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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera hur män inom 

kvinnodominerade organisationer upplever sina karriärmöjligheter. Vi har utgått från HR-

branschen (Human Resources) i sin helhet då det är en tydligt kvinnodominerad organisation 

och det även på chefspositionerna. I vår studie har vi använt oss av kvalitativ metod där vi 

genom ett målinriktat urval valt ut sex stycken respondenter. Kriterierna för respondenterna 

var manligt kön och chefsbefattning samt att de ska ha en koppling till HR-branschen. För 

insamling av data har vi genomfört enskilda, semistrukturerade intervjuer. Resultatet av vår 

studie har visat att respondenterna haft goda karriärmöjligheter, dock har dessa varit 

påverkade av vissa faktorer. Gällande utbildningskrav kan vi tyda en skillnad mellan privat 

och offentlig sektor där den privata sektorn ser ut att ha lägre krav på formell utbildning. 

Respondenterna ser högskoleutbildning som ett körkort ut i arbetslivet men värderar också 

arbetslivserfarenheter högt för att möjliggöra en karriär. Resultatet visar att de respondenter 

som har familj inte har upplevt att familjen varit något hinder i deras karriär. Respondenterna 

upplever att de fått stöd från sin arbetsgivare och de upplever inte något krav från 

arbetsgivaren att lägga mer tid på arbetet än det som anses vara normal arbetstid. 

Respondenterna upplever heller inte att deras karriärmöjligheter varit påverkade av könet på 

deras chef. Utifrån resultatet tycks vi kunna se vissa tendenser till att ett mentorskap kan ligga 

till grund för ökade karriärmöjligheter. Den tydligaste och mest talande upplevelsen hos våra 

respondenter har varit att de tycker sig ha vissa fördelar med att vara man och arbeta i en 

kvinnodominerad organisation. Bland annat upplever de att de blir mer uppmärksammade 

och lyssnade på grund av att de är män. Slutsatsen som dragits kring detta är att det sociala 

och kulturella könet verkar spela stor roll då männen tillskrivs stereotypiskt maskulina 

ledaregenskaper, vilket kan vara en förklaring till den vertikala könssegregeringen där 

männen överrepresenterar chefspositionerna i branschen. 
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1. Inledning 
”Det kan ju såklart vara positivt, att det är lättare att uppfattas som att man gör ett bra jobb 

och en god insats trots att man ’bara är man’, mot om en tjej hade gjort samma i en 

kvinnodominerad situation.” 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sverige är världens mest jämställda land enligt FN:s årliga indexmätning (UNDP 2011) där 

jämställdheten mäts i reproduktiv hälsa, förväntad skolgång, kvinnlig representation i 

riksdagen och deltagande på arbetsmarknaden. I dagens Sverige är det också en självklarhet 

att både män och kvinnor utbildar sig och förvärvsarbetar. Däremot utförs det obetalda 

arbetet i hemmet fortfarande i större utsträckning av kvinnor. Även det betalda arbetet på 

arbetsmarknaden innehåller olika typer av bekönade segregeringsmönster och dessa kan 

observeras i sektioner, branscher, yrken och nivåer. Tittar vi på de ledande positionerna i 

stora organisationer på arbetsmarknaden domineras de positionerna i huvudsak av män. 

Männens dominans på dessa positioner innebär att de har större inflytande över arbetslivet än 

vad kvinnor har, då ledande positioner ger makt och inflytande över arbetets organisering och 

verksamheternas inriktning (SOU 2003:16, s. 9). 

Redan här kan vi enkelt konstatera att mäns karriärvägar ter sig annorlunda än kvinnors. I en 

studie av Bergman (2004, ss. 91-92), där hon undersökt segregeringsmönstren i en 

kvinnodominerad organisation, visas det på en tydlig könstrend; ju högre upp i hierarkin 

desto mindre andel kvinnor och desto större andel män. Fokuseras det på de högre 

chefspositionerna i organisationen återfinns enbart män. Detta tyder på att män dominerar 

eller åtminstone överrepresenterar ledarpositionerna även inom kvinnodominerade branscher. 

Enligt Hultin (2001b, s. 1) är mäns relativa karriärmöjligheter i kvinnodominerande 

yrkesområden något som förhållandevis få studerat empiriskt. Det har dock gjorts en del 

fallstudier som antytt att det finns intressanta skillnader i mäns och kvinnors 

karriärmöjligheter i kvinnodominerade yrken. Dessa har visat på att männen inte bara 

tenderar att undslippa diskriminering och annan missgynnande behandling på arbetet; i 

allmänhet blir de även fördelaktigt behandlade av både chefer, medarbetare och kunder. 

Konsekvensen av denna förmånliga behandling blir att männens möjligheter till en inom-

organisatorisk karriärutveckling tenderar att överträffa den av sina kvinnliga kollegor. 
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Därav är vårt syfte att undersöka just män inom kvinnodominerade organisationer och hur de 

upplever sina karriärvägar i relation till att de är en minoritetsgrupp. Som kvinnodominerad 

organisation har vi valt att utgå från HR-branschen (Human Resources) i stort och detta enligt 

den sammansättning SCB (2010b, s. 13) gjort av personaltjänstemän och yrkesvägledare där 

könsfördelningen är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Motsvarande fördelning på 

chefspositionerna är 63 procent kvinnor och 38 procent män [sic!] vilket innebär att männen 

är överrepresenterade. Noterbart är dock att personalchefer var den enda chefskategorin inom 

yrkesgruppen chefer för särskilda funktioner som var kvinnodominerad (SCB 2010b, s. 10-

11). Då HR-branschen inte följer en könstrend liknande den som Bergman (2004, ss. 91-92) 

påvisat i sin studie ovan, utan är kvinnodominerad även på de högsta positionerna, finner vi 

det intressant att undersöka hur det har påverkat och påverkar männens karriärmöjligheter. 

För att få in flera perspektiv på detta fenomen har vi valt att använda respondenter från olika 

organisationer och sektorer i samhället men de har alla en koppling till HR. 

Inom ledarskapslitteraturen är mannen en outtalad norm då ledare tenderar att behandlas på 

ett könsneutralt sätt, där det inte uppmärksammas att det oftast är just män som är 

mellanchefer, högre chefer och företagsledare eller så nämns det mer i förbifarten utan att det 

får några konsekvenser för analysen. De gånger kvinnor nämns inom forskningsområdet är 

det i form av avvikare till den manliga normen. Sedan området började undersökas ur ett 

könsperspektiv och med teorier om könsordning har forskningen gått från att ha ett 

individperspektiv till ett strukturperspektiv, vilket har möjliggjort mer fruktbara analyser om 

hur och varför mäns och kvinnors villkor som chefer skiljer sig åt (SOU 2003:16, s. 106).  

Vi vill genom denna studie knyta ihop männens karriärmöjligheter med chefskapet, dels för 

att se om de chefer männen själva haft har gjort någon skillnad för deras karriär men även för 

att ta reda på vad männen upplever har tagit dem till den position de innehar i dag. Då både 

teori och tidigare forskning (Hultin 2001a; Lyness & Thompson 2000) tyder på att män har 

det lättare att avancera i arbetslivet, framförallt inom kvinnodominerade organisationer 

(Hultin 2001b), vill vi undersöka om det är något respondenterna i vår studie har upplevt. 

Karriärmöjligheterna kan skilja sig åt män emellan beroende på sektorstillhörighet, där det 

finns bättre chanser att nå chefspositioner i privat sektor än i offentlig. I den privata sektorn 

möter män större möjligheter till högre positioner desto fler kvinnor det finns i organisationen 

(Hultin 2001a, ss. 18-20). Även utifrån detta vill vi undersöka om det tycks finnas skillnader i 

karriärmöjligheterna beroende på om de tillhör privat eller offentlig sektor. 



Sida 3 av 31 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera hur män i kvinnodominerade 

organisationer upplever sina karriärmöjligheter. Vi har formulerat en frågeställning som vi i 

slutet av studien ämnar besvara. 

• Hur upplever män sina karriärmöjligheter i kvinnodominerade organisationer?  

För att göra resultatet mer analyserbart har vi även brutit ner denna centrala frågeställning i 

ett antal underfrågor enligt följande:  

• Vilken betydelse har utbildning haft för karriären? 

• Vilken betydelse har familjebildning haft för karriären?  

• Vilka skillnader i karriären har de upplevt beroende av chefens kön eller personlighet? 

• Vilka för- och/eller nackdelar har de upplevt av att vara man i minoritet? 

• Finns det några karriärmässiga skillnader i privat och offentlig sektor? 

1.3 Avgränsning och disposition 

Då undersökningen varit tidsmässigt begränsad har vi valt att begränsa oss i teori och urval. 

Vi har valt att rikta in oss enbart på män och deras karriärmöjligheter i kvinnodominerade 

organisationer. Den kvinnodominerade organisation vi har begränsat oss till är HR-branschen 

och detta för att den även är kvinnodominerad på chefspositionerna. För att männen skulle ha 

haft en karriär bakom sig bestämde vi oss för att endast undersöka män som innehar en 

chefsposition. För att sedan ha tid till insamling och bearbetning av material har vi begränsat 

antalet respondenter till sex stycken. 

Kapitel 1 inleds med bakgrund och problemformulering och fortsätter med syfte och 

frågeställningar samt avgränsning och disposition. I kapitel 2 introduceras en teoretisk 

referensram och tidigare forskning inom området för kön och karriär. Kapitel 3 redogör för 

metoden som använts i genomförandet av studien. Här beskrivs bland annat förförståelse, 

urval och intervjuer. I kapitel 4 presenteras studiens resultat tillsammans med analys mot 

teori och tidigare forskning. Kapitel 5 innehåller en diskussion kring de resultat som 

uppkommit och de slutsatser som dragits av studien samt avslutande reflektioner. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

2.1 Modernisering och förändring i arbetslivet 

Wajcman och Martin (2002, s. 986) beskriver i sin studie Narratives of Identity in Modern 

Management: The Corrosion of Gender Difference? att den reflexiva moderniseringen står 

för en kraftig minskning av de auktoritativa normernas makt och legitimitet, med en 

motsvarande ökning av en ny form av identitetsskapande och en tillhörande nedgång av de 

sociala institutionernas befogenheter att diktera människors liv. Dessa förändringar 

representerar en sorts befrielse av individen från institutionella och normativa begränsningar 

men de innebär också att människan blir känsligare för sina egna livsbeslut, inte minst på 

arbetsmarknaden. Vad gäller chefer kommer detta leda till att säkra ledarpositioner med 

systematisk befordran och livslång arbetstrygghet blir ett minne blott. 

Den totala innebörden av den reflexiva moderniseringen är att det uppstår en konvergens 

mellan mäns och kvinnors identiteter och upplevelser, inte minst i förhållande till betalt 

arbete, karriär och familjeliv. Detta förebådar alltså slutet på auktoritativa normer och 

könsroller där kvinnan stödjer sin mans offentliga karriär genom att sköta hem och familj. 

För chefer innebär detta att kön inte längre kommer att spela en avgörande roll i bildandet av 

deras karriärmöjligheter och ambitioner. Vidare, gällande både män och kvinnor, kommer 

tidigare personliga målsättningar att erhålla en ny legitimitet som ligger till grund för beslut 

inom familj och karriär (Wajcman & Martin 2002, ss. 986-987). 

Wajcman och Martin (2002, s. 998) har dock funnit väsentliga begränsningar i teorierna om 

reflexiv modernisering. Resultatet, där de jämfört manliga och kvinnliga chefer, visade att 

män och kvinnor gjorde en relativt könsneutral karriär. De hade liknande erfarenheter 

gällande antal år de varit i sin nuvarande organisation, antal företag de arbetat i under hela sin 

karriär och de var vid samma ålder då de erhöll sina chefspositioner samt att båda könen var 

lika benägna att arbeta utomlands. Män och kvinnor hade även delade erfarenheter av 

moderniseringens nackdelar där de i lika stor utsträckning upplevt nedskärningar och 

frivilliga uppsägningar. Däremot fanns det mindre områden där könen skiljde sig åt då 

kvinnor arbetat för något flera företag under de första tio åren av sin karriär och de var även 

mer troliga att arbeta branschöverskridande. Dessa skillnader kan enligt Wajcman och Martin 

(2002, s. 989) förklaras med att kvinnor är villigare att ha en ”portföljkarriär”, där det är 

snabbare förflyttningar mellan olika positioner och företag eller att de helt enkelt förflyttar 

sig som en reaktion på könsdiskriminering. 
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Generellt skiljer sig inte grunden i mäns och kvinnors karriärvägar och karriärupplevelser åt 

nämnvärt mycket. De har båda rätt långa anställningstider inom sina organisationer och 

förväntar sig oftast att stanna kvar där och bli befordrade (Wajcman & Martin 2002, s. 991). 

Även om resultaten stämmer överens med den reflexiva moderniseringens bild av en 

könsneutral karriär visar studien att män och kvinnor skiljer sig åt vad det gäller det privata 

livet. Eftersom den privata identiteten fortfarande är så djupt könad uppstår det en konflikt 

för kvinnor mellan betalt arbete på arbetsmarknaden och obetalt arbete i hemmet. För män 

däremot, trots bevisen för en kulturell förändring vad gäller äktenskap och faderskap, uppstår 

inte den här problematiken då deras privata identitet fortfarande prioriterar det betalda 

yrkesansvaret över det obetalda privata (Wajcman & Martin 2002, s. 999). 

2.2 Könssegregering  

På samma gång som könssegregering är ett könsneutralt begrepp är det även väldigt 

könsimpregnerat, då det i de flesta fall avser kvinnornas underordnade position i förhållande 

till männen. Eftersom könssegregering är tydligt kopplat till en social könshierarki är 

segregationsbegreppet starkt relaterat till begreppet social stratifiering. Bergman (2004, s. 8) 

definierar social stratifiering bland annat som att det är ett ”mönster av systematiskt 

strukturell ojämlikhet och är ett begrepp som rör samhälleliga hierarkier”. Dessa skiktningar i 

samhället som den sociala stratifieringen utgör, skapar en ojämlikhet som omfattar en ojämn 

fördelning av nyttigheter och möjligheter. Även om det vidtagits politiska åtgärder mot 

könssegregeringen, som också är ett politiskt begrepp, menar vissa feministiska kritiker att 

dessa åtgärder är utformade enligt den rådande könsordningen. Detta innebär att samhället 

inte genomgår den strukturella förändring som är nödvändig för att råda bot på 

segregationsproblemet. Alltså kvarstår den strukturella ojämlikheten mellan könen trots att 

män och kvinnor träder in på varandras dominerade områden (Bergman 2004, ss. 8-9). 

Det finns en påtaglig könssegregering på den svenska arbetsmarknaden där män och kvinnor 

finns representerade i olika stor utsträckning inom olika branscher. Könssegregeringen kan 

delas in i två kategorier; vertikal respektive horisontell segregering. Den vertikala 

segregeringen avser en systematisk åtskillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden 

samt i organisationshierarkierna och detta benämns ibland som glastaket. Gällande den 

horisontella segregeringen talas det istället om glasväggar då det enligt Bergman (2004, s. 

11) handlar om mäns och kvinnors ”systematiska åtskillnad inom arbetslivets horisontella 

dimensioner av arbetsledning, som exempelvis indelningen i offentlig/privat sektor, i 

branscher, i organisationer, i avdelningar eller i yrkesgrupper”. Enkelt uttryckt avser den 
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vertikala segregeringen en stratifiering i samhället baserad på kön medan den horisontella 

avser en differentiering (Bergman 2004, ss. 9-11). 

Könssegregering kan ta sig olika uttryck i olika situationer och kan i sin helhet se ut att 

minska om ett underrepresenterat kön ökar sin representation i en grupp. Däremot finns det 

omständigheter då segregation i dessa fall istället ökar. Exempelvis att rekrytera en kvinnlig 

chef i en mansdominerad organisation kan ses som att könssegregeringen minskar i sin 

helhet, sett både hierarkiskt och könsfördelningsmässigt, men om den kvinnliga chefen 

placeras på en kvinnodominerad avdelning har istället avdelningens könssegregering ökat. 

(Bergman 2004, s. 12). Detta innebär för vår del att om en manlig chef rekryteras in i en 

kvinnodominerad organisation minskar den antalsmässiga könsfördelningen men om männen 

är överrepresenterade på chefspositionerna ökar istället segregeringen där. 

2.2.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är den term som används i Sverige för att ringa in den specifika typ av jämlikhet 

som eftersträvas mellan könen. Innebörden av jämställdhet formuleras officiellt enligt 

Bergman (2004, s. 9) att ”kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter med avseende på att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende; att vårda hem 

och barn; att delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter”. Jämställdheten har både en 

kvalitativ och en kvantitativ aspekt där det med kvalitativ jämställdhet menas att de 

kunskaper, erfarenheter och värderingar män och kvinnor har ska tas tillvara på och få berika 

och påverka utvecklingen inom samtliga områden i samhället. Kvantitativ jämställdhet står 

för en jämn könsfördelning inom samhällets samtliga områden, exempelvis inom 

utbildningar, fritidsaktiviteter, yrken och maktpositioner (SCB 2010a, s. 3). En jämn 

könsfördelning syftar till när andelen män respektive kvinnor är representerade inom ramen 

för 40-60 procent. Den så kallade 40/60-kvoten används som ett mått för att mäta den 

kvantitativa jämställdheten mellan könen (Bergman 2004, s. 9). 

2.2.2 Homosocialitet 

Homosocial teori är utvecklad från könssegregeringen i organisationer och innebär att en 

individ identifierar sig med andra individer som är av exempelvis samma kön. Män återfinns 

i hög grad på de högre positionerna i samhället och i organisationer, detta medför att män är 

homosociala och identifierar sig med och orienterar sig mot andra män för att tillfredsställa 

sina sociala behov (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001, s. 81). Homosocial 

reproduktion är ett begrepp som beskriver hur personer dras till andra personer som liknar 

dem själva på olika sätt. Detta innebär att personer av samma kön tenderar att dras till 
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varandra i arbetslivet och därav kan manliga chefer ha en större benägenhet att befordra andra 

män framför kvinnor (Halldén 2011, s. 7). Wahl et al (2001, s. 107) menar att om det är män 

som ansvarar för tillsättningen av chefspositioner och de reserverar chefspositionerna för 

individer av sin egen sort så förstärker det bilden av att det är just män som förtjänar dessa 

positioner. 

Lyness och Thompson (2000, s. 86) har i sin artikel Climbing the Corporate Ladder: Do 

Female and Male Executives Follow the Same Route? undersökt vilka hinder i karriären 

manliga och kvinnliga chefer kan uppleva. Resultatet visar att de män som deltog i studien 

hade bättre karriärmöjligheter trots att deras kvalifikationer var likvärdiga kvinnornas. 

Männen upplevde en god relation till sin arbetsplats och däribland var mentorskap en 

bidragande faktor till deras karriärmöjligheter (Lyness & Thompson 2000, s. 97). 

2.3 Hinder och möjligheter i karriären 

2.3.1 Glastak och glashiss 

Teorierna kring glastaket och glashissen kommer från mäns och kvinnors olika möjligheter 

att avancera i sina karriärer. Begreppet glastaket är kopplat till kvinnors upplevda svårigheter 

att avancera inom ett företag och detta kan visa sig speciellt i mansdominerade 

organisationer, då det finns normer som säger att kvinnor inte ska eller kan utföra ett 

mansjobb (Hultin 2001b, ss. 6-7). För män däremot kan det vara positivt att vara i minoritet 

bland kvinnor. Detta beskrivs med begreppet glashissen som innebär att män får skjuts uppåt 

i hierarkin när kvinnor istället slår i glastaket. Män har kunnat dra fördel av att arbeta 

tillsammans med kvinnor då de fått företräde i situationer som anställning och befordran på 

grund av detta fenomen. Om männen inte anses passa in i en kvinnodominerad bransch med 

kvinnligt kodade arbetsuppgifter kan de helt enkelt bli förflyttade till en position där de anses 

passa bättre, vilket då är en chefsposition. Männen blir, med andra ord, upphissade på grund 

av att de tillhör en minoritet inom själva organisationen (Hultin 2001b, ss. 4-7).  

Hultin (2001b, s. 4) säger att mannen överlag ses som en mer representativ figur och kan på 

grund av det bli upplyft i vissa situationer, exempelvis vid situationer som kräver 

förhandlingar. En man anses också ha högre status än kvinnor vilket gör att 

kvinnodominerade organisationer ofta ses som lågstatusyrken och därmed blir männen extra 

välkomnade eftersom deras närvaro höjer organisationens status. Männen får därför ett 

fördelaktigt bemötande från sina kvinnliga kollegor och har i och med det lättare att klättra 

uppåt i hierarkin och i sin tur få en chefsroll (Hultin 2001b, ss. 4-7).  
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I en kvinnodominerad bransch har också en manlig anställd lättare att skapa relationer med 

andra män. Ett sådant socialt samband mellan en manlig anställd och en manlig chef kan 

därför lätt leda till ett mentorskap. Ett sådant mentorskap sker mer sällan för kvinnliga 

anställda och det är en fördel för männen då mentorskapet kan hjälpa dem att uppnå en 

chefsposition (Hultin 2001b, s. 5). I koppling till Halldén (2001, s. 7) beskrivs detta sociala 

fenomen som homosocial reproduktion. Med tanke på att männen återfinns på chefspositioner 

i högre utsträckning och därmed besitter makten över rekryteringsprocesserna på företaget 

leder det till att fenomenet kring glashissen återskapas. Detta påvisar även Hultins (2001b, ss. 

4-7) studie då det är betydligt fler män vars anställning resulterar i en ledarposition än vad det 

är för kvinnor. Detta gäller enligt Hultin (2001b, s. 1) oberoende av deras kvalifikationer. 

2.3.2 Privat och offentlig sektor  

I studien Gender Differences in Workplace Authority: Discrimination and the Role of 

Organizational Leaders undersöker Hultin (2001a) mäns och kvinnors olika möjligheter till 

att göra karriär. I studien användes respondenter med likvärdiga kvalifikationer, 

familjesituation och samma horisontella position i arbetslivet. Studien visar att det är lättare 

för en man att göra karriär, oberoende om mannen arbetar i offentlig eller privat sektor. 

Resultatet visar också att männens karriärmöjligheter ökar om arbetet sker i en 

kvinnodominerad bransch. Det finns även ett tydligt mönster i skillnaderna mellan privat och 

offentlig sektor, där den privata sektorn har fler manliga chefer. Dock finns inga bevis för att 

karriärmöjligheterna påverkas av att chefen är man eller kvinna (Hultin 2001a, s. 22).  

Fenomenet med glashissen är väldigt relevant i vår studie då vi vill undersöka om 

respondenterna upplever att deras karriärmöjligheter påverkats av att arbeta i en 

kvinnodominerad organisation. Vi vill också undersöka om det finns skillnader mellan privat 

och offentlig sektor samt, i koppling till homosocial reproduktion, se om respondenternas 

karriärmöjligheter påverkats av vilket ledarskap de haft, om de kan finnas skillnader på grund 

av kön eller andra sociala samband. 

2.4 Ledarskapet 

Forskningen om ledarskap utmärker sig i stort genom att ofta ha ett normativt perspektiv där 

forskningen, enligt Wahl et al (2001, s. 101), ”syftar till att definiera det idealiska ledarskapet 

och hur detta kan uppnås”. Den positivistiska synen inom ledarskapsforskningen är övertygad 

om att ledarskapet går att definiera utifrån objektiva kriterier. Detta är dock något som 

kritiserats av forskare som menar att vår kunskap om verkligheten är socialt konstruerad och 
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skiljer sig åt beroende på vem som studerar den och hur. På samma sätt som de 

frågeställningar vi studerar verkligheten utifrån påverkar hur vi uppfattar den. 

Den socialkonstruktionistiska forskningsansatsen innebär att ledarskapet istället ses som ett 

relativt fenomen där ledarskapet utformas och reproduceras över tid i den sociala processen 

där ledare och underställda interagerar med varandra som individer. Bland annat 

könsforskningen som vetenskaplig disciplin ställer sig kritiska till det positivistiska synsättet 

då kön inte är något som tillmätts betydelse för ledarskapet som fenomen. I forskningen 

beskrivs och tolkas ledarskap ofta som könsneutralt och chefen framställs antingen som en 

individ utan könstillhörighet eller så framställs denne på ett självklart sätt som en man. Detta 

innebär att det verkar som givet att chefer är män samt att manlighet och ledarskap är något 

som inte anses behöva problematiseras (Wahl et al 2001, ss. 101-102). Genom att se 

ledarskap ur ett könsperspektiv blir det intressant att bland annat studera vilka olika villkor 

som finns för män och kvinnor i ledarskapspositioner. Intressant är också vilken roll det 

spelar för våra föreställningar om ledarskap, manlighet och kvinnlighet att det faktiskt är män 

som dominerar de ledande befattningarna (Wahl et al 2001, s. 99). 

2.4.1 Ledarskap och maskulinitet 

Wahl et al (2001, s. 123) skriver om ett antal manlighetsdiskurser där olika konstruktioner av 

manlighet kopplats till olika ledarskapsstilar som identifierats i organisationer; auktoritarism, 

paternalism, entreprenörialism, karriärism och informalism. Dessa fem diskurser är idealtyper 

av ledarskap vilket i praktiken innebär att de går hand i hand med varandra och existerar 

tillsammans i olika sammanhang. Auktoritarism representeras ofta på högre positioner där 

tvingande maktrelationer är det som styr. Den karaktäriseras av intolerans mot oliktänkande 

och skapar rädsla hos underställda genom en brutal och aggressiv maskulinitet. Genom att 

avfärda individer och grupper som inte uppvisar en aggressiv maskulinitet, exempelvis 

människor med lägre institutionell status och makt, som svaga kan de som är anslutna till 

auktoritarismen särskilja sig och på så sätt bekräfta sin identitet och makt. Detta kan vi 

koppla till homosocialiteten (Wahl et al 2001, s. 81) där individer identifierar och orienterar 

sig mot likasinnade. Paternalismens kultur är mer väluppfostrad och civiliserad men 

fortfarande exklusivt manlig där kvinnor och yngre män hålls kvar på sina positioner av de 

äldre manliga cheferna (Wahl et al 2001, ss. 123-124). 

Entreprenörialism beskriver Wahl et al (2001, s. 124) som mer konkurrensinriktat inställd till 

organisationer och näringsliv där fokus ligger på prestationsmål, ekonomisk effektivitet och 
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kontroll på bekostnad av andra värden. Männen inom denna diskurs identifierar sig med 

andra konkurrensinriktade män som är lika villiga att ha ett högt arbetstempo, långa 

arbetsdagar, vara geografiskt flexibla och kunna hantera korta deadlines. Dessa krav på 

entreprenörskap utesluter män som inte anses vara nog manliga eller giriga. 

Entreprenörialismen tabubelägger även frågor relaterade till graviditet och hushåll då de 

anses utmana och underminera affärslivet och kvinnor inom denna diskurs kan endast 

accepteras om de anpassar sig till livsstilen av den manliga familjeförsörjaren. 

Liksom de anslutna till entreprenörialismen identifierar sig de inom karriärismen som 

familjens försörjare. Konkurrensen i en organisation män emellan kan ta sig en mängd olika 

uttryck och hos medelklassmännen görs det ofta genom att de fokuserar på karriären. Deras 

främsta drivkraft i arbetet är att göra karriär och detta resulterar i ett överdrivet intresse av att 

hävda sig själv och sitt eget rykte. För att stå sig i konkurrensen är karriärinriktade män ofta 

villiga att arbeta mycket vilket gör dem beroende av stödet från en fru som sköter familj och 

hushåll. Informalism baseras istället på gemensamma, traditionella manliga intressen och 

värderingar som män i organisationer använder till att bygga informella relationer till 

varandra med. Män identifierar sig med andra män inom gruppen samtidigt som de vill skilja 

sig från andra grupper av män och kvinnor. Det typiska informella utbytet mellan männen på 

olika hierarkiska nivåer koncentrerar sig till humor, sport, bilar, kvinnor, sex och alkohol 

(Wahl et al 2001, ss. 124-125). Även informalismen har en tydlig koppling till 

homosocialiteten (Wahl et al 2001, s, 81) där likasinnade män tillfredsställer sina sociala 

behov genom varandra. 

Koenig, Eagly och Mitchells (2001) artikel Are Leader Stereotypes Masculine? A Meta-

Analysis of Three Research Paradigms behandlar stereotyper kring ledaridealet som visar att 

en bra ledare tillskrivs maskulinitet. I dagens samhälle återfinns kvinnor i allt större 

utsträckning på arbetsmarknaden och i ledarpositioner och den feminina ledartypen tar allt 

större plats (Koenig et al 2001, ss. 616-618). Studiens slutsats är dock att ledarskapet i dag 

ser ut att inkludera mer feminina kvalifikationer men trots detta ser inte männen ut att ha gått 

ifrån normen om den maskulina ledartypen, som tillskrivs kvaliteter som dominans och 

styrka Mannen kan också dra fördelar av att den feminina ledartypen fortfarande inte ses som 

ett ideal (Koenig et al 2001, ss.634-635). 
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2.5 Humankapital 

Humankapitalteorin (Hultin 2001a, ss. 3-4) menar på att det råder skillnader mellan mäns och 

kvinnors utbildning, arbetslivserfarenhet och andra relevanta personlighetsdrag som påverkar 

deras närvaro på arbetsmarknaden. Påföljden av detta blir att män återfinns i större 

utsträckning på ledarpositioner och detta tros även ha påverkan från privatlivet. Eftersom 

kvinnor ofta har större ansvar för hem och familj innebär det att de haft mindre kontakt med 

arbetsmarknaden och därmed mindre möjlighet att fylla sitt humankapital med 

arbetslivserfarenhet och dylikt. De direkta karriärmöjligheterna drabbas även då 

chefspositioner ofta kräver en heltidstjänst och kan innebära mycket resande och 

övertidsarbete. Däremot har undersökningar (Hultin 2001a, s. 4) generellt visat att mäns 

familjebildning möter ett neutralt eller till och med positivt bemötande medan kvinnors möter 

negativa konsekvenser. Det verkar som om äktenskap och familj signalerar stabilitet, mognad 

och engagemang i bedömningen för männens lämplighet som chef medan samma faktorer 

signalerar ett svagare engagemang när det kommer till kvinnliga arbetstagare. Resultatet i 

Hultins (2001a, s. 16) studie Gender Differences In the Workplace Authority: Discrimination 

and the Role of Organizational Leaders visar även det på att gifta eller samboende män har 

större möjligheter att inneha en chefsposition än män som är ensamstående. 

Det påvisas dock vissa svårigheter med att basera karriärmöjligheter på humankapitalet då 

män och kvinnor i Sverige, likväl som i andra västerländska samhällen, avviker allt mindre 

från varandras utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, vilket betyder att skillnaderna i mäns 

och kvinnors karriärmöjligheter måste bero på något annat (Hultin 2001a, s. 5). Detta gör 

våra frågeställningar väldigt intressanta dels för att se hur respondenterna upplever att 

utbildning har betydelse för karriären men även om de upplevt några hinder och/eller 

möjligheter på grund av att de bildat familj eller att de istället valt att avstå från 

familjebildning till förmån av karriären. 

2.6 Kön och makt 

Synen på kön inom könsforskningen är att ”vi människor själva skapar, bygger och 

konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt” (Wahl et al 2011, s. 43). De 

sociala och kulturella relationerna mellan man och kvinna samt föreställningarna om vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt undersöks för att se vilken innebörd de har i olika 

samhällen men även hur de skapas och tar uttryck. Inom detta område, liksom många andra 

områden inom könsforskningen, har det uppmärksammats en tydlig maktobalans i 

könsordningen mellan män och kvinnor.  
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2.6.1 Kön som socialt och kulturellt 

En väldigt vanlig förekommande förklaring till manlig dominans och kvinnlig underordning 

är att det är biologisk betingat, något som ständigt problematiseras och kritiseras. Det finns 

två olika spår inom denna förklaring och dessa lyder att skillnaderna mellan män och kvinnor 

är nedärvda respektive biologiskt medfödda. Det ena spåret menar att det beror på skillnader i 

fortplantningsprocessen då det är kvinnorna som är gravida, föder barn och ammar och kan 

därför inte ta del i det offentliga livet. På grund av denna biologiska förklaring anses kvinnor 

behöva försvar och försörjning. Synen på mannen i jämförelse är att de är aggressiva, starka, 

riskbenägna och bättre på att hävda sig. Det andra spåret bygger på en annan manlighetsnorm 

och en annan värdenorm i samhället där mannen istället för aggressivitet har kontroll som en 

lite högre värderad egenskap. Kontroll är på många sätt raka motsatsen till aggressivitet som 

ofta betraktas som en okontrollerad och känslomässig egenskap. Till skillnad från män styrs 

kvinnor av känslor och intuition och anses därför vara i behov av stöd och beskydd. Dessa två 

spår av biologiska förklaringar har dock fått kritik för att de osynliggör och förminskar 

mannens behov av kvinnan i och med att underordningen ses som ett pris kvinnor får betala 

för sitt behov av män. Dessa biologiska föreställningar framställer könsordningens manliga 

dominans som biologiskt bestämd, ofrånkomlig och funktionell (Wahl et al 2001, ss. 43-45). 

Bergman (2004, s. 28) skriver att könssegregering även är ett resultat av kategoriseringen av 

man och kvinna där ”könens olikartade förutsättningar och olikartade handlingsmönster är en 

betydelsefull länk i segregeringsprocessen”. Dessa villkor är viktiga komponenter i hur 

könskategorierna återskapas i arbetslivet. Vidare skriver Bergman (2004, s. 29) om 

förhållandet mellan kön och makt där hon menar att könsrelationerna inte är makt- eller 

dominansrelationer i sig, även om det tenderar att vara så i dagens samhälle, utan att kön är 

hierarkiskt ordnat i relation till andra maktförhållanden i samhället.  

2.6.2 Maktperspektiv och föränderlighet i arbetslivet 

Enligt Wahl et al (2001, s. 54) är makt och föränderlighet centrala begrepp för att kunna 

förstå organisationer ur ett könsperspektiv. Organisationsteoretiskt presenteras begreppet 

makt ofta som ett viktigt och förklarande perspektiv. Vidare skriver Wahl et al (2001, s. 54) 

att ”inom könsforskning byts ofta tolkningar om naturlighet mot tolkningar om makt, 

maktrelationer och maktprocesser”. De menar även att det är maktperspektivet som kan 

möjliggöra att de olika tolkningsnivåerna; individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå, 

kan länkas till varandra. Inom könsforskningen är det först när beskrivningarna av män och 

kvinnor ska tolkas som maktperspektivet får en betydande roll. Att endast konstatera att det 
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finns en antalsmässig fördelning mellan män och kvinnor eller att de gör olika saker inom en 

organisation kräver inte ett maktperspektiv. 

Vanligen beskrivs och uppmärksammas det att mannen och kvinnan kommunicerar med sin 

omgivning på olika sätt, att de ”talar olika språk”. Det påstås att män har en tydlighet och 

saklighet i sina budskap medan kvinnor lindar in det de vill ha sagt samt att de anpassar sitt 

budskap efter mottagaren i större utsträckning än män. Det kan ses som naturligt för män att 

ge order då tydlighet är något som tolkas som typiskt manligt eller att ett mer indirekt 

budskap tolkas som typiskt kvinnligt då de istället manipulerar omgivningen för att få sin 

vilja fram. Naturligheten verkar oftast till männens fördel, vilket framgår tydligt i och med att 

det ligger uppenbara värderingar i de beskrivna egenskaperna (Wahl et al 2001, ss. 54-55). 

Betraktas dessa påståenden av skillnader mellan könen istället ur ett maktperspektiv menar 

Wahl et al (2001, s, 55) att det blir mer intressant att försöka förstå varför män kan och 

förväntas kommunicera med tydlighet och på vilket sätt det inlindande budskapet från 

kvinnor kan tolkas. Om en man förväntas bestämma i en specifik situation blir det logiska 

följden ett tydligt språk. Om kvinnor, i motsats till männen, inte förväntas att bestämma kan 

det följas av ett mer indirekt språk. Sett ur ett maktperspektiv är mäns och kvinnors 

språkskillnader ett uttryck för en maktrelation mellan könen i en viss organisation, som 

formas på grund av att män har tillträde till det offentliga ordet i större utsträckning. Genom 

maktperspektivet kan även mäns och kvinnors olika förutsättningar för risktagande, agerande 

och förmåga att framhäva sig själv i en organisation tolkas. Män påstås ofta ha lätt att tala för 

sin sak samt kunna ta risker, tro på och framhäva sig själva. Kvinnor däremot påstås ha dåligt 

självförtroende, svårigheter att ta plats och ses som mindre handlingskraftiga. Detta tolkas 

sedan genom att titta på hur män och kvinnor i en organisation har lärt sig att visa 

framfötterna och vad som händer om de gör det. Även huruvida en kvinnas positiva 

beskrivning av sig själv har samma värdeladdning som en mans betraktas, tillsammans med 

hur belöningen inom organisationer ser ut mellan könen gällande löner, bekräftelse och 

karriärvägar samt hur bestraffningen ser ut (Wahl et al 2001, ss. 55-56). 

Med tanke på att kön ses som socialt och kulturellt konstruerat ses det också som något som 

skapas kontinuerligt i en process med många påverkande faktorer. Begrepp om manlighet och 

kvinnlighet förändras över tid i samhället och på samma sätt förändras även föreställningar 

om kön i organisationer. Förändringen kan ske både snabbt och långsamt och bland annat 

handla om antalsmässig fördelning mellan könen på olika positioner men även om 
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människors förställningar om vilka arbetsuppgifter som passar män respektive kvinnor bäst. 

Även om könsordning är något som påstås finnas i alla organisationer ska de teorierna inte 

ses som något statiskt och entydigt.  Wahl et al (2001, s. 56) sammanfattar detta med ”utifrån 

synsättet att kön är en social konstruktion som skapas inom ramen för processer i 

organisationer och att makt spelar en stor roll i denna konstruktion, finns ett utrymme för hur 

könsordningar i olika organisationer kan variera”. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vårt syfte med studien är att beskriva mäns upplevelser av sina karriärmöjligheter. Eftersom 

undersökningen är av deskriptiv karaktär föll valet på kvalitativ metod, som enligt Olsson och 

Sörensen (2011, s. 106) syftar till att ”finna kategorier, beskrivningar och modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden/individens livsvärld”. Den kvalitativa 

ansatsen, till skillnad från den kvantitativa, utgår från respondenternas perspektiv om vad de 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt samt att den strävar efter att söka förståelse av 

beteenden, värderingar och åsikter i den kontext undersökningen genomförs (Bryman 2011, 

ss. 371-372). Med tanke på att vi undersöker männens upplevelser i kontexten av en 

kvinnodominerad organisation anser vi att kvalitativ metod är det som passar bäst in på vår 

studie. Bryman (2011, s. 372) menar även att kvalitativ forskning passar bättre då det strävas 

efter att belysa mer begränsade aspekter av den sociala verkligheten. Hade vi istället valt 

kvantitativ metod hade det varit svårt att undersöka just upplevelsen av ett fenomen samt att 

vi hade förlorat det djup och den subjektivitet vi strävar efter. Däremot om tidsaspekten varit 

en annan hade triangulering/metodintegration kunnat vara ett alternativ för att ge en större 

förståelse och visa på en djupare och rikare belysning av området som samhällsproblem 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 96). Dock hade det inneburit en förändring av syftet, så utifrån 

vårt syfte sett anser vi fortfarande att vårt val av metod är det mest lämpade. 

3.1.1 Slutledning 

Slutledningsformen vi har valt att använda är abduktion, som enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s. 48) är en interaktion mellan deduktiv och induktiv slutledning. Den deduktiva 

slutledningen ökar kunskapen inom ett område genom att ta hjälp av tidigare teoretiska 

förutsättningar medan den induktiva ger en lägesbeskrivning av området som det beskrivs 

och förstås av respondenterna. Abduktion bygger istället på dialogen mellan det teoretiska 

perspektivet och respondenternas förståelse av läget i fråga. 
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3.2 Förförståelse 

Olsson och Sörensen (2011, s. 100) skriver att förhållningssättet i den kvalitativa 

forskningsmetoden är förutsättningslöst och att forskaren alltid ska försöka möta situationen 

som om den vore ny. Ingen av oss har tidigare haft någon större förförståelse i ämnet för 

studien och på grund av detta har det varit nödvändigt för oss att läsa en del litteratur och 

artiklar för att ringa in vad det egentligen är vi vill undersöka. På så vis har vi naturligtvis fått 

vissa förkunskaper inom ämnet men vi har självklart försökt att ställa oss helt neutrala till 

denna studie. Samtidigt får vi vara ödmjuka inför det faktum att våra egna erfarenheter, 

normer och värderingar kan komma att spela in då människan är en subjektiv varelse, vilket 

kan göra det svårt att vara helt objektiv trots att vi medvetet försöker vara det.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval och avgränsningar 

Vi har i vår undersökning använt oss av ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011, s. 

434) rekommenderas av de flesta som skriver om urvalstekniker i kvalitativ forskning som 

grundar sig på intervjuer. Samplingstekniken i målinriktat urval är av strategiskt slag och 

inbegriper ett försök att skapa kongruens mellan forskningsfrågorna och urvalet. Med andra 

ord sker urval utifrån en önskan om att intervjua individer som är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. Vi har alltså valt ut individer som är relevanta för 

beskrivningen av vårt särskilda fenomen och eftersom det är ett icke-sannolikhetsurval 

innebär det att urvalet inte går att generalisera till populationen (Bryman 2011, s. 392).  

De kriterier vi utgått från är först och främst att respondenterna ska vara män eftersom det är 

just män som är vårt studieobjekt. De andra kriterierna vi utgått från är att männen ska inneha 

en chefsposition för att vi ska ha möjlighet att undersöka den karriär de gjort och sedan 

kopplingen till HR-branschen, då vi utgått från den som den kvinnodominerade 

organisationen. Exempelvis är det fullt möjligt att respondenten är anställd inom en 

mansdominerad organisation men arbetar på HR-avdelningen och kvalificerar sig därmed 

ändå till vårt urval. Kopplingen till HR-branschen ser olika ut för våra respondenter men de 

håller sig alla inom ramen för mänskliga resurser. Vi har även gjort ett strategiskt urval där vi 

valt ut respondenter från både privat och offentlig sektor. Detta dels för att vi vill ge en mer 

nyanserad bild och undvika att betydelsen av sektor har för stor inverkan på resultatet, med 

tanke på att karriärmöjligheterna för män är större inom den privata sektorn (Hultin 2001a, s. 

18), men även dels för att vi ändå vill se om vi kan utröna några skillnader i 

karriärmöjligheter sektorerna emellan. 
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3.3.2 Intervjuer 

Vi har genomfört sammanlagt sex stycken intervjuer, en med varje respondent. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser där de själva sett till att vi haft ett 

ostört rum att vara i. När vi bokade in våra intervjuer tänkte vi på vikten av att genomföra 

dessa på en plats där respondenterna kände sig trygga och bekväma för att få en så 

avslappnad atmosfär som möjligt. Intervjuerna har i de flesta fall tagit runt en timme, förutom 

en intervju som tog drygt en halvtimme. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman 2011, s. 415) där intervjun har specifika teman som skall besvaras men 

intervjupersonen har samtidigt stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Under intervjun 

utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 1) som vi utformat och anpassat efter vårt syfte och 

våra frågeställningar. Intervjufrågorna tematiserade vi och utgick från bakgrund, karriär, 

nuvarande arbete samt könssegregering. Då våra frågeställningar handlar om individers 

upplevelser hade vi i åtanke att respondenterna kunde tendera att flyta utanför ämnet. Därför 

föll valet på att ha en semistrukturerad intervju eftersom vi ville att respondenterna skulle 

kunna känna sig fria att ta upp andra ämnen samtidigt som vi ville rama in intervjun för att få 

svar på våra frågeställningar. Dessutom ansåg vi i enlighet med Bryman (2011, s. 416) att det 

skulle krävas ett visst mått av struktur på grund av antalet respondenter för att kunna hitta 

likheter i deras svar. Intervjuerna spelades in för att vi enkelt skulle kunna använda materialet 

under dataanalysen och behandlingen av resultatet. 

Nedan kommer en kort presentation av de sex personer vi intervjuat enligt ovan. Observera 

att samtliga namn är pseudonymer då vi hanterat materialet konfidentiellt. 

Per 

Per är ca 45 år, är gift och har barn. Han har en yrkeshögskoleutbildning inom 

Försvarsmakten samt en examen i statsvetenskap. Per har arbetat som chef inom den 

offentliga sektorn i sex år. 

Lars 

Lars är ca 50 år, är gift och har barn. Han har en personalvetarexamen. Lars har arbetat som 

chef inom den offentliga sektorn i elva år.  

Claes 

Claes är ca 40 år, är ogift och har inga barn. Han har en personalvetarexamen samt 

påbyggnadsutbildningar i rättsvetenskap och kvalitets- och ledarskapsutveckling. Claes har 

arbetat som chef inom den offentliga sektorn i ca två år. 
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Hampus 

Hampus är ca 45 år, är gift och har barn. Han har en civilekonomexamen. Hampus har arbetat 

som chef inom den privata sektorn i sex år. 

Daniel 

Daniel är ca 40 år, är gift och har barn. Han har en personalvetarexamen. Daniel har arbetat 

som chef inom den offentliga sektorn i sju år.  

Lennart 

Lennart är ca 40 år, är gift och har barn. Han har ingen högskoleutbildning förutom några 

poäng i affärsengelska. Lennart har arbetat som chef inom den privata sektorn i ca fyra år. 

3.4 Dataanalys 

I analysen av materialet har vi, efter att alla intervjuer var genomförda, noggrant lyssnat 

igenom det inspelade materialet för att se om vi kan urskilja något mönster som belyser de 

övergripande delarna som besvarar frågeställningarna av vårt syfte med studien. Utifrån den 

information som besvarar våra frågeställningar har vi undersökt likheter, olikheter och 

gemensamma nämnare. Vidare har vi sedan sammanfört dessa i resultatdelen och analyserat 

med koppling till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. För att extra belysa 

och exemplifiera vissa delar har vi citerat respondenternas svar.  

3.5 Etiska aspekter  

Det finns vissa grundläggande forskningsetiska aspekter att ta ställning till när det kommer 

till urval och intervjuer av respondenter gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (Olsson & Sörensen 2011, s. 84). För att respondenterna skulle kunna ta ställning 

till sin medverkan enligt samtyckeskravet har vi, i den förfrågan vi skickade ut mejlledes, 

informerat om vårt syfte med studien samt informerat om att varken de eller företaget 

kommer att nämnas vid namn, vilket vi även återkopplade till vid intervjutillfället. De 

personuppgifter vi fått har vi behandlat enligt konfidentialitetskravet, då vi hållit dem 

skyddade och enbart använt dem för egen del. Enligt nyttjandekravet (Olsson & Sörensen 

2011, ss. 84-85) använder vi endast det insamlade materialet för ändamålet av vår studie, 

detta är också något respondenterna informerats om vid intervjutillfället. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Utbildningens betydelse 

Respondenterna anser att en eftergymnasial utbildning är grundläggande för karriären då det 

ses som ett körkort in i arbetslivet men även interna utbildningar och övriga 

arbetslivserfarenheter värdesätts väldigt högt. De flesta av respondenterna säger att någon 

form av utbildning har varit ett krav för de yrken de sökt men menar att arbetet hade kunnat 

utföras även med en annan inriktning på utbildningen. De hade med andra ord kunnat utföra 

samma arbetsuppgifter men det dagliga arbetet hade kanske varit vinklat på ett annat sätt. 

Endast en av respondenterna, Lennart, saknar högskoleutbildning och har istället skaffat sig 

arbetslivserfarenhet genom andra yrken och interna ledarskapsutbildningar. Han har 

avancerat till chefsnivå inom samma organisation men har ställt sig frågan hur möjligheterna 

att byta yrke eller bransch skulle se ut om högskoleutbildning var ett krav.  

Jag har funderat på det där många gånger om det kanske är så att jag, om jag nu ska 

ta något nytt steg utanför [företaget], kommer jag då behöva ha någon form av 

master eller något sådant med mig men, och det har jag diskuterat med en del folk, 

tror inte att det kommer ska behövas […] men det kanske är lite vanligare på olika 

chefspositioner att man har någon form av högskola med sig. 

Lennart1 

De flesta respondenterna som har en högskoleutbildning ser inga hinder i att söka sig till nya 

branscher och tjänster. En av respondenterna som arbetar inom privat sektor har en bakgrund 

inom ekonomi och berättar att utbildningen varit nödvändig för det första arbetet han sökte 

men bytet av bransch och yrke har inte varit påverkat av den grundläggande utbildningen, där 

arbetslivserfarenheten istället varit avgörande. 

Vad gäller investeringar i humankapitalet (Hultin 2001a, ss. 3-5) anser respondenterna att 

utbildningen är mer som en inkörsport i arbetslivet men att arbetslivserfarenheten ändå väger 

tyngre. Rent teoretiskt skulle de kunna ha samma karriärmöjligheter om de saknade 

utbildning men hade samma erfarenheter, i praktiken har dock dessa två varit beroende av 

varandra. Vi kan även se en koppling mellan utbildningsbakgrund och sektor där vi inte ser 

lika tydliga kopplingar mellan yrke och utbildning i den privata sektorn som i den offentliga. 

Det tyder i enlighet med Hultin (2001a, s. 18) på att det är lättare att avancera i den privata 

sektorn än i den offentliga.  
                                                           
1
 Lennart, intervju den 25 april 2012. 
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4.2 Karriär och familj  

Ingen av respondenterna har upplevt hinder i karriären på grund av att de har bildat familj. De 

har fått bra möjligheter från sina arbetsgivare och kan anpassa sitt arbete så att det passar ihop 

med familjelivet. En av respondenterna, Claes, som inte har bildat familj upplever att det inte 

skulle finnas några hinder eller tveksamheter från arbetsgivaren men att han däremot skulle 

behöva göra andra prioriteringar i arbetet i form av minskad arbetstid och engagemang om 

han skulle bilda familj. Respondenterna som har bildat familj säger att de har fått stöd från 

sin omgivning och däribland sin partner. De anser att det är viktigt att dela ansvaret för hem 

och familj men även om mannen varit föräldraledig är det ändå i större utsträckning kvinnan 

som varit hemma med sjuka barn etc. Respondenten Lennart menar att en familj kan utgöra 

hinder i karriären då man får andra förutsättningar att utföra arbetet. 

Man får ju lite andra förutsättningar att göra jobbet när man har familj och då får 

man anpassa nivån […] jag leder ju en hel del på distans […] under en optimal 

ledning så skulle man ju vara där [på de andra kontoren] ett par dagar i veckan 

kanske men det blir ju svårt då […] den sitsen vill jag inte sätta mig i då när man 

har familj, att vara liksom borta så mycket och det är accepterat, det är inget krav 

som ställs [från arbetsgivaren]. 

Lennart2 

Lennart fortsätter med att beskriva hur situationen hade sett ut om han inte haft någon familj. 

Hade jag inte haft familj så är det klart att det hade ju varit kanske lite bättre för 

arbetsgivaren då eftersom då hade man ju varit där mycket mer […] kraven hade 

nog varit detsamma, däremot hade kraven på mig själv varit annorlunda kanske 

[…] om inte jag hade någonting som skulle binda mig kvar här så självklart ska 

man ju vara där [på de andra kontoren] då i så fall. 

Lennart3 

Utifrån citatet från respondenten ovan finns en koppling till den reflexiva moderniseringen 

(Wajcman & Martin 2002, ss. 986-987). Begreppet beskriver att den stereotypiska ledaren 

allt mer suddas ut. Den stereotypiska ledaren har tidigare varit av det manliga könet som 

prioriterat arbetet mer än familjen och hushållet. Vår undersökning visar att den reflexiva 

moderniseringen kan ha påverkat våra respondenter mot en mer jämlik syn på familj och 

                                                           
2
 Lennart, intervju den 25 april 2012. 

3
 Lennart, intervju den 25 april 2012. 
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karriär, där våra respondenter till och med verkar värdesätta familjen högre än arbetet. Den 

ledartyp som beskrivs inom karriärismen (Wahl et al 2001, ss. 124-125) anser vi är den 

ledarskapsnorm som vi nu allt mer lämnar bakom oss. Dock kan en man som inte bildat 

familj fortfarande leva upp till den karriäristiska individens drivkraft. Här ser vi en koppling 

då respondenten utan familj beskrivit sin arbetssituation som mer omfattande och 

tidskrävande än de respondenter som har familj. Hultin (2001a, s. 4) skriver att en 

chefsposition ofta innebär mycket övertid och resande och att det därför kan vara svårt att 

förena med familjelivet. Det är dock inget våra respondenter verkar uppleva då de allt som 

oftast gör en normal arbetsvecka på ca 40 timmar och endast arbetar övertid i undantagsfall. 

Enligt Hultin (2001a, s. 16) finns det större karriärmöjligheter för en man som är gift och har 

bildat familj än en man som är ensamstående och inte har bildat familj. De allra flesta av våra 

respondenter är gifta, har barn och besitter som bekant en chefsposition. En av 

respondenterna, Daniel, har beskrivit sin upplevelse av hur familjen påverkat karriären och 

hur han tror att det kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Citatet nedan tyder på att det 

råder en skillnad mellan hur en man och en kvinna behandlas i yrkesvärlden när det kommer 

till rekrytering. 

Begränsningarna eller hindret är det jag själv som har satt på min karriär […] och 

där kan det nog vara en skillnad kanske […] traditionellt så är väl säkert bilden att 

mammorna är hemma mer än vad papporna är […] om ett företag skulle vara 

intresserad av att ställa de frågorna så tror jag inte att de skulle ställa dem till mig i 

första hand. 

Daniel 4 

4.3 Ledarskap och kön  

Utifrån våra respondenters svar kan vi se att det finns vissa önskvärda egenskaper för en chef 

men att respondenterna inte har upplevt någon märkbar skillnad på om chefen har varit man 

eller kvinna. De önskvärda egenskaperna handlar till stor del om förtroende hos chefen som 

tillåtit respondenterna att vara självgående och ta ansvar i arbetet. Några av respondenterna 

har upplevt att bakgrundsfaktorer och bransch kan spela in när de upplevt skillnader mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap. Exempelvis har de upplevt skillnader mellan en manlig chef 

med bakgrund inom det militära samt en kvinnlig chef med HR-bakgrund, där den manliga 

chefen varit ordergivande och den kvinnliga chefen har gett mer ansvar. Det har även funnits 
                                                           
4
 Daniel, intervju den 24 april 2012. 
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upplevelser av att en manlig chef varit mer intresserad av sin egen utveckling och att 

kvinnliga chefer tenderar att fokusera mer på att utveckla sina anställda. Dock är det svårt att 

veta om det är könens natur som gör skillnaderna eller om det är en påverkan från branschen 

eller helt enkelt individuella personlighetsskillnader. Här kan vi dra en parallell till könet som 

socialt och kulturellt där de manliga cheferna verkar stämma in på synen av mannen som 

starka, kontrollerade och självhävdande medan kvinnorna är av mer vårdande karaktär (Wahl 

et al 2011, s. 44).  

Några respondenter har upplevt att chefens likhet till sig själv inte är viktigt, däremot har det 

upplevts viktigt för respondenterna med personligheter som kompletterar varandra. En av 

våra respondenter har genom sin karriär varit mycket noga med vilka chefer han arbetat med 

och ibland valt arbete efter chef. 

Jag vill ha tydliga chefer för jag är ju ganska viljestark själv. […] Min omgivning 

tycker att jag är drivande, viljestark och då måste jag ha någon som matchar mig. 

Så att jobba med några mesproppar det blir bara uttråkande för mig. Jag vill ha 

mothugg och meningsutbyte […] för att kunna diskutera frågorna. 

Lars5 

I enlighet med teorin kring homosocial reproduktion kan vi se en koppling till hur 

respondenten ändå trivs i sällskap med en chef som har liknande personlighet som sig själv 

(Wahl et al 2001, s. 81). Dock är kön inte viktigt för respondenten i det här sammanhanget 

utan snarare personlighet. Enligt Wahl et al (2001, ss. 54-55) finns det en uppfattning om att 

män och kvinnor ”talar olika språk”, där män är mer tydliga och sakliga i sitt budskap och av 

respondentens svar att döma föredrar just den här respondenten den mer traditionellt manliga 

kommunikationsstilen hos sina chefer. 

Vår studie har också visat att ett slags mentorskap kan uppstå genom kontakten till sin chef 

även om de flesta av respondenterna istället bollade tankar och idéer med sina kamrater. En 

av respondenterna beskriver hur han och en äldre manlig kollega var ”av samma stuk” och att 

de utvecklade en slags mentorskapsrelation. Respondenten upplevde sedan att han växte 

ikapp och att mentorskapet övergick mer till att bli ett ”bollplank”. Till saken hör även att 

respondenten tidigare avancerat och övertagit den position som hans manliga kollega haft 

innan han blev chef över respondenten i fråga. Genom detta kan vi se likheter med fenomenet 

                                                           
5
 Lars, intervju den 19 april 2012. 
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glashissen (Hultin 2001b, s. 5) där män i kvinnodominerade yrken har lättare att skapa 

relationer till andra män. Även mentorskapsrelationer till manliga chefer kan leda till att 

männen får draghjälp och enklare klättrar i hierarkin. 

Enligt homosocial reproduktion (Halldén 2011, s. 7) tenderar män att oftare rekrytera män. 

Följande är ett citat från en av respondenterna, Lars, som beskriver sin syn på männens 

uppåtgående karriärer och frågan varför män är överrepresenterade på de högre posterna i just 

HR-branschen. 

Jag vet inte om det är historien där också man får tillskriva. Sen rekryterar man 

sådana som påminner om sig själv kanske […] Det får man väl hoppas att man 

kommer ifrån då med ett mer professionellt sätt att se på rekrytering också men jag 

tror fortfarande att vi har en bra bit kvar att gå emot innan vi är där. 

Lars 6 

4.4  Karriärens drivkraft 
Som ett tillägg till frågan kring en bra ledare bad vi respondenterna ge sin uppfattning kring 

vad de anser ha tagit dem till den position de har idag. Gemensamma nämnare är hårt arbete, 

målmedvetenhet och ett stort intresse för arbetsuppgifterna trots att många av respondenterna 

inte helt gjort ett medvetet val om att göra karriär eller haft en speciell position i sikte. En av 

respondenterna presenterar sina styrkor såhär: 

Man får inte blunda för att det är hårt jobb, det hade jag nog sagt som grunden och 

sedan hade jag nog sagt att […] jag är väldigt målmedveten och så har jag en 

förmåga att strukturera och organisera. 

Per 7 

Respondenterna har också blivit stöttade av andra i sin omgivning och blivit hjälpta uppåt i 

hierarkin genom jobberbjudanden och tips om nya utmaningar. Att de fått hjälp från 

omgivningen beror först och främst på deras egen drivkraft och ett väl utfört arbete som lett 

till befordran och nya möjligheter. Även här ser vi en koppling till glashissen (Hultin 2001b, 

ss. 4-7) då de fördelar de fått för att nå högre mål är nära kopplat till maskulinitet och 

männens fördelar i en kvinnodominerad organisation. En av respondenterna påpekar att det 

krävs ett speciellt driv för att bli chef och att det inte är en självklarhet att vilja bli chef bara 

                                                           
6
 Lars, intervju den 19 april 2012. 

7
 Per, intervju den 19 april 2012. 
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för att chansen ges. Det anses alltså att det krävs en viss personlighetstyp för att vilja bli chef 

och inte minst för att klara av arbetet som chef. Detta kan kopplas till Wahls et al (2001, ss. 

124-125) beskrivning av olika ledarskapsstilar där just drivkraft är något som återfinns hos 

både ledare inom entreprenörialismen och karriärismen men att drivet kan ta olika uttryck i 

exempelvis prestationer, kontroll eller självhävdelse. 

4.5 Man i minoritet  

Respondenternas upplevelser visade att ingen av dem upplevt några nackdelar eller stött på 

några hinder med att vara man i minoritet på arbetsplatsen. Många respondenter upplevde 

däremot att det finns en del fördelar med att vara man i en kvinnodominerad organisation. En 

respondent, Claes, beskriver att han ibland får en känsla av att han tillskrivs kanske större och 

mer fantastiska egenskaper som man, just för att han är man som gör en arbetsuppgift som 

klassas som kvinnlig. Han beskriver det som följer: 

Det kan ju såklart vara positivt, att det är lättare att uppfattas som att man gör ett 

bra jobb och en god insats trots att man ”bara är man”, mot om en tjej hade gjort 

samma i en kvinnodominerad situation. 

Claes 8 

I studien framkom det också att andra respondenter ser situationen i minoritet som positivt i 

den bemärkelsen att en man blir mer lyssnad på. Respondenterna berättar att en man i 

minoritet kan ses som unik och får därmed mer uppmärksamhet, kvinnor å andra sidan är 

inkluderade och ses som en i mängden. Detta gör att mannen lätt får en plats bland kvinnor 

och en mans åsikt kan därmed värderas högre än en kvinnas. Wahl et al (2001, s. 55) skriver 

att män i större utsträckning har tillträde till det offentliga ordet, vilket i sin tur leder till 

maktrelationer mellan könen. Även enligt begreppet glashissen (Hultin 2001b, ss. 4-7) kan 

det vara positivt för män att arbeta tillsammans med kvinnor och vi kan se mönster på hur 

respondenterna fått fördelar på grund av att de tillhör en minoritet.  

I enlighet med homosocialiteten (Wahl et al 2001, s. 81) tyder några av respondenternas svar 

på att de hellre socialiserar sig med andra män då de känner en större gemenskap med dem av 

samma kön. Dock framhåller samtliga respondenter att en jämn könsfördelning är att föredra, 

inte minst i arbetsgrupperna då de upplever att det främjar arbetet. En respondent upplever 

däremot att det är ett bättre klimat på kvinnodominerade arbetsplatser jämfört med 

                                                           
8
 Claes, intervju 23 april 2012. 
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mansdominerade. Han berättar att han har svårt att identifiera sig med ”verkstadstypen” och 

den ”grabbiga kulturen med kalendrar [med lättklädda kvinnor] på väggarna”. Följande är ett 

citat från en annan respondent, Lars, som beskriver upplevelsen av att vara man på en 

kvinnodominerad arbetsplats. 

Det är skittråkigt […] det bästa är att man är mer jämnt fördelad [mellan könen], 

för man har olika intressen [...] det är ingen stereotyp att så att säga, kvinnor gillar 

att baka och män gillar att meka med bilen […] men i huvuddrag så har vi lite olika 

intressen. 

Lars9 

4.5.1 Könssegregering 

I vår studie har respondenterna berättat att de upplever HR-branschen som könssegregerad, 

segregeringen visar sig i männens underrepresentation i branschen. I likhet med Bergmans 

studie (2004, ss. 91-92) upplever dock de flesta respondenter att de män som arbetar inom 

HR-branschen ofta återfinns längre upp i hierarkin, i många fall på chefspositioner och i 

ledningsgrupper. Detta kan ses som att det genom integreringen av män till den 

kvinnodominerade branschen istället återskapar segregering inom de olika hierarkiska 

skikten, vilket är samma sak som vertikal segregering (Bergman 2004, ss. 10-11). Detta 

innebär, med stöd av Bergman (2004, s. 12), att ökad integrering även kan leda till ökad 

segregering. Vad männens underrepresentation i HR-branschen kan bero på finns det hos 

respondenterna inga säkra svar på men enligt respondenterna var andelen män inom 

branschen större för ett antal år sedan, vilket innebär att könsfördelning har förändrats med 

tiden. Då även uppfattningen om vad som ses som manligt eller kvinnligt förändras över tid 

(Wahl et al 2001, ss. 55-56) skulle det kunna vara en förklaring till den ökade horisontella 

könssegregeringen inom HR-branschen. 

Respondenterna upplever dock att arbetet för att minska könssegregeringen tycks skilja sig åt 

beroende på om situationen gäller män i minoritet eller kvinnor i minoritet. En av 

respondenterna upplever det som följande:  

Som man kan jag ju säga att jag tycker att den sneda könsfördelningen blir mer 

aktuell när det är kvinnor som är underrepresenterade än när det är män, helt 

plötsligt är det inte så […] viktigt, så det där kan man tycka är lite märkligt. 

Lars 10 
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Han beskriver också, i likhet med andra respondenter, att urvalet manliga sökande till lediga 

tjänster inom branschen är väldigt begränsat. Några respondenter tror att det kan bero på att 

branschen blivit mer kvinnligt förknippad bland annat på grund av relevanta 

högskoleutbildningar som inte lockar tillräckligt många män. En av respondenterna berättade 

vidare att ansökningar till lediga HR-tjänster inom företaget har en majoritet av kvinnliga 

sökande och de få män som söker inte är särskilt konkurrenskraftiga i form av utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Med den synvinkeln, menar respondenten, är det inte är så konstigt att 

det är fler kvinnor som blir anställda och arbetar inom HR. 

Att det största antalet män återfinns på chefspositionerna i en kvinnodominerad bransch 

skulle kunna bero på homosocial reproduktion (Halldén 2011, s. 7) då respondenter upplevt 

att de dras till personer som liknar sig själv. I enlighet med Wahl et al (2001, s. 108) innebär 

detta att om en man besitter makten över chefsrekryteringar återfinns sedan också männen på 

dessa poster. Respondenten nedan förklarar hur det kan komma sig att männen är 

överrepresenterade på chefspositionerna. 

Killarna har större acceptans för att skapa hierarkier, både inofficiella och officiella 

då, och det kan man se på typiskt manliga organisationer och typiskt kvinnliga, här 

är det [organisatoriskt] platt så in i baljan. 

Lars 11 

Vissa respondenter i vår studie har en uppfattning om att kvinnor och män har olika 

drivkrafter i karriären och att det därför uppstår segregation. Enligt respondenternas 

uppfattningar blir kvinnor i större utsträckning kvar på samma arbetsplats i längre perioder, 

medan män anses vara mer otåliga och inte nöjer sig lika lätt. Med andra ord skulle detta 

enligt våra resultat innebära att kvinnor avstår från att göra en karriär vilket motsäger 

fenomenet kring glashissen (Hultin 2001b, ss. 4-7), där kvinnor sägs hindras i karriären på 

grund av att män ges större möjligheter att klättra i den hierarkiska ordningen. Att kvinnor 

nöjer sig och väljer att avstå från att göra karriär motsäger dock den portföljkarriär som 

Wajcman och Martin (2002, s. 989) menar att kvinnor gör i större utsträckning. Om det nu är 

så att kvinnorna inte har samma målsättning som män är det ur den här synvinkeln i sådana 

fall mer sannolikt att vi återfinner just männen på chefspositionerna. 

                                                                                                                                                                                     
10

 Lars, intervju 19 april 2012. 

11
 Lars, intervju den 19 april 2012. 
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5. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur män i kvinnodominerade organisationer 

upplever sina karriärmöjligheter. Detta har vi sedan haft för avsikt att beskriva, analysera och 

diskutera. Vi ska även försöka att besvara våra frågeställningar som behandlar 

karriärmöjligheterna utifrån olika perspektiv såsom utbildning, familj och ledarskap. I detta 

avslutande kapitel kommer vi sedan att dra slutsatser och reflektera över vår studie i 

allmänhet och de resultat som framkommit i synnerhet. 

Respondenterna vi intervjuat har arbetat inom både offentlig och privat sektor där vi kunde 

tyda en skillnad på utbildningsbakgrund hos de anställda inom respektive sektor. Den privata 

sektorn verkade inte ha lika höga krav på utbildning hos sina anställda, då den ena 

respondenten inte hade någon eftergymnasial utbildning och den andre var civilekonom. Det 

tolkar vi som att den offentliga sektorn är mer byråkratiskt till sättet och har mer 

specificerade krav på en tjänsteman, med striktare befattningsbeskrivningar och högre krav 

på utbildning och erfarenhet. Vi uppfattade det även som att arbetslivserfarenheten har en 

större tyngd när det kommer till avancemang, speciellt vid en inomorganisatorisk karriär. 

Utifrån våra resultat tycks det vara så att när en person, med eller utan utbildning, väl har 

kommit in i HR-branschen är den praktiska erfarenheten så pass viktig att den hjälper 

personen vidare i karriären och visar på att formell utbildning inte är lika nödvändig. 

Ingen av våra respondenter har upplevt familjebildning som ett hinder i karriären, åtminstone 

inte från arbetsgivarens sida utan det är i sådana fall de själva som utgjort hindren. De allra 

flesta respondenterna var gifta och hade barn, vilket stämmer väl överrens med tidigare 

forskning om att gifta eller samboende män har lättare att nå chefspositioner då tvåsamheten 

signalerar stabilitet och engagemang. Respondenterna verkar vara moderniserade i och med 

att de prioriterar familjen framför arbetet, istället för att leva upp till den maskulint stereotypa 

ledarskapsnormen där mannen ser sig själv som familjeförsörjare. Detta visar även 

arbetstiden på då respondenterna som har familj inte arbetar övertid särskilt ofta. 

Respondenterna i vår studie upplever inte att könet på deras chef har haft någon större 

betydelse för deras karriär, där de alla har haft lite olika erfarenheter av manligt och kvinnligt 

ledarskap. Dock har några respondenter haft mentorskapsliknande relationer till andra män 

där vi kan se att deras sociala likhet varit avgörande för själva skapandet av relationen. Detta 

har en tydlig koppling till homosocialitet och att männen i sin tur gagnats av mentorskapet 
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tyder på en homosocial reproduktion. Däremot var det mer vanligt att respondenterna 

använde sina privata vänskapsrelationer till att bolla tankar om arbetet.  

Av respondenternas upplevelse i denna studie kan vi dra slutsatsen att männen haft fördelar 

av att vara just man i en kvinnodominerad organisation. Upplevelsen har varit att de ges mer 

plats och att deras åsikter värderas högre på grund av att de utgör en minoritet. Av vår studie 

att döma verkar det som det sociala och kulturella könet spelar stor roll, då männen ibland 

tillskrivs stereotypiskt maskulina ledaregenskaper även om de inte alltid lever upp till den 

maskulina stereotypen. Detta kan såklart vara en förklaring till varför det finns en vertikal 

könssegregering där männen är överrepresenterade på chefsnivåerna i HR-branschen. Om det 

nu är så att kvinnorna av olika skäl väljer att avstå från karriären ger det såklart männen 

större möjligheter att avancera till högre positioner, vilket ökar den vertikala 

könssegregationen. Det blir mindre konkurrens om platserna vilket innebär att männens 

karriär på sätt och vis är beroende av kvinnornas icke-karriär. 

Ett, för oss, förvånande resultat var att den horisontella könssegregeringen inom HR-

branschen verkar ha ökat med tiden. Många respondenter menade på att det för ett antal år 

sedan var en mer jämn könsfördelning i branschen men att det nu återfinns allt färre män och 

allt fler kvinnor. Detta kan i vissa fall förklaras med att det är generellt sett färre män som 

läser exempelvis personalvetarutbildningen och att utbildning har blivit ett krav i större 

utsträckning än tidigare. Dock har vi inte funnit någon bra förklaring på hur det kommer sig 

att männen i lägre utsträckning väljer att utbilda sig inom HR-området. Om det kan bero på 

att synen på yrket har förändrats till att bli mer kvinnligt kodad eller om utbildningen har en 

lägre attraktionskraft än tidigare vet vi inte, varpå frågan om varför kvarstår. 

På grund av att det är färre män i urvalet till tjänsterna inom HR har många av 

respondenternas respektive organisationer i åtanke att försöka få in fler män för att jämna ut 

könsfördelningen. Det är givetvis bra ur en horisontell segregeringssynpunkt, då den skulle 

minska, men vi anser att det istället skulle kunna öka den vertikala könssegregeringen. Detta 

eftersom männen, enligt resultaten av vår studie och med stöd från teori och tidigare 

forskning, har enklare att avancera inom organisationen vilket förmodligen skulle innebära en 

fortsatt överrepresentation av männen på de högre positionerna och därmed en ökad vertikal 

segregering. 
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5.1 Avslutande reflektioner 

Då vår studie varit begränsad på grund av tiden skulle det vara intressant att utveckla studien 

och även komplettera den genom att göra komparativa studier mellan till exempel män och 

kvinnor eller mans- och kvinnodominerade organisationer. Bland annat skulle det vara 

spännande att se hur yngre, relativt nyutexaminerade män ser på sina karriärmöjligheter och 

hur det kommer sig att de valt att utbilda sig inom en kvinnodominerad bransch. Då männen 

inte stött på några hinder i karriären skulle det vara intressant att i en mansdominerad 

organisation undersöka om hindren är obefintliga även där samt om det finns lika goda 

möjligheter till att avancera inom organisationen. Med tanke på att kvinnor tillskrivs mer 

vårdande egenskaper och generellt tar större ansvar för hem och familj samt att det är fler 

kvinnliga chefer inom HR-branschen, funderar vi på om det skulle kunna vara en orsak till att 

det verkar finnas en stor förståelse för balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

En annan utveckling av vår studie skulle kunna vara att rikta fokus på män i minoritet ur ett 

utifrånperspektiv. Exempelvis att utifrån fenomenet kring glashissen undersöka hur de 

kvinnliga kollegorna, cheferna och eventuella kunder upplever männens närvaro i de 

kvinnodominerade organisationerna. På så vis skulle det också gå att undersöka om det är så 

att kvinnorna i branschen frivilligt avstår från karriären eller om det är så att de inte kan göra 

karriär på grund av att de hindras av andra orsaker. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Vi vill börja med att säga att du kommer att vara helt anonym. Vi hade tänkt använda oss av 

pseudonymer om det är okej med dig? Inte heller företaget kommer att nämnas vid namn. De 

svar som vi får under intervjun kommer enbart att användas som underlag i vår uppsats och 

inte för något annat ändamål. 

Vi undrar om det är okej med dig att vi spelar in samtalet? Så fort vi har bearbetat och 

analyserat det hela så kommer ljudfilen att raderas. 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vad har du för civilstånd? Gift, sambo, singel, barn? 

Har du någon tidigare utbildning? Typ av examen? 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

Vad har det funnits för anledningar till att du bytt jobb? 

Har du behövt flytta för att få ett arbete? 

Frågor om karriär 

Planerade du tidigt att göra någon typ av karriär? Hur? Vad var målet?  

Har det varit/är det viktigt för dig att göra karriär? På vilket sätt? 

Har din inställning ändrats under din arbetslivserfarenhet? På vilket sätt? Var ville/vill du nå? 

Vad tror du krävs och anser du dig ha det? 

Hur ser du på dina egna karriärmöjligheter/Hur har dina karriärmöjligheter sett ut? Vad 

upplever du att det finns/fanns för hinder och möjligheter? 

Har du haft en uppåtgående karriär? Innehar du den högsta positionen som du haft idag? 

Har din utbildning varit grundläggande för din karriär? På vilket sätt? 

Har du fått ta del av internutbildningar och/eller vidareutbildningar? Hur ofta, hur många, 

vilken typ? 

Tror du att det kan/har det påverkat dina möjligheter att göra karriär om du väljer/när 

du valde att bilda familj? På vilket sätt? Varför inte? 



 

Har du valt/valde du att vänta med att bilda familj till dess att du nått en bit på vägen i 

karriären? När kände du/tror du att du var redo?  

Krävs mycket stöd från exempelvis en partner för att lyckas kombinera familjeliv och 

karriär? Går det att lösa på annat vis? Hur har det sett ut för dig/Hur ser det ut för dig? 

Har du upplevt skillnader i din karriär beroende på ledarskapet? Har ledarskapet haft 

betydelse för din karriär? Chefer som varit på ett visst sätt? Manlig/kvinnlig? Finns det någon 

gemensam nämnare? 

Har du/har du haft någon mentor eller annan relation till personer som ger/givit dig stöd i din 

karriär? Exempelvis förmedlat kontakter, kompetensöverföring. 

Vad tror du har tagit dig hit där du är idag? Exempelvis personlig/professionell utveckling, 

utbildningar, mentorskap, ledarskap, goda förebilder, bra feedback.  

Frågor om nuvarande arbete 

Hur länge har du arbetat här? Hur många år har du arbetat innan du kom hit? 

Hur kom det sig att du började arbeta här? Hur fick du arbetet? 

Vad för typ av anställning har du? Tillsvidareanställd, projektanställd? Är det samma typ av 

anställning som när du först började här? 

Vad har du för position idag? Topp/mellan/lägre chef? Kan du beskriva dina 

arbetsuppgifter? 

Har du någon chef över dig? Hur många? Vilka då? Vem rapporterar du till/närmsta chef? 

Kommer du ihåg din första uppgift/er här, har de förändrats? Har du haft flera/andra 

positioner eller arbetsuppgifter? 

Hur många timmar i veckan jobbar du normalt? Är du villig att jobba övertid? 

Är det vanligt/händer det att du jobbar övertid? Är det något som du anser förväntas av dig 

eller är önskvärt från ledningens sida? 

Hur pass mycket tid av din arbetande dag spenderar du på din arbetsplats, alltså just på din 

plats här på arbetsplatsen? Var är du annars? 

Kan du påverka din arbetssituation? Hur? Hur inte? Jobba hemifrån, välja projekt, 

arbetsuppgifter etc. Vem/vilka bestämmer? 

Frågor om könssegregering 

Har du upplevt/upplever du att det finns en sned könsfördelning inom HR-branschen? 

Hur? På vilket sätt? Olika nivåer? 

Finns några fördelar/nackdelar med könsfördelningen? Att arbeta på en kvinnodominerad 

arbetsplats/organisation/bransch? 



 

Har du under ditt arbetsliv upplevt att det utförs något jämställdhetsarbete? För att få 

in fler män i branschen? För att få in fler kvinnor på chefspositionerna? Finns det några 

uppmärksammade problem? 

Hur tror du att det kommer sig att det finns färre män inom organisationen/branschen? Varför 

fler kvinnor? 

Hur tror du att det kommer sig att det ofta finns fler män på de högre positionerna än på de 

lägre inom organisationen/branschen? 

Upplever du själv att du mötts av hinder/möjligheter på grund av att du är man just i en 

kvinnodominerad organisation? 

Vad har ni för könsfördelning här på arbetsplatsen/avdelningen? 

Hur arbetar ni med jämställdhet här på arbetsplatsen/avdelningen? Finns det några 

uppmärksammade problem? 

Anser du att det finns något problem gällande jämställdheten här? Vad? Hur skulle det kunna 

lösas? 

Slutligen 

Har du något du själv skulle vilja tillägga? 


