från är ett statligt ägt företag inom kommunikations- och servicebranschen, med många 

verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde finns det flera mellanchefer och dessa 

har i sin tur förstalinjeschefer under sig. Inom företaget har förstalinjescheferna ett team av 

medarbetare under sig, medan mellancheferna är förstalinjeschefernas chefer. 

 

Vi valde ta kontakt med chefer inom tre verksamhetsområden som befann sig på samma 

geografiska ort. Kontakten togs personligen och per mejl för att se om intresset fanns. Alla 

tillfrågade uttryckte en vilja att ställa upp på intervju och de chefer som hade möjlighet att 

ställa upp på intervju inom en rimlig tidsram valdes ut. Utav dessa valde vi ut lika många män 

som kvinnor och såg till att varje person på en chefsnivå hade en motsvarighet av motsatt kön 

på samma nivå. När det kommer till antal informanter menar Bryman (2008) att det är viktigt 

att uppnå teoretisk mättnad. Med detta som bakgrund var vårt minimikrav sex intervjuer, 

vilket det också blev på grund av tidsbrist. Vårt slutgiltiga urval bestod alltså av sex chefer, 

tre kvinnliga och tre manliga. Av dessa var två av dem mellanchefer och fyra av dem 

förstalinjeschefer. De var mellan 30 och 45 år gamla och hade varit verksamma på företaget 

mellan fem till tjugo år.  

3.4 Utformande av intervjumall 

Intervjumallen uppdelades i sex olika avsnitt utifrån vilka vi utformat rapportens tre centrala 

fokusområden. Varje avsnitt i intervjumallen behandlar olika aspekter vilka vi tänkt kan 

kopplas till chefernas syn på karriärmöjligheter. Intervjumallen började med ett antal 

inledande frågor som berör informantens arbetsrelaterade och utbildningsmässiga bakgrund.  
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Mallen fortsatte sedan med ett avsnitt som berör begreppet karriär och karriärvägar på 

företaget. Här ville vi att informanterna skulle dela med sig av deras synpunkter kring hur kön 

kan påverka karriären och vilka eventuella hinder de kunde se. Det tredje avsnittet i 

intervjumallen berörde karriärportaler och karriärmässiga satsningar inom företaget. Detta 

använde vi oss dock inte så mycket av i vårt resultat då vi valde att fokusera på andra delar. 

Mallen fortsatte med ett avsnitt som berör nätverkande och relationer på arbetsplatsen. Det 

här avsnittet var en stark grund för huvudtemat som berörde uppfattningar om stöd från 

företaget. Vidare följde ett avsnitt om könsfördelning och kulturen inom företaget. Flera av 

deltagarna tyckte att många av frågorna under detta avsnitt var svåra att svara på, vilket vi 

diskuterar vidare under begränsningar. Avslutningsvis hade vi ett avsnitt som handlade om 

förutsättningar utanför arbetsplatsen, där vi främst fokuserade på familjerelaterade frågor. 

Detta avsnitt kom att bli viktigt för oss eftersom vi hittade många skillnader och valde därför 

att ha familj som ett fokusområde i vår studie. 

3.5 Genomförande 

Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen och varade i genomsnitt 40 minuter. Informanterna fick 

själva vara med och bestämma tid och datum för att underlätta mötet. Detta gjorde att 

tillgängligheten förenklades och att vi enkelt kunde komma i kontakt med de chefer vi ville 

intervjua. Värt att diskutera kan vara huruvida valet av intervjuplats påverkade datamaterialet 

då cheferna är måna om att framställa företaget i god dager, vilket vi kommer diskutera 

närmare under begränsningar. 

 
Den första intervjun användes i resultatet, men har också fått agera lite som en förstudie. 

Bryman (2008) tar upp förstudie som ett viktigt moment i en kvalitativ forskning för att kunna 

se om intervjumallen passar studien. Efter första intervjun reviderades intervjuschemat 

ytterligare en gång för att kunna få mer uttömmande svar från informanterna och kunna 

distansera rollen som forskare ytterligare. (Aspers 2011) Aspers menar att distans är viktigt då 

forskaren interagerar med fältet. En förstudie hjälper till med precision av ämnet alternativt att 

omformulera rapportens problemställning. Efter transkribering av första intervjun har 

intervjumallen reviderats för att kunna behålla den röda tråden och undvika styrning av 

informanten. Transkriberingarna skedde digitalt från inspelade intervjuer. Dessa skedde 

kontinuerligt under datainsamlandets gång vilket hade både sina för- och nackdelar. Att så 

tidigt som möjligt efter intervjun transkribera föredras av Bryman (2008) eftersom alla intryck 
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vid det laget är fräscha. Vi valde att göra dessa kontinuerligt istället eftersom det gav oss 

möjlighet att helhjärtat lägga ner mer tid på att få en så precis transkribering som möjligt. Då 

antalet intervjuer inte var så många var det möjligt för oss att återkoppla till den faktiska 

intervjun och minnas intryck, men säkerligen är det en del vi gått miste om eftersom 

sammanställningen av datan skedde en tid efter utförda intervjuer. 

3.6 Analys 

Uppsatsens presenterade analys utgjordes av den kvalitativa innehållsanalys som beskrivs av 

Bryman (2008). En sådan analys går ut på att kunna dra slutsatser från kvalitativ data på ett 

objektivt och systematiskt sätt för att kunna kvantifiera dokumentet och texterna. Kvalitativ 

innehållsanalys lämpade sig bäst för vår studie då tyngdpunkten låg i det insamlade 

materialet. För att kunna särskilja likheter och skillnader som presenteras i resultatet fungerar 

den kvalitativa innehållsanalysen bäst eftersom metoden förutsätter systematisering av data, 

vilket vi gjorde genom vår tematisering. En stor del av kvalitativ innehållsanalys har sin 

tyngdpunkt i kategorier och teman, vilket är ytterligare en anledning till varför analysmetoden 

är i linje med vår forskning. Systematiseringen i en kvalitativ innehållsanalys syftar till att på 

förhand specificera, på ett tydligt sätt, hur rådatan ska kopplas till kategorierna. Att använda 

oss utav kvalitativ innehållsanalys som metod för analysen blev därför givet i och med hur 

intervjuschemat skrivits och på det sätt intervjuerna utförts. Objektiviteten i definitionen av 

vad en kvalitativ innehållsanalys är syftar till att det ska vara tydligt hur råmaterialet ska 

kategoriseras för att i största mån kunna undvika personlig påverkan från forskarna under 

analysens gång. Viktigt under hela arbetets gång har därför varit att vara medveten om den 

egna rollen och dess påverkan, alltså reflexivitet (Bryman 2008, Aspers 2011). Bryman 

(2008) beskriver också kodning som en del av analystekniken. I vår studie valde vi, efter att 

ha sammanställt ett resultat, att koda det utifrån de teorier, begrepp och tidigare forskning som 

vi funnit relevanta och med utgångspunkt i det utfört vår analys. Fördelen med att använda 

kvalitativ innehållsanalys är det flexibla tillvägagångssättet för att effektivt kunna analysera 

materialet. Bryman (2008) lyfter också metodens mindre bra delar, som det faktum att det 

nästintill är omöjligt att utesluta tolkning från forskarnas sida vid kodning av materialet, vilket 

togs i beaktning under vår studie. 

 
Utifrån bearbetandet av materialet gick det att återknyta och applicera både teori och tidigare 

forskning samt hitta nya teoretiska perspektiv som gick att anamma. Här underlättade den 
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tematiska strukturen på intervjuerna och även teorierna och tidigare forskningen delades upp i 

teman för att få resultat, analys och diskussion att vara sammanhängande. Med bakgrund i den 

redan tematiserade intervjun skapades studiens tre fokusområden där teori återknöts med 

resultat på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Fokusområdena valdes för att det var där vi 

ansåg att vi funnit mest material att arbeta med och var mest relevant eftersom vi där funnit de 

flesta av skillnaderna mellan könen. Vid valet av fokusområden togs även teorier och tidigare 

forskning i beaktning då vi inte ville välja ett fokus där det inte fanns relevant tidigare 

forskning och teorier.  

3.7 Begränsningar 

I och med att vi utfört en kvalitativ studie går det endast att göra teoretiska generaliseringar av 

vårt resultat (Bryman 2008). Det resultat vi fått fram tror vi därför kan vara relevant för fler 

än bara de sex chefer som intervjuas i studien, även om det inte går att uttala sig rent 

statistiskt, vilket ändå inte är syftet med kvalitativ forskning (Bryman 2008). Vi hade också 

som mål med våra intervjuer att skapa en ökad medvetenhet hos cheferna om vilka skillnader 

i uppfattningar det kunde finnas. Främst ville vi öka medvetenheten kring hur uppfattningarna 

möjligen kunde skilja sig mellan kvinnor och män och hur inlärda beteenden omedvetet kunde 

påverka chefernas uppfattningar och tolkningar. 

 
Vi intervjuade dock endast chefer på företaget som redan gjort karriär i någon aspekt. De som 

inte lyckats göra karriär var vi inte i kontakt med då vi inte visste vilka dessa var och om de 

ens var kvar på företaget. Vi tog inte heller kontakt med medarbetare som skulle kunna ha 

haft en annan definition av karriär som inte var kopplat till chefspositioner då vi valde att 

fokusera på chefer. Exempelvis medarbetare som strävar efter olika typer av specialistroller 

eller som ansett att de gjort karriär genom att byta en mer avancerad tjänst. Dessa 

urvalsbegräsningar menar Aspers (2011) berör problemet med selektionsbias. 

 
En medvetenhet om metodfel har funnits från början av denna studie. Det är omöjligt menar 

Aspers (2011) att utesluta metodfel helt. Utifrån intervjuschemat har det gått att utläsa en viss 

positiv bias eller konfimeringsbias, vilket Aspers (2011) menar är tendensen att omedvetet 

selektivt uppmärksamma den information som bekräftar de egna uppfattningarna. Detta är 

något som tagits i beaktande vid insamling och analys av material, men är värt att lyfta under 

detta avsnitt.  



 16 

 
Som vi tidigare nämnt kan valet av intervjuplats och våra intervjufrågor också vara 

begränsningar för vår studie. Cheferna hade säkerligen inte någon bakgrundsförståelse för 

sådana begrepp som vi använt, exempelvis kulturbegreppet. Därför hade det förmodligen varit 

bättre att ställa frågor som hade låtit cheferna själva beskriva händelser och situationer på 

företaget och lämnat tolkningen av dessa till oss. Anledningen till varför detta möjligen inte 

hade varit aktuellt för just vår studie är tidsbristen då vi inte hade haft tiden att sätta oss in i ett 

sådant material. Vi har troligtvis även utelämnat en del intressanta aspekter av vårt 

forskningsområde, som exempelvis kvotering. Kritiken av valet av intervjuplats handlar 

främst om att vi intervjuade cheferna på plats på företaget där andra kunde se att intervjuer 

pågick och att det senare diskuterades chefer emellan att de deltagit i studien, vilket kan ha 

varit en missbedömning från vår sida. Under intervjuerna kändes det ofta som att deltagarna 

hade en viss fasad som var svår att bryta igenom och de ville framställa både sig själva och 

sin arbetsplats så bra som möjligt. Om vi istället hade intervjuat dem utanför arbetsplatsen, 

eller plockat chefer från olika företag, hade nog fler av deltagarna känt sig manade att säga 

vad de verkligen tyckte.  

 
En annan begränsning får vår studie kan vara vår induktiva ansats. Detta eftersom att om vi 

redan innan hade vetat att vi exempelvis hade velat fokusera på kombinationen av familj och 

karriär hade vi säkerligen valt att ställa de frågorna tidigare under intervjun istället för i senare 

då det lätt blir mer stressigt mot slutet av en intervju. Dessutom hade vi kunnat tänka igenom 

frågorna bättre och bett om mer uttömmande svar. En mer deduktiv ansats hade i denna 

aspekt även kunnat vara behjälplig för resterande fokusområden. 

3.8 Etik 

Viktigt för denna studie är också den etiska aspekten. För att garantera anonymitet framgår 

det inte i uppsatsen vilket företag studien är gjord på och även cheferna har lovats anonymitet 

i enlighet med de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) publicerat och är därför 

anonymiserade i denna studie. 
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4. Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera det datamaterial vi samlat in under 

intervjuerna vi utfört. Materialet kommer att presenteras utifrån våra frågeställningar, som i 

sin tur följer studiens tre fokusområden: uppfattningar om attityder och stöd från företaget, 

strukturella faktorer på arbetsplatsen, samt kombinationen av familj och karriär. Analysen 

presenteras löpande i texten där vi först redogör för en del av resultatet för att sedan 

återkoppla detta till tidigare redogjorda teorier, begrepp och tidigare forskning. Mer generella 

analyser utifrån genusnormer förekommer i alla analyser. Vid hänvisningar till alla, de flesta 

eller samtliga chefer eller liknande refererar vi endast till de sex chefer vi intervjuat och gör 

inga allmänna slutsatser till chefer på företaget generellt. Citat som finns löpande i texten utan 

hänvisning till en specifik chef är mer generella uttryck som använts utav flera av cheferna. 

4.1 Skillnader i uppfattning om attityder och stöd 

från företaget 

Såväl de kvinnliga och manliga cheferna definierade att göra karriär som personlig 

utveckling och att utvecklas i den roll de axlar. De tog alla avstånd från vad de antog vara den 

vanliga definitionen av karriär, vilket var hierarkisk klättring. Istället uttryckte de en vilja att 

skapa en fulländad förståelse för rollen de innehar för att sedan "gå vidare", men inte 

nödvändigtvis uppåt i hierarkin. Ansvarsdelen som följer en chefsposition menade samtliga 

chefer var en del i att göra karriär, skillnaden var att kvinnorna mer såg ett ökat ansvar som 

något naturligt som följde med karriärutvecklingen medan det för männen var något de 

strävade efter. De manliga cheferna tyckte även att ledarrollen var en stor del i att göra karriär 

medan kvinnornas betoning mer låg på inflytande och möjligheten att påverka. Att utvecklas 

på samma arbetsplats var något som de manliga cheferna lade stor vikt vid medan de 

kvinnliga cheferna i större utsträckning kunde tänka sig att byta företag i ett karriärsyfte. Det 

viktigaste för samtliga chefer var dock att trivas med sitt jobb och på företaget.  

  
De intervjuade chefernas syn på karriär har likheter med vad Kraimer m fl (2011) tar upp i sin 

studie om gränslösa karriärer, exempelvis hur de ser möjligheterna att ta på sig och utvecklas 

inom nya roller på företaget, eller på andra företag, som en stor del i sin karriärutveckling. Att 
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de manliga cheferna betonar ansvar och ledarrollen mer än de kvinnliga cheferna, som är mer 

inne på inflytande, anser vi kan ha att göra med genusskillnader. Att män mer naturligt tar på 

sig ansvar och en ledaroll i och med att ledarskapet är manligt kodat, medan kvinnorna har ett 

annat fokus i och med de fördomar och den diskriminering som funnits på en del arbetsplatser 

(West och Zimmerman 1987, Wahl 2003, Heilman och Parks-Stamm 2007). Eagly och Karau 

(2002) menar att dessa fördomar finns än idag, men det har vår studie inte kunnat visa på då 

ingen av cheferna uttryckte sådana uppfattningar. 

 
Alla chefer beskrev den typiska karriärvägen företaget på liknande sätt, nämligen genom 

intern klättring, men utifrån materialet går det att skilja på hur det gått till i praktiken för de 

olika cheferna. Majoriteten av de manliga cheferna hade blivit tillfrågade att söka sin 

nuvarande tjänst, en av de manliga cheferna uttryckte exempelvis att han “nog inte sökt så 

många jobb på företaget” utan alltid har blivit tillfrågad. Alla kvinnorna hade däremot 

självmant sökt sina chefstjänster. Dock framgår det inte i materialet om det hade varit 

nödvändigt för de kvinnliga cheferna att söka tjänsterna själva för att komma dit de är idag 

eller om de senare skulle ha blivit tillfrågade, men det är ett mönster som visat sig i materialet. 

Detta skulle dock kunna indikera betydelsen av nätverkande för avancemang inom företaget. 

Alla chefer ansåg nämligen att just nätverkande och även personliga egenskaper var det mest 

betydelsefulla för att kunna göra karriär på företaget, samt att vara driven och att göra bra 

ifrån sig. Männen betonade betydelsen av att kunna hävda och lyfta fram sig själv, till skillnad 

från kvinnorna som snarare lade vikten vid att ha en stöttande och uppmuntrande chef. Flera 

av de kvinnliga cheferna uttryckte exempelvis att de skulle önska mer tid och återkoppling 

från sin chef, men samtliga kvinnliga chefer hade förstående för arbetsbördan och att det inte 

fanns mycket tid för individuell återkoppling. En av de kvinnliga cheferna önskade mer 

återkoppling men inte nödvändigtvis från hennes närmsta chef, utan responsen kunde även 

komma från kollegor och medarbetare.  

 
Kvinnornas syn på de egna möjligheterna att göra vidare karriär på företaget uttrycktes 

återhållsamt som relativt goda, och de hade en större tendens än männen att blicka utåt och 

föreställa sig möjligheter utanför företaget. När det kom till de manliga chefernas syn på sina 

egna möjligheter sågs de mestadels som mycket goda, med förklaringen att de haft en bra 

utveckling på företaget och förväntade sig det också fortsättningsvis. Männen tyckte sig mer 

kunna se naturliga steg vidare på företaget än kvinnorna. Ingen av cheferna uppfattade att det 

fanns skilda attityder eller fördomar gentemot kvinnliga chefer. Materialet visar snarare på en 
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i överkant positiv attityd mot kvinnliga chefer och kvinnodominans. Inte heller ansåg cheferna 

att kön spelar någon roll vid rekrytering eller avancemang inom företaget. Alla beskrev sina 

relationer med personer de har daglig eller veckovis kontakt med på arbetsplatsen som bra, 

uppmuntrande och stöttande, men med aningen mer inslag av konkurrens på lägre nivå bland 

teamen. Männen uttryckte dock i större utsträckning än kvinnorna att om de har något att säga 

så “lyssnar företaget.”  

 
Citaten nedan påvisar ett exempel på skillnaden i hur de kvinnliga och manliga cheferna 

upplever stödet från sin närmsta chef, där den manliga chefen uttrycker en regelbundet och 

stöttande kontakt med sin chef medan den kvinnliga chefen saknar denna typ av relation. 

 
“Jag har typ satt mig ner två gånger med min egen chef och haft ett sådant 

samtal sedan [chefen] började… Det kan jag väl sakna för att jag behöver, 

även om jag vet själv vad som förväntas av mig, så behöver jag en ganska 

tydlig förväntan på något sätt ändå. Eller jag behöver också en bekräftelse… 

Den relationen med [chefen], den har jag inte.” Kvinnlig chef, första linje. 

 
“Grym, bästa chefen jag haft… Låter en göra det man själv vill men är ändå 

tydlig när det ska göras något så man vet vad man ska göra. […] Dels har vi 

ju daglig dialog om det är något man har frågor om… Sedan har vi 

månadsåterkopplingar, ja, det är om hur månaden har varit…” Manlig chef, 

första linje. 

 
De manliga cheferna tycks uppfatta ett större stöd från företaget i och med att de verkar ha 

mer jobbtillfredställelse, starkare förpliktelser till företaget och vilja att utvecklas inom 

samma företag, samt en känsla av att företaget lyssnar på dem. Detta skulle enligt Landau och 

Hammer (1986), Eisenberger m fl (2001), Rhoades och Eisenberger (2002), Wynen m fl 

(2015) innebära att de manliga cheferna upplever ett större POS, vilket i sin tur skulle kunna 

förklara varför männen uttrycker bättre karriärmöjligheter på företaget än kvinnorna. I och 

med att de flesta av männen blivit tillfrågade att anta sina olika tjänster i företaget skulle 

också kunna tyda på detta. Dock behöver inte männens högre POS vara anledningen till deras 

bättre ansedda karriärmöjligheter, i enlighet med Kraimer (2011), utan det kan vara kombina-

tionen av det upplevda stödet samt ett bättre självförtroende som gör att karriärmöjligheterna 

uttrycks som bättre än kvinnorna. Att kvinnorna är mer utåtblickande och pratar mer om att 

stöd från chefer är viktigt samt önskar mer återkoppling kan antyda på att de känner ett 
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mindre stöd från företaget, vilket kan vara en grund till deras återhållsamma syn på de egna 

karriärmöjligheterna. Detta är i linje med vad Wynen (2015) kommit fram till i sin studie där 

kvinnorna visade ett större missnöje med sina karriärmöjligheter än männen. Dock skulle 

dessa skillnader i uppfattning även kunna vara kopplat till genusskillnader. Exempelvis 

behöver det inte vara så att kvinnor egentligen uppfattar sina karriärmöjligheter eller 

organisationsstöd sämre än män, utan att kvinnor bedömer möjligheterna och värderar sig 

själva annorlunda och mer restriktivt än männen, är mer försiktiga och inte lika hävdande och 

självupplyftande (West och Zimmerman 1987, Säve-Söderbergh 2003). Alltså att kvinnorna 

egentligen inte upplever sina karriärmöjligheter som sämre men väljer att uttrycka sig mindre 

hävdande än männen och att detta kan tolkas som att de ser sina karriärmöjligheter som 

sämre. Att det på företaget är kvinnlig dominans och att inställningen till det är väldigt positiv 

skulle kunna ha att göra med att attityderna mot kvinnliga chefer har förändrats mycket över 

åren och att företaget har många bra erfarenheter av kvinnliga ledare, vilket Duehr och Bono 

(2006) visat på i sin studie. 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att det finns skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

cheferna när det kommer till det upplevda stödet från företaget. Nämligen att de manliga 

cheferna verkar uppleva ett högre stöd från företagen än de kvinnliga cheferna.  

4.2 Skillnader i uppfattning om hur organisations-

strukturer påverkar upplevda karriärmöjligheter 

De strukturella hinder för en karriärutveckling som alla cheferna lyfter är bristen på 

möjligheter och tjänster på företaget, exempelvis att många på högre positioner sitter länge, 

och att det är vanligt att hålla sig inom sin egen verksamhet. Organisationsstrukturen gör det 

därför svårare att göra avancemang mellan verksamheterna och här betonas vikten av ett 

starkt nätverk inom företagets alla verksamheter. En av cheferna som lyckats göra karriär 

mellan olika verksamheter lyfter exempelvis sin chefs engagemang och stöd som en 

förklaring till hur förflyttningen mellan verksamheter varit möjlig. Det framkommer också 

under intervjuerna att företaget har särskilda karriärsatsningar i form av exempelvis 

traineeprogram och interna kompetensbreddningsutbildningar. På frågan om vilka det var som 

kunde gå dessa utbildningar var svaret tudelat. Å ena sidan var det öppet för alla men å andra 

sidan var individer tvungna att bli nominerade till dessa och var till för nyexaminerade 

“superstudenter.” Det största hindret för karriärutvecklingen ansåg dock de flesta av cheferna 



 21 

vara den personliga viljan, alla betonade betydelsen av det egna ansvaret för sin egen 

karriärutveckling. De tyckte alla att kommunikationen med högre chefer än sin närmaste chef 

är mer formell, men upplevde ändå den kommunikativa hierarkin som relativt platt. Flera av 

cheferna trodde att det faktum att högre chefer arbetar i samma hus som de själva är 

anledningen till att de har relativt bra kontakt med dem. En skillnad i hur de kvinnliga och 

manliga cheferna ser på nätverkande inom företaget är att kvinnorna lägger mycket tyngre 

vikt vid en bra personkemi för att kunna nätverka än vad männen gör. Männen tycks i vårt 

material ha en större tendens än kvinnorna att uttrycka en känsla av stöttning uppifrån, vilket 

kan vara kopplat till hur männen i större utsträckning har blivit tillfrågade att anta sina olika 

tjänster inom företaget. Det går dock inte att uttala sig om kausaliteten utifrån vårt material. 

 
Betoningen av betydelsen av nätverk för att kunna göra karriär i den komplexa och stagnerade 

organisationsstrukturen bekräftar Kanters teorier (1987) om nätverkandets betydelse för 

möjligheter till avancemang på företaget. Att männen troligen upplever ett högre POS skulle 

även kunna betyda att de i större utsträckning än kvinnor upplever ett större nätverk. Detta 

skulle enligt Kanter (1987) innebära att männen även har bättre möjligheter till avancemang, 

vilket skulle kunna vara en annan förklaring till varför männen uttrycker bättre 

karriärmöjligheter än kvinnorna. Företagets karriärsatsningar tyder på att organisationen 

försöker ha ett aktivt arbete för att främja vidare karriär för både män och kvinnor, vilket till 

viss del är i enlighet med perspektivet som Dreher (2003) pratar om. Dock pratade Dreher 

först och främst och satsningar specifikt mot kvinnor, medan vårt företag hade satsningar som 

inte var baserade på kön, men som ändå kan tänkas gynna kvinnor.  

 
Då många fortfarande ser nätverkandet som avgörande för vidare karriär kan dock tyda på att 

företaget inte lyckats med satsningsarbetet fullt ut. Att cheferna ser det personliga ansvaret för 

sin egen karriär som det största hindret kan vara ett resultat av detta, dock kan det än en gång 

bekräfta Kraimers m fl (2011) studie om att synen på karriären har ändrats. Att kvinnorna 

lägger större vikt vid personkemi vid nätverkande skulle kunna ha att göra med att kvinnor 

tenderar att vara mer fokuserade på det sociala och vara mer kommunikativa än män, som ett 

resultat av att män och kvinnor socialiserats in i olika roller och skolats in i hur de ska bete sig 

utifrån kön (West och Zimmerman 1987, Heilman och Parks-Stamm 2007).   

 
Samtliga chefer tycker att branschen har förändrats från att ha varit mer mansdominerad till 

att numera vara mer kvinnodominerad. Dock varierade svaren beroende på vad cheferna lade 

in i frågan, exempelvis ansågs verksamhetsområdet kundtjänst och service länge ha varit 
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kvinnodominerad. Varken den upplevda kvinnliga dominansen eller bransch- och 

företagskulturen ansågs ha en negativ inverkan på karriärmöjligheterna för varken de 

kvinnliga eller manliga cheferna, snarare tvärtom enligt flera av de manliga cheferna. Dock 

var det en av de manliga cheferna som ansåg att det möjligen finns en fördel med att vara 

kvinna i och med en historisk kvinnodominans samt särskilda nätverk för kvinnor. Det gick 

också att utläsa i materialet att det eventuellt finns en omedveten tendens för kvinnor att lyfta 

andra duktiga kvinnor. De kvinnliga cheferna hade även en tendens att tala mer nyanserat 

kring en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor och betonade exempelvis hur 

gruppdynamiken kan förändras beroende på hur könsfördelningen ser ut. De högre cheferna 

hade en större inblick i företagets strategiska jämställdhetsarbete där personalavdelningen har 

en viktig roll. De flesta av cheferna ansåg inte att ett jämställdsarbete var nödvändigt med 

förklaringen att deras företag “kommit långt på den punkten” och har “lyckats bra” i och med 

dagens kvinnodominans. De chefer som jobbat en längre tid på företaget menar att det går att 

se en skillnad gentemot tidigare när det kommer till hur de olika könen behandlas i 

rekryteringsprocessen inom företaget. Alla trodde och hoppades dock att kön inte har någon 

som helst betydelse för avancemang inom företaget utan att det handlar om “rätt person på 

rätt plats.”  

 
De manliga chefernas minoritetsposition på företaget skulle enligt Kanter (1977) innebära 

färre möjligheter och mindre nätverk men vårt material har snarare visat på motsatta 

tendenser, i linje med Yoder (1991), Acker (1990) och Hultin (2001). Männens 

minoritetsposition kan innebära en positiv synlighet, vilket i sin tur kan bero på deras mer 

hävdande beteende där de enligt ett flertal chefer har en tendens att “ta mer plats” än kvinnor.  

 
Det var tydligt i materialet att det fanns individuella skillnader i ambitionsnivå cheferna 

emellan. En av de kvinnliga och en av de manliga cheferna var exempelvis mer 

familjefokuserade och såg sig inte som karriärmänniskor. Den manliga chefen uttryckte att 

han “aldrig riktigt haft ett karriärtänk”, utan såg den sociala miljön och trivseln på jobbet 

som betydligt viktigare. Det var annat som hade större betydelse än jobbet för dem, som 

familjen och en önskan om mer fritid. För den manliga chefen var emellertid en vidare karriär 

inte helt utesluten, medan den kvinnliga chefen inte uttryckte någon sådan vilja eller tanke. 

Majoriteten av cheferna hade dock en vilja att kombinera familj och karriär, men där två av 

dem, en manlig och en kvinnlig chef, uttryckte ett betydligt större jobbfokus i nuläget. Det 

kan emellertid bero på deras yngre ålder och/eller det faktum att ingen av dem ännu har egen 
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familj. Utifrån resultatet går det ändå att särskilja en del individuella skillnader cheferna 

emellan som återfinns i Hakims kategoriseringar (2006), nämligen att en del chefer är mer 

familjecentrerade, en del mer inne på att kombinera familj och karriär, och en del mer 

karriärfokuserade. Dock kan vi inte se att skillnaderna mellan cheferna är så pass tydliga att 

de stödjer Hakims (2006) kategoriseringar. Det resultat vi fått fram ger snarare stöd till 

Crompton och Harris (1998), som i sin studie visade på att de flesta kvinnorna på något sätt 

ville kombinera familj och karriär. Vårt resultat stödjer ändå Hakim (2006) i den mening att 

män också har olika preferenser. Utifrån det material vi samlat in är det inte möjligt att säga 

om dessa individuella skillnader beror på personliga preferenser eller samhälleliga strukturer, 

men det mer troliga är att det är en blandning av båda (Crompton och Harris 1998). I sin 

helhet kan vårt resultat vara i linje med till Kraimer m fl (2011) och deras mer nyanserade 

uppfattning kring individuella skillnader. 

 
Sammanfattningsvis går det alltså inte att visa på skillnader mellan män och kvinnor i 

uppfattning om hur organisationsstrukturer påverkar chefernas karriärmöjligheter. Snarare 

visar vårt material på att cheferna anser att den personliga viljan och personliga preferenser är 

det största hindret. Dock visar vårt material på tendenser att både de kvinnliga och manliga 

cheferna påverkas positivt såväl som och negativt av att de är i majoritets- respektive 

minoritetsposition, men att männens minoritetsposition verkar vara aningen mer gynnsam. 

4.3 Skillnader i uppfattning om kombinationen av 

familj och karriär 

Bland de kvinnliga och manliga cheferna fanns det ingen som uttryckligen såg familjen som 

ett hinder för karriären. Det visade sig dock i materialet att kvinnorna i större utsträckning 

kunde ge konkreta exempel på hur familjen påverkar och tidigare har påverkat deras 

inställning till och faktiska karriär. Alla ansåg dock att familjen kommer eller skulle komma 

före karriären och samtliga med familj uttryckte att karriären blir mindre viktig med åren då 

prioriteringar ändras. Tidsbrist och svårigheten att få ihop tiden utanför arbetet var också 

något som alla chefer med familj tog upp. Bland dem fanns dock en skillnad mellan hur de 

kvinnliga och manliga cheferna såg på fritiden. För kvinnorna handlade deras fritid nästan 

uteslutande om tid med familjen, medan männen i större utsträckning kunde skilja på tid med 

familjen och övriga fritidsintressen. Alla kvinnliga chefer uttryckte dock att de idag har en 

balans mellan arbete och fritid som de är nöjda med.  
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Att varken de kvinnliga eller manliga cheferna uttryckligen ville säga att familjen är ett hinder 

för karriären behöver inte nödvändigtvis motsäga tidigare forskning utan kan bero på att de 

inte ville koppla familjen till något sådant negativt. Att både männen och kvinnorna senare 

kunde ge exempel på hur familjen haft eller troligtvis kommer att ha en viss påverkan på 

deras karriärer går i linje med van den Aarssen och van Tols (2005) studie, som visade på att 

konflikten mellan familj och karriär och den upplevda karriärmöjligheten hade ett negativt 

samband för både män och kvinnor. Att kvinnorna dock i större utsträckning än männen 

kunde ge konkreta exempel på hur familjen påverkat deras karriär kan tyda på att kvinnorna 

varit mer påverkade av familjen än männen eller att männen är fast i en genusstruktur som 

säger att de ska bry sig om sin familj men att det inte är något som ska hindra deras 

engagemang i jobbet (West och Zimmerman 1987). En alternativ tolkning skulle kunna vara 

att det finns en större ansvarskänsla hos kvinnorna, vilket i sådana fall skulle visa på ett 

liknande resultat som Wellington (2003), m fl, kommit fram till.  

 
Då alla chefer med familj antydde att prioriteringar och mål förändras med tiden skulle detta, 

ytterligare en gång, kunna visa på att diskussionen Kraimer m fl (2011) för angående en 

förändrad syn på karriär är relevant. Vårt resultat ger också stöd till Wahl (2003), som i sin 

studie fick fram att kvinnorna lade vikten snarare vid den tidsbrist som uppstår vid 

kombinationen av karriär och familj och inte själva kombinationen i sig. Detta då det var 

något som alla chefer med familj tog upp. Dock kan faktumet att männen i större utsträckning 

kunde skilja på familj och fritid igen peka på kvinnornas högre känsla av ansvar för familjen, 

men även kanske att kvinnorna i större utsträckning påverkas mer rent praktiskt (Wellington 

2003, Craig och Powell 2011). 

 
Samtliga chefer tryckte på företagets positiva inställning till föräldraskap och lyfte där 

personliga exempel såsom föräldraledighet, flexibla tider och möjligheten att arbeta hemifrån. 

En kvinnlig chef uttrycker att hon “alltid känt att företaget har väntat”, vilket har gjort det 

möjligt för henne att vara borta en längre tid från arbetet vid föräldraledighet och ändå kunna 

fortsätta med sin karriär. Rent generellt är attityderna till familj och karriär vara relativt lika 

mellan de manliga och kvinnliga cheferna. Vad som verkar skilja sig mellan männen och 

kvinnorna är den upplevda förpliktelsen när det kommer till tid och ansvar för familjen.  

 
Citaten nedan påvisar skillnaden på en kvinnlig och manlig chefs syn på kombinationen av 

familj och karriär och det ansvar och den tid som krävts, där den kvinnliga chefen tydligt 
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beskriver kombinationen av familj och karriär som något problematiskt medan den manliga 

chefen beskriver hur han lyckats med denna kombination utan större problem. 

 
“…Det har en eländig tendens att hända samtidigt. Som är jäkligt dumt. Jag 

jobbade ju utan att min karriär, om man säger så, tog fart från att jag var 20 

till 30. Sedan… fick jag mina barn, så blev allt samtidigt, vilket är långt ifrån 

optimalt. Hade varit bättre om jag fått barn tidigt eller gjort karriären tidigt. 

Inte samtidigt då. Men det verkar vara så för alla, det tycks bli så av någon 

anledning.” Kvinnlig mellanchef. 

 
“…Än så länge har det inte krockat… Företaget är bra på det sättet… Jag 

har ganska bra möjlighet att styra min egen arbetssituation. Så jag kan 

planera in ganska bra hemma kontra jobb. […] Jag har varit pappaledig i, 

inte jättemycket, men två månader drygt, totalt sett. […] [Familjen] är inte 

ett hinder på det sättet.” Manlig mellanchef. 

 
Det är inte möjligt att utifrån det insamlade materialet säga att det finns en reell skillnad, dock 

visar resultatet på tendenser i skillnad i värdering och synsätt mellan kvinnliga och manliga 

chefer när det kommer till kombination av familj och karriär. Utifrån materialet går det att 

utläsa exempel på detta, dels en kvinnlig chef som uttryckte att anledningen till att hon inte 

var intresserad av att skaffa egen familj i nuläget kan bero på att hon idag prioriterar sin 

karriärutveckling och inte ville ta tid från jobbet till en familj. Vidare var det en av de manliga 

cheferna som ännu inte hade familj, men som såg väldigt positivt på att kombinera familj och 

karriär, och där tidsaspekten och den uppoffring som möjligtvis skulle krävas inte var i fokus 

på samma sätt som för den kvinnliga chefen. 

 
Eftersom de kvinnliga och manliga cheferna uttrycker att företaget varit behjälpsam i deras 

kombination av familj och karriär tyder detta på liknande resultat som Hill m fl (2001), 

Dreher (2003), Bender m fl (2005) kommit fram till. Alltså att företagets upplevda generositet 

när det kommer till förmåner som gynnar privatlivet kan ha haft en positiv inverkan bland de 

chefer som intervjuats. I och med att cheferna under intervjuerna pekat på att företaget blivit 

mer och mer kvinnodominerat skulle det vara rimligt att anta, i enlighet med Dreher (2003), 

att detta kan ha påverkat företagets inställning till kombinationen av karriär och familjen, 

vilket i sin tur kan ha lockat fler kvinnor till arbetsplatsen. Detta kan möjligtvis ha påverkat 

den kvinnodominans som idag råder på arbetsplatsen. Även om vårt material tenderar att visa 
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på en fortsatt praktisk skillnad mellan män och kvinnors ansvar för familjen skiljer sig inte 

värderingarna och det upplevda ansvaret så mycket som en del kanske kunnat tro (Hakim 

2006). Det är möjligt att detta i vissa aspekter kan tyda på den förändring i tid som lyfts av 

Wahl (2003). 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det finns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga chefers uppfattning om familjens påverkan på karriärmöjligheterna. Nämligen att 

kvinnor i större utsträckning verkar ha ansvarskänslor för familjen och upplever familjen som 

något som har eller kan komma att påverka deras karriärmöjligheter negativt. Dock visar vårt 

resultat även på att de manliga cheferna upplever att familjen påverkar deras 

karriärmöjligheter negativt, men inte i samma utsträckning som de kvinnliga cheferna. 
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5. Diskussion 

Vårt syfte med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga 

chefers uppfattning om karriärmöjligheter. Resultatet uppvisar att det finns tendenser till 

generella skillnader mellan könen som framförallt är kopplat till beteende, uppfattning av de 

egna karriärmöjligheterna, uppfattning av stöd från företaget, uppfattning av hur nätverkandet 

ser ut på arbetsplatsen, samt uppfattning av familjeansvar.  

 

När det kommer till beteende kunde vårt resultat, i enlighet med West och Zimmerman (1987) 

och Säve-Söderbergh (2003) m fl, visa på att de manliga och kvinnliga cheferna tenderade att 

följa normerna för manligt och kvinnligt beteende där exempelvis männen tenderade att vara 

mer hävdande och ta mer plats medan kvinnorna tenderade att vara mer återhållsamma. 

Resultatet kunde även visa på, i enlighet med Wynen m fl (2015) m fl, att kvinnorna var 

mindre positiva till sina karriärmöjligheter än männen, men att det inte går att säga om detta 

beror på skillnader i värdering eller faktiska skillnader. De manliga cheferna tenderade att 

uttrycka en större känsla av stöd från företaget och en uppfattning om ett bra och givande 

nätverk, vilket skulle kunna bekräfta Acker (1990) och Hultin (2001) m fl och deras forskning 

om fördelarna för män i minoritetspositioner. Dock är det även här möjligt att det finns en 

skillnad i hur män och kvinnor uttrycker dessa uppfattningar. När det kommer till familj och 

karriär kunde vårt material visa på, i enlighet med Dreher (2003) och Wahl (2003) m fl, att 

kvinnor fortfarande verkar ha en större ansvarskänsla för familjen och att familjen i större 

utsträckning påverkar deras uppfattning om och faktiska karriär. Utifrån materialet kan vi inte 

säga om det finns en praktisk skillnad. Resultatet visar dock även på att männen och 

kvinnorna har väldigt lika värderingar och att även männen uppfattar att deras karriärer 

påverkas till viss del av familjen, i enlighet med van den Aarssen och van Tols (2005) och 

Hill m fl (2001). I sin helhet visar vår studie troligtvis snarare på individuella skillnader än 

könsskillnader (Kraimer m fl 2011), vilket kan bero på studiens begränsade omfattning eller 

att skillnaderna mellan män och kvinnors uppfattningar och karriärmål möjligtvis inte är så 

stora som en del kan tro (Hakim 2006). 

 
En anledning till varför vi fått fram könsskillnader i resultatet kan bero på att vi aktivt letat 

efter skillnader då vi haft det som syfte med studien, och alltså kan ha haft ett 

konfirmeringsbias (Aspers 2011). För att med säkerhet kunna säga att det handlar om 
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könsskillnader och inte bara individuella skillnader skulle fler kvinnliga och manliga chefer 

behöva intervjuas. Rent generellt visar vårt material inte heller på så mycket missnöje, vilket 

kan bero på att de som intervjuats på ett eller annat sätt redan lyckats göra karriär och att det 

därför kan finnas en positiv bias (Aspers 2011). För att åtgärda detta skulle det nog vara bra 

att intervjua medarbetare som försökt att göra karriär men som inte lyckats.  

 
Att cheferna i intervjuerna bara pratade om kvinnors möjligheter att avancera vid frågor om 

jämställdhet, att de inte ansåg att det behövdes något jämställdhetsarbete då så många kvinnor 

lyckats, samt den i överkant positiva inställningen till kvinnodominansen på arbetsplatsen, var 

ett resultat vi fann otroligt intressant. Detta för att varken kvinnliga eller manliga chefer 

kopplade begreppet jämställdhet till männens minoritet på arbetsplatsen, vilket kan tyda på att 

detta fortfarande ses som en kvinnofråga. Vi gick dock inte in i en djupare analys av detta 

under resultatdelen då vi valde att lägga fokus på andra teman och därmed hade bristande 

underlag, men det skulle kunna vara något att forska vidare i.  

 
Något annat vi tyckte var intressant var chefernas starka avståndstagande från den hierarkiska 

dimensionen av karriärutvecklingen. Det var nästan som att det var tabu att associera karriär 

med hierarkisk klättring, vilket kan tyda på en förändring av attityder när det kommer till vad 

som ska anses ha betydelse i dagens samhälle. Här skulle även hur människor värderar 

familjen kunna komma in, att män och kvinnor verkar värdera familjen lika högt, men att 

förändringen från männens sida fortfarande är mer attitydmässig än praktisk. Den praktiska 

förändringen går möjligtvis mer långsamt än förändringen av attityder. 

 
En viktig aspekt för att förbättra denna studie hade varit att göra fler intervjuer för att uppnå 

teoretisk mättnad (Bryman 2008), vilket vi inte riktigt känner att vi gjorde. För vidare studier 

skulle därför fler informanter vara ett förslag. Något som vidare skulle ge studien mer tyngd 

skulle vara att intervjua chefer på högre eller fler nivåer, på olika företag, samt jämföra dessa. 

Vad som även hade varit av intresse till denna studie är att undersöka faktiska 

karriärmöjligheter i kontrast till upplevda karriärmöjligheter. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

7.1.1 Intervjumall 

Inledning - Arbetsrelaterad bakgrund: 

• Vilken position har du nu? (Titel, arbetsuppgifter) Hur länge har du haft positionen? 

• Sökte du din nuvarande tjänst eller blev du tillfrågad? Om "sökte": Internt eller 

externt? Om "tillfrågad": Internt eller externt? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? Tidigare jobb? 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? (Längd + inriktning) 

 
Karriär - Begreppet "karriär": 

• Vad är att göra karriär för dig? (Personlig utveckling? Mer befogenhet? Klättra i 

hierarkin?) 

• Ja eller nej: vill du göra karriär? (Alt: Anser du att du gjort karriär?) Om "ja": I vilka 

avseenden? Om "nej": Varför inte? Vad är ditt mål/vart vill du komma? 

• Hur ser typiska karriärvägar ut på företaget? 

• Vilka arbetsplatsmässiga hinder kan du se för att kunna göra karriär på företaget? 

• Hur ser du på dina egna möjligheter att göra karriär på företaget? Bra/dåliga? 

Varför/varför inte? 

• Tror du att det spelar någon roll om du är man eller kvinna när det kommer till 

avancemang inom företaget? Varför/varför inte? 

• Känner du till om det finns (finns det något) jämställdhetsarbete när det kommer till 

avancemang inom företaget? Om "ja": Hur ser det ut? Tror du att det har betydelse? 

Varför/varför inte? Om "nej": Anser du att det behövs? Varför/varför inte? 

 
Karriärportaler - Karriärsatsningar på företaget: 

• Finns det speciella satsningar och utbildningar för chefer för att kunna göra karriär på 

företaget? Om "ja": Hur blir man antagen till dem? Är det öppet för alla att söka? Har 

du sökt? Har du blivit antagen? Hur viktiga är de för att kunna göra karriär? 

• Skulle du tycka att det var bra om det fanns? Varför/varför inte?  
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Nätverkande - Relationer på arbetsplatsen: 

• Vilka har du mest kontakt med i ditt dagliga arbete? 

• Hur mycket kontakt med andra chefer har du? I sidled? Närmsta chef? Högre chefer? 

• Hur skulle du beskriva relationen med chefer på samma nivå? (Stöd/Uppmuntran? 

Konkurrens?) 

• Hur skulle du beskriva relationen med din närmsta chef? (Stöd/Uppmuntran?) 

• Hur skulle du beskriva relationen med högre chefer? (Stöd/Uppmuntran?) 

 
Könsfördelning/kultur - Lite om könsfördelning och kultur: 

• IT/Telekombranschen är fortfarande allmänt känd för att vara mansdominerad, håller 

du med om det? Om "ja" eller "nja": Tycker du att det avspeglar sig på kulturen i 

branschen? Om "ja": På vilket sätt? Om "nej": Varför tror du att det inte gör det? Om 

"nej": Tror du att branschkulturen påverkas av att branschen har varit mansdominerad? 

Om "ja": På vilket sätt? Om "nej": Varför inte? 

• Tror du att branschkulturen påverkar dina möjligheter att göra karriär? Om "ja": På 

vilket sätt? Om "nej": Varför inte? 

• Vi har pratat lite om branschkulturen, men om du skulle precisera det till den här 

arbetsplatsen, hur tycker du att det ser ut då? 

• Tror du att företagskulturen påverkar dina möjligheter att göra karriär? Om "ja": På 

vilket sätt? Om "nej": Varför inte? 

  
Utanför arbetsplatsen - Förutsättningar utanför arbetsplatsen: 

• Har du funderat på jobb någon annanstans i ett karriärsyfte? Varför/varför inte? 

• Har du aktivt letat efter andra jobb? Har du blivit ombedd att söka jobb (headhuntad)? 

• Har du tackat nej till andra erbjudanden? I så fall, varför? 

• Har du familj? Om "ja": Hur ser den ut? Om "nej": Vill du ha familj i framtiden? 

• Hur ser du på det här med karriär och familj? (Har familjen påverkat din inställning till 

karriär? Skulle du vara villig att offra vissa aspekter av din karriär för familjen, eller 

tvärtom?) 

• Finns det något annat utanför arbetsplatsen som skulle kunna påverka din 

karriärutveckling? 

• Är jobbet det viktiga, eller har andra saker större betydelse? 

• Värderingsfråga: Vill du ha mer fritid? (Fritidssysslor?) 


