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Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når 

ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda 

på hur de lyckats ta sig över barriärerna. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för 

hur kvinnliga ledamöter i aktiebolag upplever och hanterar barriären stereotyper. Syftet 

ska besvaras med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 På vilket sätt upplever kvinnor att barriären stereotyper påverkar möjligheterna 

att nå högre positioner? 

 På vilket sätt kan kvinnorna påverka barriären stereotyper? 

Metod: Studien har utförts på ett kvalitativt vis och datan är insamlad genom 

semistrukturerade intervjuer. Totalt har 10 kvinnliga ledamöter från svenska aktiebolag 

intervjuats, sex från Uppsala, tre från Bollnäs och en från Gävle. Den insamlade datan 

har sedan analyserats med hjälp av en tematisk analys. 

Resultat & slutsats: Studien visar att kvinnor upplever stereotyphot i form av barriärer 

men att de klarar av att ta sig igenom dessa. Barriärerna försvårar för kvinnorna att nå 

ledande positioner och kvinnorna hanterar dessa barriärer genom att läsa på mer och 

bevisa att dem kan, envishet är en viktig egenskap för att lyckas. Kvotering som är ett 

lagförslag från regeringen med syfte att få in fler kvinnor i styrelser är ingen bra idé. 

Förslag till fortsatt forskning: Efter denna studie genomförts anser vi att det är 

nödvändigt att studera hur organisationer kan arbeta för att skapa en medvetenhet kring 

stereotyphot och hur de ska arbeta för att eliminera dem. 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag till forskningen är att vi har kunnat namnge vissa 

av de barriärer som kvinnor möter i arbetslivet. Vi har undersökt hur kvinnorna upplevt 

dem och även bidragit med svar på hur de har hanterat barriären stereotyper. Studien har 

skapat en medvetenhet hos kvinnorna om stereotyper. 

Nyckelord: Stereotyphot, barriärer, glastaket, kvinnor, ledare, könsstereotyper 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Title: Stereotypa barriärer för kvinnor. Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska 

aktiebolag hanterat stereotyphit och ”glastaket” för att nå en högre position.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Emelie Eriksson and Michaela Levin.     

Supervisor: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson and Pär Vilhelmson. 

Date: 2016 - January 

Aim: Stereotypes makes it difficult for women to reach senior positions, the women 

who does reach leadership positions have crossed barriers to get into that position. We 

want to find out how they managed to cross the barriers. The aim of this study is to 

create a greater understanding for the way female board members in registered 

companies perceives and manage the barrier stereotype. The purpose should be 

answered using the following research questions:  

 In which way do women perceive that the barrier stereotypes affect their 

possibilities to reach higher positions?  

 How can women affect the barrier stereotypes? 

Method: The study has been conducted in a qualitative way, and data is collected 

through semi-structured interviews. A total of 10 female members of Swedish 

companies was interviewed, six from Uppsala, three from Bollnas and one from Gavle. 

The collected data has been analyzed by a thematic analysis. 

Result & Conclusions: The study shows that women experience stereotype threat in 

the form of barriers, but they manage to get through these. The barriers make it difficult 

for women to achieve leadership positions and women deal with these barriers by 

reading more and prove that they can, persistence is an important characteristic for 

success. Affirmative is a draft law from the government in order to get more women on 

boards is not a good idea. 

Suggestions for future research: After this study carried out, we believe it is necessary 

to study how organizations can work to create awareness about the stereotype and how 

they should work to eliminate them. 

Contribution of the thesis: The study's contribution to research is that we have been 

able to name some of the barriers that women face in the workplace. We have 

investigated how women have experienced the barriers. We have also contributed with 

answers to how they handle the barrier stereotypes. The study has created an awareness 

among women about stereotypes. 

Key words: Stereotype, Barriers, Glass ceiling, Women, Leaders, Gender stereotype  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte ........................................................................................................................ 4 
1.2 Forskningsfrågor ..................................................................................................... 4 
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 4 

2. Metod ........................................................................................................................... 5 
2.1 Vetenskapsteoretisk referensram ............................................................................ 5 

2.1.1 Forskningsansats .............................................................................................. 5 
2.1.2 Forskningsdesign ............................................................................................. 6 
2.1.3 Kvalitetskriterier .............................................................................................. 6 
2.1.4 Etik .................................................................................................................. 8 
2.1.5 Metodkritik ...................................................................................................... 9 

2.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 11 
2.2.1 Teoretisk datainsamling ................................................................................. 11 

2.2.2 Empirisk datainsamling ................................................................................. 12 
2.2.3 Utformning av intervjufrågor och teman ....................................................... 12 
2.2.4 Urval .............................................................................................................. 14 
2.2.5 Analysmetod .................................................................................................. 15 

3. Teoretisk referensram .............................................................................................. 21 
3.1 Ledarskap i praktiken ........................................................................................... 21 

3.1.1 Kvinnligt ledarskap i praktiken ..................................................................... 21 

3.2 Könsstereotyper .................................................................................................... 22 
3.3 Barriärer ................................................................................................................ 23 

3.3.1 Stereotyphot ................................................................................................... 24 
3.3.2 Effekten av stereotyphot ................................................................................ 26 

3.4 Ledarstereotyp ...................................................................................................... 26 
3.4.1 Kvinnlig ledarstereotyp ................................................................................. 27 

3.5 Glastaket ............................................................................................................... 28 
3.5.1 Krossa glastaket ............................................................................................. 28 

3.6 Är kvotering lösningen? ....................................................................................... 28 

3.7 Sammanställning av den teoretiska referensramen .............................................. 29 

4. Empiri ........................................................................................................................ 31 
4.1 Lilla gumman ........................................................................................................ 31 

4.1.1 Husmor .......................................................................................................... 32 
4.1.2 Tystning ......................................................................................................... 33 

4.2 Kvalifikationer ...................................................................................................... 34 
4.2.1 Viljekraft ........................................................................................................ 35 

4.3 Ledarskap.............................................................................................................. 35 

4.4 Kvotering .............................................................................................................. 36 

5. Analys ........................................................................................................................ 38 
5.1 Lilla gumman ........................................................................................................ 38 

5.1.1 Husmor .......................................................................................................... 39 
5.1.2 Tystning ......................................................................................................... 40 

5.2 Kvalifikationer ...................................................................................................... 40 

5.2.1 Viljekraft ........................................................................................................ 41 
5.3 Ledarskap.............................................................................................................. 42 
5.4 Kvotering .............................................................................................................. 43 

6. Slutsats ....................................................................................................................... 45 



 

 

7. Bidrag ........................................................................................................................ 47 
7.1 Teoretiskt bidrag ................................................................................................... 47 
7.2 Praktiskt bidrag ..................................................................................................... 47 

8. Förslag till vidare forskning .................................................................................... 48 
8.1 Förslag på forskningsfrågor .................................................................................. 48 

9. Referenser.................................................................................................................. 49 
 

 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Intervjuguide (Egen). ………………………………………………………14 

Tabell 2. Presentation av respondenterna (Egen). ………………………....…………31 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Den tematiska analysens sex steg (Egen utformning). ……………………….15 

Figur 2. Fem steg för att transkribera data (Egen utformning). ……………………..…16 

Figur 3. Tankekarta (Egen). ……………………...…………………………………….18 

Figur 4. Sammanfattning av teman (Egen). ………………...………………………….20 

Figur 5. Sammanställning av teoretisk referensram (Egen). ……………………….….29 

Figur 6. Karta över teman (Egen). ………………………………………………..……38 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

 

1. Inledning 

“Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder 

det övergripande jämställdhetspolitiska målet som riksdagen antog år 2006.” 

(Proposition 2005/06:155, 2006, s. 1) 

 

Sveriges arbetsliv är inte jämställt. Kvinnor och män har olika förutsättningar för att 

utvecklas inom sitt yrke. Inom arbetslivet arbetar män och kvinnor på olika positioner, 

tjänar olika mycket och har olika karriärvägar. Det skiljer sig i hushållet där klyftan 

gällande ansvar är stor (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 2016). Statistik från 

2011 visar att i svenska börsnoterade bolag var det endast 3 % kvinnor som var 

styrelseordförande samt verkställande direktörer, resterande 97 % var män. Bland 

styrelseledamöterna var mansdominansen mindre, 24 % var kvinnor och 76 % män 

(Bernhardtz, 2012). 

 

Nyligen presenterade regeringen ett lagförslag om kvotering gällande bolagsstyrelser. 

Lagen skulle komma att beröra 280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag. Lagförslaget 

skulle i praktiken innebära att 40 % av ledamöterna i svenska bolagsstyrelser ska vara 

kvinnor år 2019 (TT, 2016). I motionen (2011/12:C260) till riksdagen står det skrivet att 

målet med lagen är att öka jämställdheten i Sverige och att den manliga inkvoteringen 

som finns måste lyftas fram. Rent generellt är kvinnor underrepresenterade i ledande 

positioner samt har sämre ekonomisk makt (2011/12:C260).  Enligt 

diskrimineringslagen 1:4 får inte någon missgynnas eller behandlas på ett visst sätt än 

någon annan skulle behandlats i en jämförbar situation. Inkvotering innebär att det, i det 

här fallet, underrepresenterade könet får möjlighet till att positionera sig i 

bolagsstyrelser (RH 2009:90). 

 

Inom många organisationer, ju högre position desto färre kvinnor. Kvinnor är effektiva 

ledare men förbigås när det kommer till ledande positioner (Powell, Butterfield & 

Bartol, 2008). Yukl (2012) beskriver tendensen att gynna män framför kvinnor i 

ledarpositioner ofta benämns ”glastak”. Glastaket innebär att kvinnor, trots likvärdiga 

meriter som män, utesluts från ledande positioner (Livingstone, Pollock & Raykov, 

2016). Glastaket är ett samlingsnamn över alla de barriärer som kvinnor möter för att nå 

ledande positioner (Boone, Veller, Nikolaeva, Keith, Kefgen & Houran, 2013). När 

kvinnor försöker nå ledande positioner stöter de på fler barriärer än män (Yukl, 2012). 
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Barriärer är en eller flera faktorer som bidrar till hämmande av karriärsutvecklingen 

(Deemer, Thoman, Chase & Smith, 2014). Barriärerna finns men är ofta osynliga och 

uppstår från kulturer, organisationsstrukturer, rutiner och interaktioner som oavsiktligt 

gynnar män och samtidigt placerar kvinnor i underläge (Ibarra, Ely & Kolb, 2013). 

 

En av de barriärer som kvinnor möter är stereotyper. Stereotyper innebär universella 

generaliseringar om sociala grupper, kort sagt menar teoretiker att det kan liknas vid 

prototyper (Beeghly, 2015). Beeghly (2015) menar att vi ofta skaffar oss förväntningar 

om människor utifrån deras gruppmedlemskap, ett exempel på en grupp är kvinnor, och 

det är då vi skapar och använder stereotyper. Hon förklarar vidare att stereotyper 

innehåller information om sociala grupper och dess typiska gruppegenskaper och även 

vem och hur gruppmedlemmen bör vara. Stereotyper tydliggör skillnader mellan 

grupper och sätter därmed en stämpel på hur någon förväntas vara (Bordalo, Gennaioli 

& Shleifer, 2014). De osynliga hindren om kön och strukturer ger män i ledande 

positioner fördelar. Föreställningar och osynliga hinder skapas av stereotyper (Baker, 

2014).  

 

När stereotyperna handlar om könsroller och grupperna kvinnor och män kallas det 

könsstereotyper. På grund av könsstereotyper som utvecklats av samhället blir kvinnors 

kompetens ofta undervärderade (Von Hippel, Wiryakusuma, Bowden & Shochet, 2011; 

Eagly & Karu, 2002). Kvinnor själva anser att deras kompetens och prestationer blir 

nedvärderade (Powell et al., 2008). En av orsakerna till att kvinnor är 

underrepresenterade i ledande positioner beror på de kulturella föreställningar om hur 

kvinnor förväntas agera. 

 

Genom stereotyper uppstår stereotyphot. Stereotyphot är föreställningar kring en 

stereotyp i en viss situation (Shapiro & Nueberg, 2007). Deemer, Lin och Soto (2016)  

menar att stereotyphot definieras som ett situationsanpassat hot som aktiveras när någon 

är i riskzonen för att godkänna en negativ stereotyp som ifrågasätter dennes förmåga 

inom ett visst område. Martin, Moore och Hedgspeth (2009) anser att stereotyphot 

genomsyrar arbetsplatser. Förståelsen för stereotyphot är definitivt nödvändig för 

hanteringen av mångfald och att eliminera negativ inverkan. Stereotyphot gör att 

kvinnor ses som mindre kompetenta till ledarskapsroller än män, vilket medför att 
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kvinnor rankas ned när de söker ledande positioner (Von Hippel et al., 2011; Eagly & 

Karau, 2002; Holden & Raffo, 2014; Powell et al., 2008). 

 

Hoyt och Murphy (2016) förklarar att det finns en sårbarhet i de stereotypa 

förväntningarna om underlägsenhet gällande kvinnor. Kvinnor som söker ledande 

positioner eller är i en ledande position är sårbara för stereotyphot (von Hippel et al., 

2011). Sårbarheten kan sammankopplas med att det blir psykiskt betungande för 

kvinnor på grund av stereotyper, vilket gör att kvinnor inte orkar kämpa sig till en högre 

nivå. Det bidrar till att kvinnor lämnar sina yrken tidigt i karriären, innan de har nått en 

högre nivå eller ledande position inom företaget. 

 

Vongas och Hajj (2015) menar att beteendemässiga skillnader som existerar mellan män 

och kvinnor delvis kan förklaras av de förutfattade meningar som varje roll möter. 

Powell et al. (2008) antyder att en manlig ledare som använder ett visst beteende 

föredras framför en kvinnlig ledare som använder ett identiskt beteende. Kvinnor som 

vill uppnå en ledande position försöker anta stereotypa maskulina egenskaper (Derks, 

van Laar & Ellemers, 2016; Baker, 2014). Det är dock något som sällan uppskattas då 

kvinnor förväntas vara feminina (Baker, 2014; Broughton & Miller, 2009; Holden & 

Raffo, 2014). Kvinnor möter svårigheter för att uppnå ledarskap, det finns en gemensam 

uppfattning om att kvinnor har bristande ledarskapsförmåga. Kvinnor väljer medvetet 

eller omedvetet att inte uppvisa ledaregenskaper och uppvisar därmed mer stödjande 

egenskaper (Eagly & Karu, 2002). 

 

Även om barriärerna kring kvinnors framgångar har blivit dokumenterade och 

presenterats tidigare (Glass & Cook, 2016), finns det bristande forskning som visar på 

hur kvinnor hanterat barriären könsstereotyper i sitt mål att nå ledande positioner. Den 

kvinnliga könsstereotypen sätter en stämpel på hur en kvinna ska vara eller förväntas 

vara (Von Hippel et al., 2011; Eagly & Karu, 2002; Powell et al., 2008; Bordalo et al., 

2014; Baker, 2014). Stereotyphot gör att en kvinna blir nedvärderad i ledande positioner 

(Von Hippel et al., 2011; Eagly & Karau, 2002; Holden & Raffo, 2014; Powell et al., 

2008). Det skapar en sårbarhet hos kvinnorna (Hoyt & Murphy, 2016) som inte får 

möjligheten att utvecklas och klättra i hierarkin trots att de är kompetenta ledare. 
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Stereotyperna skapar ett problem, även fast stereotyper både kan vara positiva och 

negativa. Kvinnor når inte ledande positioner i samma utsträckning som män. Därför 

vill vi undersöka hur kvinnliga ledamöter, som trots barriären tagit sig till ledande 

positioner, hanterat stereotyper och hur de har upplevt barriären i arbetslivet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledamöter i aktiebolag 

upplever och hanterar barriären stereotyper. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 På vilket sätt upplever kvinnor att barriären stereotyper påverkar möjligheterna 

att nå högre positioner? 

 På vilket sätt kan kvinnorna påverka barriären stereotyper? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien behandlar kvinnliga ledamöter i svenska aktiebolag, vars säte är i Uppsala län 

och Gävleborgs län. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

I den här delen kommer vi att förklara vilken vetenskapsteoretisk referensram vi har 

använt i studien och varför just den här referensramen valts. Vi kommer att diskutera 

forskningsansats och forskningsdesign samt berätta vilka forskningskriterier som vi 

utgått från. Även etik och metodkritik kommer att uppmärksammas.  

 

2.1.1 Forskningsansats 

Vårt fokus i studien var människors upplevelse och därför har en kvalitativ studie varit 

lämplig att använda. Kvalitativ forskning hjälper forskarna att få svar på specifika 

frågor i ett visst sammanhang. Det har visat sig att för att bäst studera de sociala regler 

som finns är kvalitativ forskning mest lämpligt att använda (Lee, 2014). Bryman och 

Bell (2013) beskriver fyra olika punkter som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ 

och därmed uppfyller kraven i vår studie. Kraven är ord, tolkningsinriktad, ontologisk 

ståndpunkt och induktivt förhållningssätt. 

 

Den första punkten är att kvalitativa studier fokuserar på ord istället för siffror, eftersom 

forskaren vill förstå verkligheten hos de som studeras (Lee, 2014). I vår studie valde vi 

att arbeta med intervjuer, det vill säga ord. Punkt två beskriver att kvalitativ forskning är 

tolkningsinriktad, där menar Parker (2012) att forskaren ska tolka den sociala världen. I 

vår diskussion tolkade vi resultatet och sammankopplade det med den insamlade teorin. 

Punkt tre, som är ontologisk ståndpunkt, vilket innebär att samspel mellan individer, 

åsikter och egenskaper är resultatet. I vår studie var det respondenternas upplevelser och 

svar under intervjuerna som var resultatet. Den sista punkten är induktivt 

förhållningssätt vilket innebär att forskaren utgår från praktiken för att sedan bygga 

teorin. Kvalitativ forskning kan dock både ha en deduktiv- eller induktiv ansats men 

även en blandning av dem (Lee, 2014).  

 

Det induktiva förhållningssättet har identifierats som ett kännetecken för kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013; Parker, 2012) och vi har därför valt att bygga vår 

studie på en induktiv ansats. Det vill säga vi har samlat in empirisk data och därefter 

byggt upp teorin. Dock så har vi inte varit helt bundna till den här ansatsen. Vi började 

undersöka teorin för att hitta ett ämne att skriva om samt skriva ner viktiga aspekter som 

vi visste skulle bli användbara för studien. 
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2.1.2 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver forskningsdesign som en ram för insamling och 

analys av data. Inom kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren ser den sociala 

verkligheten med undersökningspersonens ögon (Bryman & Bell, 2013). Studien utgår 

från ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att vikten ligger på att uppfatta saker 

från den sociala deltagarens synvinkel (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

förklarar att hermeneutiken är en strategi som har stor potential i förhållande till texter 

och sociala handlingar. Kidder (1997) menar att hermeneutiken ofta handlar om 

problem och tolkning, hur tankar tolkas, handlingar och ord. Perspektiv är relevant för 

sociala och ekonomiska utvecklingar där omständigheterna tillåter öppenhet och 

nyfikenhet (Kidder, 1997). Vi ansåg att förklaringarna av hermeneutiken skulle passa 

vår studie bra då vårt fokus ligger på att förstå hur respondenterna uppfattar den sociala 

verkligheten. 

 

Vi valde att använda kvalitativa intervjuer för att kunna öka tydligheten av den sociala 

verkligheten. En skicklig kvalitativ intervju bör vara öppensinnad, därför har vi försökt 

vara opartiska under intervjuerna för att inte på något sätt få respondenterna att känna 

sig dömd eller trängd. Om en respondent skulle känna sig dömd, eller förutbestämd, är 

chansen mycket stor att den inte vill dela med sig av sin information (Guion, Diehl & 

McDonald, 2001). 

 

Vi har under intervjuerna även försökt vara flexibla och lyhörda då Guion et al. (2001) 

menar att forskare aldrig kan förutse svaren i en kvalitativ intervju och hur intervjun 

kommer att fortgå. Guion et al. (2001) menar att en forskare behöver ha tålamod och 

låta respondenten ta allt i sin egen takt för att genom det få respondenten att känna sig 

bekväm. Vi satte av mer tid till varje intervju än den tid vi beräknade att de skulle ta så 

att vi som intervjuare inte skulle bli stressad om respondenterna skulle ta tid på sig att 

besvara frågorna. 

 

2.1.3 Kvalitetskriterier 

Vår studie klassificeras som kvalitativ vilket innebär att vi behöver använda oss av 

kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna är anpassade för att säkerställa god kvalitet i 

studien. Det finns delade meningar om vilka kriterier en kvalitativ studie ska bedömas 

utifrån (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att använda oss av trovärdighet och äkthet i 
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vår studie. Trovärdighetskriteriet består av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. 

 

Det är av vikt att se till att studien utförs i enlighet med de regler som finns för att få 

tillförlitlighet i resultatet. Tillförlitlighet är i vårt fall kopplat till de empiriska resultaten 

och resultatens trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). För att öka tillförlitligheten och 

därmed trovärdigheten i studien menar Graneheim och Lundman (2004) att en bra 

anpassad metod ska användas och att en lämplig mängd data samlats in. För att 

säkerställa tillförlitligheten har vi noga övervägt vårt metodval och vi valde den metod 

vi ansåg passa vår studie. Vi valde semistrukturerade intervjuer där vi har spelat in och 

transkriberat materialet. Vi har även valt att använda tematisk analys för att ha möjlighet 

att sammankoppla intervjuerna men även hitta olikheter. För att öka tillförlitligheten 

och trovärdigheten ytterligare har vi följt rekommendationen som finns angående 

datamängd för intervjuer, vilket var 10 respondenter. 

 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet i studien kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang (Bryman & Bell, 2013; Granheim & Lundman, 2004). Det är alltid läsaren 

som avgör om det är möjlig eller inte (Graneheim & Lundman, 2004). Om författarna 

ger detaljrika beskrivningar av sammanhang, urval, datainsamling och processanalys 

kan överförbarheten underlättas (Bryman & Bell, 2013; Graneheim & Lundman, 2004). 

I vår studie har vi varit tydliga och argumenterande till våra val samt gett förklaringar 

till vårt arbetssätt. På så sätt har vi försökt skapa överförbarhet i studien. 

 

Den tredje delen i trovärdighetskriteriet, pålitlighet, innefattar att författarna ger 

fullständig beskrivning av alla delar i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). För 

att säkerställa pålitligheten och därmed öka trovärdigheten har vi bett kollegor, 

handledare och några utomstående att läsa igenom studien. De har fått lämna kritik, 

både positiv och negativ, vilket har underlättat för oss i fortsatt arbete med studien. 

 

Konfirmering, eller bekräftelse, innebär att det tydligt framgår att forskarna inte har låtit 

personliga värderingar påverka studien och dess resultat (Bryman & Bell, 2013). Vi har 

i vår studie haft avsikten att vara neutrala, vilket vi fullföljt i resultatet. Personliga 

tolkningar och värderingar har framkommit i analysavsnittet och slutsatsen. Vi anser att 
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det är självklart att alla individer uppfattar saker och ting på olika sätt då vi alla är olika 

och har olika uppfattningar. Vi tror att det påverkar hur vi uppfattar en annan människa. 

 

Äkthet som är ett andra kriterium behandlar bland annat frågan om studien ger en rättvis 

bild. Det vill säga om studien ger en rättvisande bild av de åsikter och uppfattningar 

som framkommit av den grupp av människor som har studerats (Bryman & Bell, 2013). 

För att ge en rättvisande bild har vi varit mycket noggranna vid transkriberingar och 

frågat respondenterna om vi varit osäkra på något. En andra fråga som äkthetskriteriet 

behandlar är om deltagarna i studien har fått en bättre förståelse för sin sociala situation 

(Bryman & Bell, 2013). Det är dock något som vi inte kan bekräfta om de fått. 

 

2.1.4 Etik 

Det är viktigt att som forskare vara medveten om etikens roll. Det är forskare som är 

medvetna om etikens viktiga roll som kan fatta hållbara beslut om vad som är bäst i en 

undersökning (Bryman & Bell, 2013). Vetenskapsrådet (2011) menar att vi människor 

inte kan ha en etik utan att vara medveten om den. Forskningsetiken innehåller flera 

olika delar och en mycket viktig del är individskyddskravet som rör frågor om hur 

personer som deltar i forskning får behandlas. Det kan kännas självklart att de 

medverkande personerna ska skyddas i den mån det går från skador och/eller 

kränkningar i samband med att de deltar i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

En andra del i forskningsetiken är anonymisering som innebär att inga enkätsvar ska 

kunna kopplas till en individs identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Varken obehöriga eller 

vi forskare ska kunna återupprätta svaren på enkäterna och koppla svaren till en viss 

individ. Efter det att studien är färdigställd ska kodlistan förstöras och vi har även 

försökt att samla in minsta möjliga information som möjligt om individernas identiteter. 

Konfidentialitet är en del som har en nära förbindelse med anonymisering. 

Konfidentialitet är ett skydd mot att obehöriga inte ska kunna ta del av de uppgifter som 

samlats in men forskarna själva kan via kodnycklar koppla uppgifter till enskilda 

individer (Vetenskapsrådet, 2011). Ytterligare en del i forskningsetiken är 

samtyckeskravet som Bryman och Bell (2013) menar innebär att deltagarna i 

forskningen själva har valt att delta. 
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Vi har haft med oss de här delarna ur forskningsetiken under hela vårt arbete med 

studien. Före intervjuerna tänkte vi noga igenom dess genomförande och hur vi skulle 

göra för att behandla respondenterna med största respekt. Detta då vi inte ville riskera 

att respondenterna skulle känna sig illa behandlade eller kränkta. Ett steg i att skydda 

respondenterna har varit att låta dem vara anonyma och därför har vi valt att koda datan. 

Vi har gjort allt i vår makt för att skydda respondenternas identiteter genom just 

kodning och även tystnadsplikt från vår sida. Ingen ska få reda på vem som deltagit i 

vår studie. Utöver det har vi varit mycket noga med att alla deltagare har fått all 

information om vad studien och intervjuerna innebär innan de fick göra valet att 

medverka eller inte. 

 

2.1.5 Metodkritik 

Eriksson och Hultman (2015) menar att datainsamlingens förutsättningar och 

begränsningar uppdagas när metoden blir vald. De förklarar att läsare oftast utgår från 

att metoden har valts med omsorg och att den har använts på ett korrekt sätt. Därför 

anser vi att det är viktigt att göra ett väl genomtänkt metodval och att vara medveten om 

den valda metodens kritik. Eriksson och Hultman (2015) förklarar att metoden bör 

väljas utifrån syfte och vi anser att vårt syfte enklast kan besvaras med hjälp av en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är mer riktad mot ord än siffror och 

kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). 

 

Eldabi, Irani, Paul och Love (2002) bedömer att det finns många starka sidor i kvalitativ 

forskning men att det även finns några svaga sidor. De menar att en svaghet med 

kvalitativ forskning är att datainsamlingen och analysen är tidskrävande på grund av de 

data som behövs inom den här typen av forskning. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

ytterligare kritik som finns mot kvalitativ forskning är svårigheten att replikera. 

Kvalitativ forskning är ofta ostrukturerad och det viktigaste redskapet inom forskningen 

är forskarna själva. Studien kommer då alltså att påverkas av forskarnas egna 

uppfattningar och intressen (Bryman & Bell, 2013). 

 

Kvalitativ forskning är även svår att generalisera eftersom datainsamlingen ofta sker 

genom ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer. Det medför att det oftast 

inte går att dra allmänna slutsatser av resultatet (Bryman & Bell, 2013). Mer kritik som 

finns mot kvalitativ forskning är att det ofta kan vara svårt för läsaren att förstå exakt 



 

10 

 

vad forskarna har gjort och hur de kommit fram till slutsatserna. Det kan även vara svårt 

att förstå varför just de valda respondenterna har valts ut för studien vilket medför 

avsaknaden av transparens (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den kritik som är riktad mot intervjuer är bland annat intervjueffekten som innebär att 

samspelet mellan forskaren och respondenten kan ge oönskad påverkan på resultaten 

(Eriksson & Hultman, 2015). Halo-effekten innebär att forskaren påverkas av något som 

inte är relevant för studien. Ett exempel kan vara att forskaren blir påverkad av att 

respondenten har en fin titel och fokuserar mer på den fina titeln än på själva intervjun 

(Eriksson & Hultman, 2015). Vi har i möjligaste mån försökt undvika halo-effekten 

genom att vara uppmärksamma på respondentens svar och försökt fokusera på rätt saker 

då respondenternas titlar inte har varit av vikt utöver att de är styrelseledamot. 

 

Sist men inte minst är språket och språkbehandling mycket viktigt vid intervjuer då det 

kan ställa till det mycket. Det kan till exempel mycket lätt hända att frågor blir alldeles 

för komplicerade vilket kan medföra förvirring hos respondenten som i sin tur kan 

påverka resultatet negativt (Eriksson & Hultman, 2015). Vi har försökt att få bra 

samspel med respondenterna och varit försiktiga i våra uttalanden för att inte leda dem 

till något svar. Före intervjuerna övervägde vi noga frågorna som skulle ställas och hur 

de var formulerade för att språket i minsta möjliga mån skulle påverka respondentens 

svar. 

 

Vi har valt att alla respondenter ska vara anonyma i studien då vi tror att det ämne vi 

behandlar kan vara något känsligt. Vi tror att färre respondenter hade velat delta om vi 

inte hade garanterat fullständig anonymitet och att de som deltagit inte vågat berätta 

exakt vad de tycker och vad de varit med om. 

 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna är lättillgängliga 

för forskaren (Bryman & Bell, 2013). Vi ser dock inte det som något negativt eftersom 

det finns ett stort antal aktiebolag i Uppsala län samt Gävleborgs län. Vi anser även att 

alla kvinnliga ledamöter i aktiebolag skulle kunna besvara intervjufrågorna vilket gjorde 

det möjligt för oss att använda urvalet. 
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Vi har haft metodkritiken i åtanke vid genomförandet av studien och vi är väl medvetna 

om den kritik som finns mot vår studie. Den negativa kritik som nämns ovan har vi i 

möjligaste mån försökt att motarbeta och undvika. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska referensramen utgör en viktig del av en studie eftersom vi behöver veta 

vilken kunskap som finns sedan tidigare och vilka studier som gjorts (Bryman & Bell, 

2013). Studier kring manligt och kvinnligt ledarskap samt stereotyper med tillhörande 

ämnen finns det mycket kunskap om. Det finns forskning om kvinnliga chefer/ledare 

och deras relation till stereotyper men vårt fokus har varit kvinnliga ledamöter. Där har 

vi inte hittat tidigare forskning om deras relation till ämnet. Teorin har kompletterats 

under arbetets gång och därför har vi valt en induktiv ansats. 

 

Det är vårt syfte med tillhörande forskningsfrågor som lagt grunden till den teoretiska 

referensramen. De ämnen som vi valt att beröra är ledarskap i praktiken, kvinnligt 

ledarskap i praktiken, könsstereotyper, barriärer, stereotyphot, effekten av stereotyphot, 

ledarstereotyp, kvinnlig ledarstereotyp, glastaket, krossa glastaket och till sist kvotering. 

Kvotering var inte ett ämne som vi tänkte behandla i studien men majoriteten av 

ledamöterna tog upp ämnet och därför ansåg vi att det behövde få ett visst intresse i 

studien. 

 

Vi har samlat in vetenskapliga artiklar, väsentlig litteratur samt tidskrifter för att skapa 

en pålitlig teoretisk referensram. För att erhålla information om de olika ämnen som 

behandlas har flertalet sökord och sökmotorer använts. De sökmotorer som har använts 

är Discovery som är Högskolan i Gävles första sökmotor som dyker upp via bibliotekets 

startsida. På bibliotekets hemsida finns det “sökhjälp” och “ämnesguide” där ämnet 

ekonomi finns, med hjälp av den har vetenskapliga artiklar främst hittats på Emeralds 

och Taylor and Francis. Utöver det har Uppsala universitetsbiblioteks hemsida använts 

då de har ett stort utbud av vetenskapliga artiklar. 

 

Vid studier kring stereotyphot har det varit av vikt att studera information från artiklar 

som behandlar ämnet psykologi, då stereotyphot är en vanligt förekommande term inom 
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ämnet. För att få förståelse för de barriärer som existerar har det varit av intresse att 

studera glastaksmetaforen och dess innebörd. 

De sökorden som använts är: gender stereotype*, stereotype*, female stereotype*, 

stereotype leader*, leader* gender, glass ceiling, barriers, leader* barriers, gender 

barriers och female leader* barriers. 

 

2.2.2 Empirisk datainsamling 

Studien har som tidigare nämnts en kvalitativ utgångspunkt och genomfördes på 

kvinnliga ledamöter i svenska aktiebolag. Eftersom vi ville öka förståelsen för hur 

kvinnliga ledamöter har hanterat och upplevt stereotypen barriärer var det logiskt att 

använda oss av intervjuer. 

 

Det finns olika slags intervjuer inom den kvalitativa forskningsmetoden, ostrukturerade 

och semistrukturerade (Bryman & Bell, 2013). Vi visste att det fanns vissa ämnen som 

vi ville beröra under intervjun och därför valde vi att arbeta med semistrukturerade 

intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att det finns en plan över vilka ämnen 

som ska beröras under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). Vi hade vid studiens 

start en tydlig bild av vad vi ville studera. Det vill säga stereotyper, barriärer och 

kvinnliga ledamöter. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer skulle ge oss fylliga svar 

utan att respondenten skulle ”sväva iväg” för mycket. 

 

Vid datainsamlingen studerades företagens styrelser och de styrelserna med kvinnor 

valdes ut. Därefter ringde och mailade vi personerna för att fråga om de ville delta i 

studien. De personer som ville delta bestämde vi tid och plats med för den kommande 

intervjun. Vid intervjuerna blev intervjupersonerna inspelade för att vi skulle ha 

möjlighet att fokusera på intervjun och på så sätt erhålla bra respons. Intervjupersonerna 

tillfrågades först om de kunde tänka sig att bli inspelade. 

 

2.2.3 Utformning av intervjufrågor och teman 

Inför utförandet av semistrukturerade intervjuer är det viktigt att planera intervjuerna 

(Guion et al., 2001) vi strukturerade därför upp en intervjuguide. Bryman och Bell 

(2013) beskriver en intervjuguide som en lista över de specifika ämnen som berörs 

under en intervju. Bryman och Bell (2013) upplyser även om att det i semistrukturerade 

intervjuer inte gör något om frågorna tas upp i en annan ordning än den som finns i 
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intervjuguiden. Att inte behöva följa intervjuguiden till punkt och pricka ger möjlighet 

till konversation och följdfrågor (Guion et al., 2001). För oss var det ett viktigt kriterium 

vid valet av metod att vi inte skulle behöva följa en intervjuguide slaviskt. Vi trodde att 

vi skulle få mer informativa samtal med respondenterna om vi inte behövde följa någon 

frågelista från start till slut. 

 

Innan intervjuerna utfördes utformade vi en intervjuguide som presenterar de ämnen 

och frågor som vi ville få svar på i studien. Bryman och Bell (2013) menar att det är bra 

att bekanta sig med den miljö som intervjupersonen vistas i för att underlätta tolkningen 

av svaren. Det gjorde vi genom att ställa inledande frågor om personen i fråga. Vi har 

under hela arbetet med studien haft en tydlig tanke om vad som ska studeras och vi 

började därför med att skriva ned olika teman inom ämnet vi valt att studera. Sedan 

skrev vi ned frågor till temana vilket då bildade en intervjuguide. Frågor har vi plockat 

ut från de vetenskapliga artiklar som vi har läst.  Som tidigare nämnts är det viktigt att 

vara flexibel i semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det inte skadar om 

intervjuguiden inte följs strikt. Därför har intervjuguiden utformats med luckor för 

diskussion och följdfrågor.  

 

På nästa sida presenteras en modell av intervjuguiden. I den presenteras 

intervjufrågorna, där framgår vilket tema vardera frågan tillhör och varje fråga kopplas 

också till en eller flera källor ur vår teori vilka är de vi tagit frågorna från. 
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Tema Intervjufråga Källa 

Personligt Hur gammal är du? Bryman & Bell (2013) 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning utöver 

styrelseledamot? 

Bryman & Bell (2013) 

Hur kommer det sig att du är styrelseledamot? Vad 

gör det intressant? 

Bryman & Bell (2013) 

 Hur länge har du arbetat som styrelseledamot? Bryman & Bell (2013) 

Sitter du i styrelsen för något annat företag? Bryman & Bell (2013) 

Karriär 

Har du tidigare haft någon ledande befattning? Bryman & Bell (2013) 

Berätta hur din “karriärväg” sett ut till den här 

positionen. 

Delegationen för 

jämställdhet i arbetslivet 

(2016) 

Vad har du stött på för hinder under din karriär? Kaufman & Grace (2011) 
McCullough (2011) 

Kan du berätta om dina erfarenheter för att arbeta 

dig igenom de svårigheter som du påträffat. 

Boone et al. (2013) 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva dig som ledare? Klatt et al. (2016)  
Sahoo & Lenka (2016) 

Berätta vad du anser att en ledamot bör ha för 

kvalifikationer? 

Glick & Fiske (2001) 

Stereotypbarriär 

Hur ser du på underrepresentationen av kvinnor i 

ledande positioner? 

Motion (2011/12:C260) 

Har du märkt av någon skillnad i behandling 

mellan dig och eventuella manliga medarbetare 

eller chefer? På vilket sätt? 

Shields (2002) Brescoll 

(2016) Shelby Rosette et al 

(2015) 

Har du någon gång känt av och tyckt att du blivit 

behandlad på ett visst sätt bara för att du är 

kvinna? Kan du beskriva den situationen i så fall. 

Koenig et al. (2011) 

Har du stött på fördomar och diskriminering i ditt 

yrke på grund av att du är kvinna? Eller där någon 

annan kvinna blivit diskriminerad inom 

organisationen? 

Kaufman & Grace (2011) 
McCullough (2011) 

Berätta om hur du har hanterat ojämställdhet 

mellan dig och dina manliga kollegor, om du känt 

av någon sådan. 

Motion (2011/12:C260) 

 Berätta om hur du har påverkats av att vara 

kvinnlig ledamot. 

Bryman & Bell (2013) 

Tabell 1. Intervjuguide (Egen). 

 

2.2.4 Urval 

Studien genomfördes på kvinnliga ledamöter i svenska aktiebolag. Aktiebolagens 

bolagsstyrelser är belägna i Uppsala län och Gävleborgs län. Respondenterna valdes ut 

genom allabolag.se där en sökning efter aktiebolag i Uppsala län och Gävleborgs län 
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gjordes. Genom att använda allabolag.se fanns möjligheten att välja ut respondenter 

utifrån lokalisering. Vi ansåg att vilken kvinnlig styrelseledamot i aktiebolagstyrelser 

som helst skulle kunna besvara våra frågor och det gjorde det möjligt för oss att välja 

respondenter utifrån lokalisering. 

 

Vi gjorde ett systematiskt urval hos kvinnliga ledamöter vilket innebär att enheter väljs 

direkt från urvalsramen (Bryman & Bell, 2013). Det ansåg vi gjorde att sannolikheten 

för urvalsfel minskade. Bryman och Bell (2013) poängterar att urvals- eller 

samplingsfel inte försvinner på grund av ett sannolikhetsurval. Samtidigt baseras 

studien på ett bekvämlighetsurval på grund av begränsad tidsåtgång samt att vi bor i 

olika städer.   

 

2.2.5 Analysmetod 

För att analysera den insamlade datan har vi valt att använda oss av tematisk analys. 

Tematisk analys innebär att identifiera, analysera och rapportera teman från intervjuerna 

(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys byggs upp av koder medan vissa menar att 

koder och teman är samma sak (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi sett koderna 

som enstaka begrepp för att sedan sammankoppla dem för att erhålla teman. 

 

Vi ansåg att tematisk analys var lämplig för vår studie då vi ville erhålla mycket 

kvalitativ information från intervjuerna. Intervjuerna bryts ner i koder, för att sedan 

bilda teman och göra en grundlig genomgång av det insamlade materialet. Analysen kan 

göras både med deduktiv ansats och induktiv ansats (Braun & Clarke, 2006). Vår studie 

grundar sig på en induktiv ansats. Den tematiska analysen har gjort att vi minskat risken 

att missa viktiga teman och på så sätt har vi erhållit en bredare och mer öppen bild kring 

studien.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den tematiska analysens sex steg (Egen utformning av Braun och Clarkes 

(2006)). 
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Steg 1. Bekanta sig med datan 

Det första steget i tematisk analys är att bekanta sig med insamlad data (Braun & 

Clarke, 2006). Det kan ske med hjälp av transkribering. Transkribera innebär att det 

som sägs i intervjuer ska skrivas över till läsbar form, det som transkriberas ska vara 

identiskt med det som uttalades i intervjun (Widodo, 2014). Det här är ett bra sätt att 

bekanta sig med det insamlade materialet eftersom det krävs aktivt lyssnande och 

noggrann observation av det som uttalas (Braun & Clarke, 2006; Widodo, 2014). 

 

 

 

Figur 2. Fem steg för att transkribera data (Egen utformning av Widodo (2014)). 

 

Vi började med att transkribera intervjuerna, från tal till skrift. Först lyssnade vi igenom 

som en “uppvärmning”, därefter lyssnade vi igen för att hitta huvudpunkterna i 

intervjuerna. Sedan lyssnade vi efter detaljerad information från respondenterna, följt av 

transkribering av materialet. Avslutningsvis analyserades materialet och tolkningar 

gjordes (Widodo, 2014). 

 

När transkriberingen var klar läste vi och läste om materialet för att få en djup och bred 

förståelse av materialet samt skrev ned signifikanta aspekter (Braun & Clarke, 2006). 

Braun och Clarke (2006) belyser vikten av att fördjupa sig i materialet och läsa det på 

olika sätt för en djupare förståelse samt möjligheten till att hitta fler mönster. Innan 

kodningen började läste vi igenom materialet minst en gång eftersom idéer kring teman 

och mönster uppkommer i samband med läsning. 

 

Steg 2. Koda intressanta ämnen 

Vid transkriberingen av intervjuerna läste vi igenom materialet ett flertal gånger för att 

kunna bilda oss en uppfattning om vad som är huvudpunkter från respondenterna. I det 

här steget har vi sedan kodat materialet, Bryman och Bell (2013) beskriver kodning som 

den process där data som nämns på olika sätt bryts ner till användbara teman. 

Kodningsprocessen är viktig eftersom den gör att datan organiseras i betydelsefulla 
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grupper (Braun & Clarke, 2006). Kodning är betydelsefullt i kvalitativa studier (Theron, 

2015) eftersom det är en stor mängd insamlad kvalitativ data som ska bearbetas 

(Vaughn & Turner, 2016). 

 

Braun och Clarke (2006) belyser vikten av att allt material ska behandlas med lika 

mycket intresse för att genom det hitta återkommande teman genom materialet. Texten 

ska genomarbetas systematiskt för att inte missa något användbart material förklarar 

Braun och Clarke (2006). Vi har valt att använda oss av manuell kodning, vilket innebär 

att vi har skrivit anteckningar till texterna som vi analyserat (Braun & Clarke, 2006). 

 

Efter att ha analyserat intervjuerna och läst igenom dem ett flertal gånger började vi föra 

anteckningar om det som stod ut lite extra och det vi tyckte var intressant för studien. 

De koder vi funnit är följande:  

 

Lätt att köra över en kvinna; fröken duktig; blir kallad lilla gumman av en man; kvinnor 

ska sköta hushållet och inte vara ledare; blir avbruten av män när de talar; ingen 

lyssnar; måste vifta med meriterna; tas mindre på allvar jämfört med män; 

underlägsen, män kommer före; får överdrivet och onödigt beröm; får inte använda 

manliga egenskaper; ålder; behöver överbevisa; arbetsvilja; envishet; ja till kvotering; 

rätt person ska vara på rätt plats; det ska vara samma rätt mellan kvinnor och män; vill 

bli tillfrågad på grund av kompetens, inte kön; halkat in på positionen; strävat efter 

positionen; demokratiskt ledarskap.  

 

Det här är alla koder som återkommer flertalet gånger i den insamlade datan. Koderna 

har vi jämfört med varandra och undersökt så att de verkligen är aktuella för studien. 

 

Steg 3. Sök efter teman 

När alla transkriberade intervjuer kodats och jämförts skulle vi hitta teman kring 

koderna. Det här sker genom att samla ihop de koder som kan forma ett gemensamt 

tema. Inga koder eller teman får förkastas i den här fasen utan forskaren ska reflektera 

över dem (Braun & Clarke, 2006). Vi valde att göra en tankekarta för att kunna sätta 

ihop koderna med teman. Det gjorde det lättare för oss att se samband mellan koder, 

teman och underliggande teman (Braun & Clarke, 2006). Tankekartor gör det lättare att 
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se om en speciell kod inte hör till någon kategori och där av behöver tas bort från 

undersökningen eller att ett nytt tema behöver formuleras.  

 

Vi gjorde som sagt en tankekarta och flyttade runt de olika koderna och gjorde olika 

kombinationer av koderna tills vi kände att vi blev nöjda. Vi fick ihop sju teman av 

koderna. Sedan funderade vi på temanamn som kunde sammanfatta de koder som parats 

ihop så att namnet täcker alla de koder som finns med under det temat. Vår färdigställda 

och renskrivna tankekarta presenteras nedan och där finns de sju teman vi har valt och 

vilka koder som finns under varje tema. Denna tankekarta kommer vi sedan bygga 

vidare på i studien och använda som grund för några figurer som kommer att dyka upp i 

kommande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tankekarta (Egen). 

 

Steg 4. Utvärdering av framtagna teman 

I den här fasen har vi utvärderat och sammanfattat teman och sedan presenterat de 

framtagna temana. Braun och Clarke (2006) menar att vi i det här steget fått en 

överblick över om funna teman behöver brytas ned i fler teman eller om några teman 

kan bli till ett gemensamt. De menar att i vissa fall kan nya teman behövas eller 

befintliga formuleras om. I nästa steg i den här delen blev validitet huvudpunkten. De 

utvalda temana ska ge en rättvisande bild av datan. 

 Lätt att köra över en kvinna 

 Fröken duktig 

 Blir kallad lilla gumman av 

en man 

 Kvinnor ska sköta hushållet 

och inte vara ledare 

 Blir avbruten av män när de 

talar 

 Ingen lyssnar 

Tema 1 Tema 2 

 Vifta med meriterna 

 Tas mindre på allvar jämfört med 

män 

 Underlägsen, män kommer före 

 Får överdrivet och onödigt beröm 

 Får inte använda manliga 

egenskaper 

 Ålder 

 Behöver överbevisa 

 Arbetsvilja 

 Envishet 

 Halkat in på positionen 

 Strävat efter positionen 

 Demokratiskt ledarskap 

Tema 4 Tema 5 Tema 6 

 Ja till kvotering 

 Rätt person ska vara på rätt plats 

 Kvinnor och män ska ha samma 

rätt 

 Vill bli tillfrågad på grund av 

kompetens, inte kön 

Tema 7 

Tema 3 
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“… gäller den utsträckning i vilket ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det 

begreppet.” (Bryman & Bell, 2013, s. 722) 

 

Våra teman var ganska självklara från början då vi redan under intervjuerna hittade 

vissa samband mellan respondenternas svar. Validiteten i framtagna teman anser vi är 

tydliga då de mäter de stereotyper som finns. Vi anser att alla sju teman vi funnit är 

relevanta och att inget tema behöver brytas ned i fler.   

 

Steg 5. Definiera och namnge teman 

Braun och Clarke (2006) beskriver att de utvalda temana ska förfinas i det här steget. 

Temat ska erhålla ett namn och en tydlig definition, temat ska sammanfattas. Braun och 

Clarke (2006) belyser vikten av att kunna beskriva vad ett tema är och vad det inte är. 

Nedan ger vi varje tema ett namn sedan presenterar vi en analys av varje enskilt tema. 

Sist i denna del sammanfattar vi alla teman med en figur.  

 

Tema 1 har fått namnet ”lilla gumman” det innehåller könsstereotyper rörande kvinnors 

roll och deras kompetens. Temat grundar sig i den kultur där uppfattningen är att 

kvinnor passar bättre för specifika roller. Ur Tema 1 föds Tema 2 som vi benämner 

”husmor”. Det finns uppfattningar och fördomar bland män om att kvinnor passar bättre 

med hushållssysslor än som ledare. Det anses att kvinnor inte har rätt kompetens för att 

kunna vara ledare, där kommer Tema 3, som fått namnet ”tystning”, in i bilden. Det 

finns som sagt fördomar bland män om att kvinnor inte har lika stor kompetens inom 

organisationer som män och därför får kvinnor inte alltid föra sin egen talan. Männen 

tystar kvinnorna och tar över. 

 

Tema 4 fick namnet ”kvalifikationer” och det rör kvinnors kvalifikationer och 

kompetens. Kvinnor blir ofta undervärderade när det kommer till vad dom kan. En 

kvalifikation som det visat sig att kvinnor behöver ha för att överbevisa männen är 

”viljekraft” vilket är Tema 5. Viljekraften måste vara stor hos kvinnor om de ska orka 

överbevisa männen att de faktiskt har rätt kvalifikationer och en bred kompetens. 

 

Tema 6 har vi namngett som ”ledarskap” och är grunden i det hela. De andra temana 

existerar inom ledarskapet. Tema 7 har fått namnet ”kvotering” och det är något som 

regeringen vill införa för att krossa glastaket. Det är även ett tema som föds ur 
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respondenternas svar. Nedan finns, som tidigare nämnt, en figur som visar alla teman, 

denna figur är en påbyggnad av tankekartan i ”steg 3”.  I figuren visas temanas namn 

och dess definition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sammanfattning av teman (Egen). 

 

Steg 6. Presentation av resultaten 

I det sista steget ska en kortfattad, sammanhängande, logisk och intressant analys av de 

enskilda teman samt alla teman i helhelt presenteras (Braun & Clarke, 2006). I den här 

delen är det viktigt att berätta om datan, hur den är sammankopplad till teman samt 

argument i relation till forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). Det följer vidare i 

resultatavsnittet samt analysavsnittet för att sedan sammanfattas i slutsatsen. 

 

 

 

 

 

 

  

Handlar om könsstereotyper rörande 

kvinnans roll och kompetens. Grundar 
sig i en kultur där uppfattningen är att 

kvinnor passar för specifika roller. 

Det finns fördomar bland män om att 

kvinnor ska ha det främsta ansvaret för 
hushållssysslor. Kvinnor ansvarar mer 

för hemmet.  

Är en del av barriären stereotyphot. 

Handlar om att kvinnor inte får föra 

sin egen talan. 

Lilla gumman Husmor 

Kvinnors kvalifikationer och kompetens. 
Kvinnor blir ofta undervärderade. Det är 

något som är förankrat i glastaket.  

Kvinnor måste ha stark viljekraft om de 
ska kunna ta sig över barriärer och 

bevisa sin kompetens. Annars är risken 

stor att kvinnor lämnar sina yrken innan 

de nått en ledande position.  

Män och kvinnor använder sig av 

olika ledarskapsstilar, detta för att 

allmänheten har förväntningar om att 
ledarskapsstilen ska skilja sig åt 

mellan könen. Tidigare forskning 

visar att kvinnor ofta använder en 

demokratisk ledarskapsstil.  

Kvalifikationer Viljekraft Ledarskap 

Regeringen har förslagit ett lagförslag 

om kvotering. Men kvinnor vill bli 

anställda för att de har rätt kompetens.  

Kvotering 

Tystning 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Ledarskap i praktiken 

Den enklaste definitionen av ledarskap, en person, ledaren, som får andra personer, 

följarna, att göra någonting (Kort, 2008). Det finns många olika definitioner av vad 

ledarskap är men det finns också olika sätt att utöva ledarskap. De första ledarstilarna 

som det lärs ut om är auktoritärt, demokratiskt och laissez faire. Utöver de här 

ledarsätten så finns det även transformellt och transaktionellt ledarskap (Yukl, 2012). 

 

Giritli och Topacu- Oraz (2004) studie visar att kvinnor använde demokratiskt ledarskap 

oftare än män. Resterande ledarstilar (tvingande, auktoritär, anslutande, coachande och 

pacesetting) användes relativt lika mellan könen. Arditi och Balcis (2009) studie visar 

att kvinnor använde det auktoritära och närvarande ledarskapet bättre än män. Studien 

genomfördes i byggbranschen, där kvinnor är underrepresenterade. För att ta plats 

tvingas kvinnor använda det auktoritära ledarskapet för att männen ska ta order från 

dem. Därför behöver de kvinnliga ledarna ha bättre självförtroende, vara karismatiska 

och mer auktoritära än i andra branscher (Arditi & Balci, 2009). 

 

Eagly och Carli (2003) gjorde en meta-analys som visar att kvinnor var mer 

transformella samt mer engagerade när det gäller belöning av beteenden. Yukl (2012) 

beskriver att transformativt ledarskap innehåller många av de drag som associeras till 

den kvinnliga stereotypen. Kvinnor strävar efter att etablera samarbetsrelationer, 

välutvecklade interpersonella färdigheter och skapa tillit gentemot medarbetarna (Yukl, 

2012). Kvinnor var mer demokratiska och mindre auktoritära i sitt ledarskap än män 

(Eagly & Carli, 2003). 

 

Yukl (2012) påstår att kvinnliga ledare inte har något problem med att “uppfostra” de 

underordnade, vilket han anser stärker relationen. Det här kan påvisa att kvinnor arbetar 

i en bra riktning för ett effektivt ledarskap. Studien av The White House Project (2009) 

påvisade att kvinnliga ledare hade 35 % högre avkastning än organisationer med ett 

lägre antal kvinnliga ledare. 

 

3.1.1 Kvinnligt ledarskap i praktiken 

Arditi och Balci (2009) menar att kvinnor är mer emotionella än män, de lyssnar på 

andra personer, involverar dem i diskussioner och är generellt mer demokratiska. Det 
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ligger i den kvinnliga naturen att se andra individer som jämlika (Lawless, 2001). Arditi 

och Balci (2009) antyder att det förklarar den demokratiska ledarstilen som kvinnor ofta 

har. 

 

Kvinnor blir ofta högre rankade än män i beslutsfattande och planering, de har mer 

analytiska färdigheter samt är även mer kvalitetsmedvetna (Arditi & Balci, 2009; Sahoo 

& Lenka, 2016). Baker (2014) påstår att manliga ledare är snabba, handlingsorienterade 

och analytiska vid beslutfattningsprocesser. Kvinnor vill inte fatta snabba beslut utan 

vill bekanta sig med situationen (Baker, 2014). Kvinnor är förknippade med egenskaper 

som vänlighet och känslighet, de uppfattas inneha fler personinriktade egenskaper, som 

empati och kommunikationsförmåga (Klatt, Eimler & Krämer, 2016). 

 

Täpp (2008) säger att dåliga förhandlare är försiktiga, eftergivna, känslomässiga samt 

har för mycket fokus på relationer, det symboliserar kvinnliga förhandlare. Den 

kvinnliga kommunikationen är mer indirekt och känslomässig (Popp, Donovan, 

Crawford, Marsh & Peele, 2003; Von Hippel et al., 2011). Popp et al. (2003) menar att 

den kvinnliga kommunikationsstilen kan ge ett intryck av osäkerhet och bristande 

auktoritet. Det kan ses som positivt genom att det blir en mer förande dialog. Kvinnor 

anses ha bättre kommunikationsförmåga, kvinnor har utvecklat den färdigheten från 

tidig ålder (Lawless, 2001). Arditi och Balcis (2009) studie visar att det inte skiljer sig 

mellan manlig och kvinnlig kompetens gällande muntlig kommunikation. Medan 

Penley, Alexander, Jernigan och Henwood (1991) påvisade i sin studie att kvinnor har 

sämre kommunikationsförmåga än män. 

 

Det finns inte bara skillnader mellan män och kvinnor utan även mellan kvinnor och 

kvinnor. Kvinnor med smink, som bär byxor och smycken klassas som mer kompetenta 

än de kvinnor som inte använder smink, som bär kjol och inte bär smycken (Klatt et al., 

2016). 

 

3.2 Könsstereotyper 

Sociala grupper som ur ett historiskt perspektiv har blivit diskriminerade och 

felbehandlade får fortfarande lida på grund av samhällets stereotyper (Glaeser, 2005; 

Bordalo, Coffman, Gennaioli & Shleifer, 2016). Stereotyp innebär generalisering av en 

grupp medan könsstereotyp innebär generalisering av kännetecken mellan män och 
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kvinnor (Heilman, 2012). Könsstereotyper bottnar i den kulturen med uppfattningen att 

kvinnor passar för specifika roller, till exempel vårdgivare. Könsstereotyper innebär att 

ha en nedvärderande attityd gentemot kvinnliga anställda i organisationen (Sahoo & 

Lenka, 2016). Heilman (2012) presenterar könsstereotyper och att begreppet består av 

både deskriptiva egenskaper, det vill säga hur män och kvinnor är, samt normativa 

egenskaper, hur män och kvinnor ska vara. 

 

Sahoo och Lenka (2016) påstår att samhällets kvinnosyn är väl etablerad i människans 

attityd och det tar lång tid att ändra synsättet. De fortsätter och presenterar ett exempel 

på könsstereotyper, män är ledare och kvinnor är följare som stödjer männen i arbetet. 

Manliga chefer ser kvinnliga anställda som att de har lägre prestationsförmåga och 

förväntar sig därför mindre av dem (Sahoo & Lenka, 2016). Synen på 

könsstereotyperna har långsamt förändrats över tiden men det är fortfarande många som 

anser att män har mer rätt till ledande positioner (Yukl, 2012). Han tydliggör att det ofta 

beror på de underliggande kulturella värderingar som finns i samhället. Eagly och Karu 

(2002) tillskriver, att i samband med de kulturella värderingarna förändras, ändras synen 

på kvinnor i ledande positioner. 

 

3.3 Barriärer 

Deemer et al (2014) definierar barriärer som de faktorer som bidrar till att 

karriärsutvecklingen blir hämmad.  Det är den definitionen av barriärer som studien 

grundar sig på. De barriärer som kommer att diskuteras är fördomar och diskriminering 

mot kvinnor i arbetslivet (Kaufman & Grace, 2011; McCullough, 2011). Kvinnor ställs 

inför könsrelaterade hinder och reaktioner som män inte ställs inför (Kaufman & Grace, 

2011). McCullough (2011) menar att barriärerna inte är helt ogenomträngliga utan att de 

kan liknas vid en labyrint men många möjliga vägar med många återvändsgränder. 

 

Stereotyper har visat sig vara en huvudsaklig barriär för möjligheten att avancera för 

kvinnor (Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 2011; Deemer, Lin & Soto, 2016). 

Koenig et al. (2011) presenterar en studie som visade att 72 % anser att stereotyper 

kring kvinnors roll och kompetens är den största barriären.  

 

McCullough (2011) förklarar ett exempel på en stereotypbarriär som är att kvinnor tar 

mer ansvar för hushållet och de är mer benägna att ta ut föräldraledighet, jobba deltid 
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och liknande, det här försvårar för kvinnor i högre positioner. McCullogh (2011) tar 

även upp bristen på förebilder och mentorer för kvinnliga ledare vilket är en betydande 

barriär.  

 

3.3.1 Stereotyphot 

Hoyt och Murphy (2016) använder Steele, Spencer och Aronsons (2002) definition av 

stereotyphot som tolkas enligt följande: hotet att bli dömd eller felbehandlad i miljöer 

där det råder negativa värderingar kring en specifik stereotyp. Flertalet artiklar kring 

ledarskap använder stereotyp-definitionerna från Steele (1997), Steele och Aronson 

(1995) samt Steele, Spencer och Aronson (2002) vilka är de mest relevanta 

definitionerna då flertalet forskare alltså håller med om den definitionen. 

 

Steele och Aronson (1995) definierade stereotyphot för cirka 10 år sedan som risken att 

bekräfta en negativ stereotyp om sig själv eller den grupp individen ser sig tillhöra. De 

menar att individen i en viss situation kan reduceras och förminskas till den negativa 

stereotyp som finns mot den grupp individen själv identifierar sig med eller den grupp 

individen av andra räknas till. Alla individer upplever stereotyphot men individen 

påträffar även det psykologiska hotet, att bekräfta eller bli placerad i en stereotyp som är 

negativ (Steele, 1997). Stereotyphot gör att kvinnor ses som mindre kompetenta till 

ledarskapsroller än vad män gör, vilket medför att kvinnorna rankas ned när de söker 

ledande positioner (Eagly & Karu, 2002). 

 

Alla fördelar som finns för kvinnor inom ledarskapsområdet kan mötas av nackdelar 

som kommer från fördomar och diskriminering som är direkt kopplade till kvinnor som 

ledare. Fördomar består av en orättvis utvärdering av en grupp människor som baseras 

på stereotypiska bedömningar av gruppen istället för beteendet eller de kvalifikationer 

som finns hos individen (Eagly & Carli, 2003). 

 

Ett stereotyphot som uppstår är “tystning”, det innebär att kvinnor tystas och inte får 

föra sin talan. Allt från användning av smutskastning och könsspecifika order gör att 

kvinnor sänker huvudet (Smith, 2014a). Kvinnor som talar till allmänheten möter 

“tystning”, de möter negativa attityder till det de säger samt får höra nedvärderande 

uttryck. Det förstör för kvinnorna när det gäller god retorik, det trycker ner kvinnans 

röst och auktoritet (Smith, 2014a).   
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Brescoll (2016) redogör för att anledningen till att kvinnor inte når högre positioner 

beror på att de är “för” emotionella. Män och kvinnor har och känner samma känslor 

men de uttrycker känslorna på olika sätt. Anledningen till att kvinnor anses vara mer 

emotionella kan bero på att personer i kvinnans omgivning observerar kvinnans uttryck 

mer än mannens. Det betyder inte nödvändigtvis att kvinnor känner känslorna starkare 

än vad mannen gör, det uttrycks bara på olika sätt. Det ser ut som att kvinnorna inte kan 

hantera hur de uttrycker känslorna. Tanken att en individ kontrollerar om och i vilken 

utsträckning dennes känslor påverkar beslut bottnar i den långvariga tron att känslan 

förringar rationellt tänkande (Brescoll, 2016).  

 

Shields (2002) menar att en effektiv ledare inte tar saker och ting personligt. Kvinnor 

ses som överkänsliga och kan därmed inte ta emot kritik. Kvinnor visar känslor mer 

vilket ger andra individer uppfattningen att de fattar beslut mer känslostyrt. Kvinnor kan 

då ses som irrationella eftersom de verkar känslostyrda (Brescoll, 2016). Brescoll 

(2016, s. 418) presenterar två uttalanden som lyder enligt följande:  

 

“When women become emotional easily, they are not suitable for management 

positions.” 

 

“Emotional women are not functional in industrial life.” 

 

Inom beslutsfattande menar Brescoll (2016) att kvinnor inte kan fatta objektiva beslut 

gällande medarbetare då empatin för andra människor kan försvåra den processen. Det 

innebär att kvinnor inte kan kontrollera hur mycket känslor och medlidande denne ska 

visa en annan individ (Brescoll, 2016). Trots det menar Brescoll (2016) att det är viktigt 

att en ledare kan känna med andra människor men det ska inte försvåra de objektiva 

besluten. 

 

Kray, Galinsky och Thompson (2001; 2002; 2004) har visat att förhandlare ändrar 

förhandlingstaktik när de upplever stereotyphot. Von Hippel et al. (2011) menar att 

Kray et al. (2002) studier visar på att när kvinnor känner av stereotyphot i förhandlingar 

påbörjar de förhandlingen med mycket extrema erbjudanden/krav, det ger en positiv 

respons då motparten svarar på de extrema kraven för att nå en gemensam lösning. 
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3.3.2 Effekten av stereotyphot 

Hoyt och Murphy (2016) förklarar de stereotypa förväntningar om underlägsenhet som 

finns gällande kvinnor. De bidrar till att kvinnor lämnar sina yrken tidigt i karriären, 

innan de har nått en högre nivå eller ledande position inom organisationen. Anledningen 

kan vara att det blir psykiskt betungande för kvinnor på grund av könsstereotyper, vilket 

bidrar till att kvinnor inte orkar konkurrera med männen för en högre nivå (Hoyt & 

Murphy, 2016). 

 

En kvinnas karriär kan äventyras på grund av deskriptiva och normativa egenskaper. 

Deskriptiva egenskaper är de som beskriver hur kvinnor är, vilket kan främja negativa 

förväntningar eftersom kvinnorna inte upplevs passa in på grund av de egenskaper som 

de har (Heilman, 2012). De utmärkande egenskaperna anses vara nödvändiga för 

framgång i manliga befattningar. De normativa egenskaperna påvisar de förväntningar 

för ett specifikt köns beteende, kvinnor som bryter könsnormerna, direkt eller indirekt, 

blir bortprioriterade (Heilman, 2001; Heilman, 2012). 

 

Kvinnor som visar de “manliga” egenskaperna, som till exempel beslutsamhet och 

självsäkerhet, blir inte accepterade bland kollegorna eftersom kvinnor förväntas vara 

feminina (Holden & Raffo, 2014; Broughton & Miller, 2009; Eyring & Stead, 1998). 

Baker (2014) poängterar att det tyvärr har visat sig att kvinnor inte når högre positioner 

om de inte använder sig av de “manliga” egenskaperna. Baker (2014) menar att nyckeln 

till bättre ledarskap hos kvinnor är att de behöver utveckla sin egen ledarskapsstil 

istället för att jämföra sig med det som är typiskt för manligt ledarskap. Genom 

tydliggörande av de olikheter som finns mellan kvinnligt och manligt ledarskap kan 

kvinnorna utveckla det egna ledarskapet (Baker, 2014). 

 

3.4 Ledarstereotyp 

Ledarskap värderas traditionellt som maskulint (Eagly & Karu, 2002; Holden & Raffo, 

2014). Män kategoriseras som ledare oftare än kvinnor, maskulina beteenden bedöms 

som mer stereotypiska för en ledares beteende. Manliga ledare utvärderas ofta mer 

positivt än kvinnliga på grund av den stereotyp som finns kring ledarbeteendet (Shelby 

Rosette, Mueller & Lebel, 2015). Män tenderar att anta de roller som anses kräva ett 

beteende som är mer energiskt och självsäkert. Manliga ledare kännetecknas som 

uppgiftsorienterade vilket kan kopplas till ledaregenskaper som ambition och 



 

27 

 

förhandlingsteknik (Klatt et al., 2016). Täpp (2008) konstaterar att studier visar på att 

goda förhandlare är bestämda, starka och självhävdande, det här liknar det manliga 

förhandlingsättet. 

 

Vinkenburg, van Engen, Eagly och Johannesen-Schmidt (2011) menar att män och 

kvinnor använder sig av olika typer av ledarskapstekniker för att allmänheten förväntar 

sig skillnad mellan ledarstilarna på grund av kön. I vissa fall skiljer det sig inte mellan 

könen menar Eagly och Carli (2003), ett sådant tillfälle är när det kommer till 

interpersonella samt uppgiftsorienterade ledarstilar. 

 

3.4.1 Kvinnlig ledarstereotyp 

I västerländska kulturer påvisas en av de största stereotyperna kring män och kvinnor 

nämligen att kvinnor är mer emotionella än män (Shields, 2002; Brescoll, 2016). I en 

studie där både män och kvinnor deltog visade 90 % av rösterna att kvinnor är mer 

emotionella. Inom forskning av könsstereotyper gällande kvinnliga ledare har det 

upptäckts två grupper, gemenskap och makt (Brescoll, 2016). Brescoll (2016) påvisar 

att varm, vänlig och vårdande är några egenskaper som identifieras med kvinnor, det 

vill säga gemenskap. Aggressivitet, ambitiös, oberoende och dominerande är de 

egenskaper som associeras med maktgruppen och därmed män. Beteenden som 

dominans och bestämdhet är förbjudna för den kvinnliga könsrollen (Shelby Rosette et 

al., 2015) och det medför att kvinnor antar den mer demokratiska ledarstilen. 

 

Koenig et al. (2011) menar att könsstereotyper i sig inte är skadliga för kvinnor 

eftersom de inte ses som negativa. Tvärtom, den är mycket positiv, kvinnor betraktas 

som trevligare och vänligare, kvinnor-är-underbara-effekten (Koeing et al., 2011). 

Effekten innebär att kvinnor och män har mer gynnsamma attityder till kvinnor jämfört 

med till män. Kvinnor överlag har en mycket positiv uppsättning egenskaper (Glick & 

Fiske, 2001). Rudman och Goodwin (2004) förklarar effekten när människor av båda 

könen visar ökad smak för kvinnor framför män. Effekten stämmer endast om kvinnor 

fortfarande är kvar i sin traditionella roll (Rudman & Goodwin, 2004). Trots att 

könsstereotyper inte ses som negativa och trots kvinnor-är-underbara-effekten, bidrar 

könsstereotyper till upplevd kvinnodiskriminering på arbetsplatser (Koenig et al., 2011).  
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3.5 Glastaket 

“Glastaks-metaforen” skapades för ungefär 30 år sedan och beskriver det hinder som 

försvårar för kvinnor att avancera i hierarkin inom organisationer (Bruckmüller, Ryan, 

Rink & Haslam, 2014; Powell & Butterfield, 2015). Cardoso, Guimarães och Portugal 

(2016) beskriver termen, glastaket återspeglar de svårigheter som finns för kvinnor när 

de vill få tillgång till de högre yrkesrollerna. De förklarar att det kan vara ett resultat av 

den diskriminering som finns och på grund av mäns avsmak av kvinnliga chefer.   

 

Boone et al. (2013) karaktäriserar glastaket som en sammanfattande term för alla olika 

barriärer som finns för kvinnor på en arbetsplats, det finns inte bara en barriär utan flera. 

De mest betydande barriärerna för kvinnor på arbetsplatser är däremot otillräcklig 

handledning, dålig planering av karriären och stereotyper. Förutom utomstående 

barriärer finns det självpåtagna barriärer. En av dem är att kvinnor själva anser att familj 

och hushåll ska prioriteras högre. Kvinnorna har svårt att hitta balansen mellan privatliv 

och arbete (Boone et al., 2013). Barriärerna är såvitt ögat kan se helt osynliga, därav 

“glas”, men de är också bevisligt äkta, “tak” (Bruckmüller et al., 2014). 

 

3.5.1 Krossa glastaket 

Den befintliga forskningen som studerats pekar på olika anledningar till att glastaket 

måste krossas. En anledning är rättvisa, kvinnor med likvärdig utbildning samt 

arbetslivserfarenhet ska ha samma möjligheter till ledande positioner som män (Eyring 

& Stead, 1998; Powell & Butterfield, 2015). En andra anledning är att organisationer 

som efterliknar samhället har större chans att förstå kunderna. På så sätt utvecklar de 

produkterna och tjänsterna så det passar kunderna bättre (Eyring & Stead, 1998; Powell 

& Butterfield, 2015). Powell och Butterfield (2015) tillägger ytterligare en anledning, 

arbetsgivarvarumärke, vilket innebär att attrahera och engagera potentiella samt 

befintliga medarbetare genom marknadsföring, kommunikation och HR-hjälpmedel. 

 

3.6 Är kvotering lösningen? 

Regeringen har ett övergripande mål om jämställdhet, de vill att män och kvinnor ska ha 

samma makt och möjlighet att styra och forma samhället (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2014). Debatten om kvotering är mer relevant idag än den någonsin varit (Jones 

& Swiss, 2014). Jones och Swiss (2014) menar att det fortfarande inte är jämställt 

mellan kvinnor och män på ledande befattningar trots att debatten pågått länge. Men är 
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kvoteringen lösningen? Statens offentliga utredningar (SOU, 2014) förklarar att 

kvotering inte är något önskvärt, att i de bästa av världar ska det inte behövas någon 

kvotering. Smith (2014b) menar att könsskillnaderna har en tendens att minska när 

”nivån” på företaget ökar. Det finns forskning som visar på att kvinnor i ledande 

befattningar ska ses som något positivt (Smith, 2014b). 

 

Det viktigaste motivet till att få fler kvinnor i ledande befattningar måste vara att det är 

rätt sak att göra då kvinnor har lika stor rätt som män att bli ledare (Jones & Swiss, 

2014). Jones och Swiss (2014) menar att kvinnor i styrelser kan ge unika perspektiv, 

erfarenheter och arbetsstilar som inte ges när styrelsen endast består av män. 

 

3.7 Sammanställning av den teoretiska referensramen 

Vi valde att genom en processmodell visa de ämnen som den teoretiska referensramen 

berörde. 

 

Figur 5. Sammanställning av teoretisk referensram (Egen).  

 

Vi började med att diskutera ledarskap och hur det ser ut i praktiken följt av hur 

kvinnligt ledarskap ser ut i praktiken. För att komma vidare i arbetet diskuterade vi 

könsstereotyper. Därefter berättade vi om barriärer och hur stereotyper kan ses som en 

barriär och på vilket sätt stereotyphot påverkar kvinnor att nå högre positioner. När de 

här begreppen var utredda ansåg vi att det var lämpligt att diskutera hur 

ledarstereotypen ser ut och den kvinnliga ledarstereotypen. Avslutningsvis diskuterades 
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glastaket som är ett samlingsnamn för alla de barriärer som kvinnor möter när de vill nå 

ledande positioner. Kvotering är något vi egentligen inte hade tänkt beröra speciellt 

mycket i vår studie men då många av kvinnorna diskuterade ämnet kände vi att den 

ändå var tvungen att beröras, därför har den fått sin plats utanför processmodellen.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den empiri vi samlat in. Vi har valt att 

presentera den här delen utifrån de teman och den ordning i vilken vi delade upp 

empirin under kapitel tre. Nedan presenteras en sammanfattning av de kvinnliga 

ledamöter som intervjuats. Tabellen visar i vilken stad företaget de arbetar för har sitt 

säte, kvinnornas ålder, hur många år de arbetat som styrelseledamot i företaget de sitter 

som styrelseledamot i idag samt kvinnornas kodnamn som de blivit tilldelad då vi valt 

att hålla alla respondenter anonyma. Vi presenterar även vilken bransch kvinnorna 

verkar inom.  

 

KLU: Kvinnlig styrelseledamot Uppsala 

 

KLG: Kvinnlig styrelseledamot Gävle 

 

KLB: Kvinnlig styrelseledamot Bollnäs 

 

 
Tabell 2. Presentation av respondenterna (Egen).  

 

4.1 Lilla gumman 

KLU2 delade med sig om en berättelse där två av hennes anställda skulle söka jobb. Det 

var en äldre man som hade intervjun och han nedvärderade kvinnorna med lilla 

gumman- attityden. KLU6 berättade att män alltid höjer rösten när man ska argumentera 

emot och att de använder uttryck som ”kära du”. Hon anser att hon blir behandlad på det 
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sättet endast för att hon är kvinna och att män aldrig skulle tilltala en annan man med 

”kära du”. 

 

“Jag har stor erfarenhet av att leda större möten men då kan folk komma fram och säga 

med gud va duktig du va, jag gjorde juh bara det som var mitt uppdrag, jag ser det inte 

som att jag va duktig, jag gjorde bara mitt jobb.” (KLU1) 

 

Flera av respondenterna har förklarat situationer när de fått beröm som de anser är 

onödigt, då de bara gjort sitt jobb och att det är tillfällen då en man inte skulle fått 

beröm. Ett exempel från en respondent är att hon ofta får mycket beröm efter möten 

vilket hon menar är överflödigt.  

 

Andra scenarion som respondenterna beskriver att de varit med om är att män i högre 

positioner har en tendens att förklara och försöka få sig själva att framstå som 

överlägsna. De flesta respondenterna förklarar även att de tycker att män går före 

kvinnor och att män behandlar kvinnor som någon som är sämre. KLU3 berättade om 

en situation som hennes mamma hamnade i. Hennes mamma hade en hög position i 

kommunen sedan blev hennes pappa kommunalråd och andra tyckte inte att det var okej 

att två personer i samma familj hade så höga positioner inom kommunen. Som lösning 

på det fick mamman kliva åt sidan. Ett andra exempel är en respondent som upplevt att 

hon och hennes kvinnliga kollega inte har blivit lyssnade på trots att de försökt fått ordet 

ett flertal gånger. Ytterligare ett exempel har KLB3 gett oss, hon skulle träffa några 

högre uppsatta män och fick som råd att börja med att berömma de här männen. Hon 

förklarade att kvinnor skulle underkasta sig dem och niga inför de högre uppsatta 

männen. 

 

4.1.1 Husmor 

”Man är jämställd till den dagen man gifter sig och får barn, det blir en ny typ av 

maktstruktur. Kvinnor ska prioritera familj och barn, män ska prioritera karriären.” 

(KLU3) 

 

KLB1 förklarade en situation där hon blev bortprioriterad på grund av att hon hade 

barn. Det var när hon skulle söka ett nytt jobb efter hennes mammaledighet, det stod 

mellan henne och en till tjej. KLB1 hade en bättre och mer relevant utbildning än den 
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andra tjejen men trots det fick den andra tjejen jobbet då hon inte hade små barn. Hon 

upplevde att hon blev bortvald för att hon hade valt att skaffa familj. Även KLU6 

upplever att hon blivit hindrad i sin karriär på grund av att hon har familj, hon berättade 

att hon fått höra att hon ska vara hemma och ta hand om barnen istället för att arbeta. 

 

KLU1 beskrev att hon skulle göra en kampanj och journalisten till kampanjen vill att 

hon skulle stå och koka makaroner. Hon tänkte att journalisten aldrig skulle bett hennes 

30 år äldre manliga kollega att göra det och därför vägrade hon. Själv tror KLU1 att 

anledningen till att hon blev ombedd att koka makaroner var att hon är kvinna.   

 

En respondent uppger att hon har fått handskas med problemet att utomstående tror att 

hon har ansvaret för ekonomin. Trots att hon ett flertal gånger har informerat om att det 

är hennes manliga kollega som har ansvaret för ekonomin. Hon själv tror att 

anledningen är att det finns förutfattade meningar om att det är kvinnan som är ekonom 

och mannen är chef. Hon berättar även om situationer där hon har blivit behandlad som 

ett bihang även fast hon inte är det. I de här situationerna har hon fått frågan om vem 

hon är sällskap till även fast hon är där av precis samma anledning som de som frågar 

och alltså inte endast är något sällskap. 

 

4.1.2 Tystning 

Några respondenter hade uppfattningen om att de blivit tystade. Att män vid ett flertal 

tillfällen har avbrutit dem och de själva tror att männen gör det för att de tycker att de är 

viktigare. En respondent förklarade att hon varit med om att män suckar till det som 

sägs av kvinnor och att männen inte ens tittar på kvinnorna när de pratar. Hon tror att 

anledningen är att männen anser att kvinnor är sämre och att de inte är värda att ge 

uppmärksamhet. 

KLU1 beskrev en situation hon varit med i där en annan kvinna uttryckte relevanta 

ståndpunkter och ingen lyssnade på henne. KLU1 satte då ner foten och berättade det 

den andra kvinnan hade sagt och då tog de hänsyn till henne.  

 

“De kan berott på sättet jag sa det på, jag känner de i rummet bättre, mer positioner 

som visar på min kompetens, lite äldre, uppdrag tidigare som gör att de känner 

förtroende för mig.” (KLU1) 
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En respondent upplever att män alltid höjer rösten i argumentationer och att de manliga 

kollegorna alltid blir lyssnade på trots att de säger samma saker som kvinnorna som inte 

blir lyssnade på. 

 

4.2 Kvalifikationer 

Kvinnorna är överens om vilka kvalifikationer en styrelseledamot ska behärska. Bland 

annat är det viktigt att ta tillvara på andras kompetenser och åsikter, ha förståelse och 

kunskap om branschen.  

 

“En ledamot måste ha förståelse för den gällande branschen, man måste kunna tänka 

strategiskt, kunna flytta sig från detaljfrågor och lyfta det till det mer strategiska, 

kunnig, förstå vad som är viktigt för att bolaget ska utvecklas.” (KLB3) 

 

Något som kommit upp ofta under intervjuerna är att respondenterna har känt att de vid 

vissa tillfällen varit tvungna att bevisa sina kunskaper och sin kompetens. KLU4 

berättade att hon flertalet gånger varit tvungen att bevisa vad hon kan och förklara sina 

meriter och hon tror inte att en man skulle varit tvungen att göra det i hennes situation. 

Hon anser att i vissa situationer behöver män aldrig vifta med sina meriter och att män 

anses vara kompetenta även om de egentligen är inkompetenta och tvärtom för kvinnor. 

KLB2 anser att hon arbetar i en mansdominerad bransch. Hon förklarade att hon många 

gånger behöver bevisa att hon har de kunskaper som behövs för att kunna utföra ett bra 

arbete inom den bransch hon arbetar i. 

 

En respondent sa att hon känt att hon fått en stämpel som kvinna och yngre och att det 

ses som något negativt i andras ögon, att yngre kvinnor inte har något att komma med. 

Åldershindret är även något som ytterligare respondenter har känt av och KLG1 som 

inte ser sig själv som ung längre menar att hon idag bemöts annorlunda om hon jämför 

med när hon var yngre. Hon anser att själva åldershindret slår hårdare mot henne nu när 

hon inte är ung längre. 

 

KLU4 testade att anta, det hon anser vara, stereotypiskt manliga egenskaper i sitt arbete. 

Hon förklarade att de reaktioner hon fick var att hon var en ”kärring” och en ”bitch”. 

Hennes kollegor valde också att vända sig till hennes manlige kollega istället för till 

henne när de ville något. 
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4.2.1 Viljekraft 

Respondenterna är ense om att envishet är den viktigaste egenskapen för att kunna nå 

långt som kvinna. De anser att det är viktigt att vara kompetent, ha insikt i den bransch 

de arbetar i och att ha en stor arbetsvilja. Flera respondenter förklarar att det är viktigt 

för kvinnor som vill nå en högre position att vara beredd att överbevisa de som 

undervärderar dem och att vifta med sina meriter. Det är något de själva fått göra för att 

kunna nå sin position som styrelseledamot. 

 

“Det är mest envisheten, att man ger sig inte och ibland får man väl hitta andra 

lösningar och gå runt saker på nå vis.” (KLB1) 

 

Flertalet av respondenterna har stött på och kämpat sig igenom stereotyphot och de 

menar att de klarat det tack vare deras envishet. KLB3 berättade att hon brukar tänka 

något i stil med ”jag kan, jag vet, jag är bättre”. KLU6 brukar skaffa sig mer kunskap i 

smyg så att hon senare kan använda den kunskapen mot de som motarbetar henne. 

 

4.3 Ledarskap 

Kvinnorna beskriver att de har hamnat i sina positioner som ledamöter av en slump. 

Men KLU4 tycker att det känns fel att säga att hon har halkat in på en så viktig 

befattning. KLU5 berättade att hon har varit väldigt engagerad i sitt yrke. Hon har gjort 

saker som hon tror på och som hon anser är roligt. Till vissa uppdrag har hon visat 

intresse och i andra har hon blivit tillfrågad och fått uppdraget av en slump. KLG1 har 

kämpat sig till sin position. Hon har två högre utbildningar, hon har troget arbetet i 

företag i 10 år och sedan blev hon VD och koncernchef. I samband med det så blev hon 

även styrelseledamot i flera styrelser på grund av sin kompetens. 

 

Många av kvinnorna uppvisar att de har ett demokratiskt ledarskap. KLG1 anser att 

humankapitalet är mycket viktigt då hon menar att humankapitalet är den viktigaste 

nyckeln till att kunna nå framgång rent ekonomiskt. KLU5 menar att demokrati gör att 

alla i gruppen får ett bra utbyte av kompetenser. Hon anser att är viktigt att tänka på 

utveckla både organisationen och dess aktiviteter och samtidigt också hjälpa sina 

anställda att utvecklas.  

 



 

36 

 

“Jag försöker ju att ha ett ledarskap som är ett kollegialt ledarskap som visserligen 

innebär att man kan fatta beslut, inte att man följer det som alla vill rakt av och inte 

bara lyssnar utan att man är i en akademiskdiskussion. Inte bara bestämmer utan att 

man verkligen försöker ta hänsyn till de kloka synpunkter som finns.” (KLU5) 

 

KLU4 och KLU6 beskriver däremot att de delegerar mycket arbete. KLU6 beskriver att 

hon är väldigt tydlig och rak och på så sätt är det ingen av medarbetarna som behöver 

fundera på vad de ska göra. Hon menar att hon tar vara på andras åsikter men fattar 

besluten på egen hand. KBL3 är tydlig i sitt ledarskap men visar även på värme 

gentemot sina medarbetare. 

 

 

4.4 Kvotering 

Det råder delade meningar bland respondenterna när det kommer till kvotering. Några 

respondenter uttalade sig om att könskvotering inte är något vi bör använda i styrelser.  

 

“Egentligen tycker jag inte att det ska vara någon skillnad på män och kvinna, jag 

tycker att det är löjligt med den debatten, det här att det ska kvoteras och så.” (KLB1) 

 

KLU2 tycker att det är viktigt att fler kvinnor får ledande positioner men hon tycker inte 

att det bör ske genom kvotering. Hon själv tror att kvotering skulle skapa mer 

negativitet än positivitet för kvinnor då det vid kvotering blir ett tvång till att anställa 

kvinnor. Hon tror då att många kvinnor kommer anställas endast på grund av att 

företaget måste ha en kvinna och att kvinnorna inte kommer att anställas på grund av sin 

kompetens. KLU2 skulle själv inte vilja bli anställd på grund av kvotering utan hon vill 

bli anställd på, enligt henne, rätt villkor, att hon har rätt kompetens för tjänsten.   

 

Andra respondenter anser att kvotering behövs. De anser att kvotering är ett bra 

instrument för att komma vidare och få styrelser mer jämställda. KLU1 tror att 

kvotering skulle kunna höja utbildningsnivån i många organisationer. Hon tror också att 

det är bättre med en grupp med både män och kvinnor och inte endast medlemmar från 

ett kön då det skulle bli ganska enformiga beslut med en styrelse innehållande endast 

medlemmar av samma kön. KLU4 menar att det nu är kvinnornas tur att bli kvoterade 

då det har varit kvotering av män i väldigt många år. 
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En respondent anser att kvotering är en sista utväg för att få styrelser mer jämställda. 

Hon anser att det är en bakväg men att den här bakvägen är nödvändig i dagens 

samhälle. De flesta ojämställda styrelser har haft en chans att ändra sig till att bli mer 

jämställda men de har inte gjort något utan fortsatt i samma gamla mönster. Det har 

bevisat att de behöver hjälp och därför är kvotering en lämplig sista utväg förklarar hon. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att föra samman teori- och empiridelarna. Först kommer vi 

presentera den återkommande figuren med en ytterligare påbyggnad. I figuren ses ett 

samband mellan teman och teori, även hur de olika temana hör ihop. Senare i det här 

kapitlet kommer en jämförelse mellan teori- och empiridelarna och en presentation av 

dess likheter och skillnader. Vi presenterar analysen med samma ordning som i bland 

annat resultatet i kapitel fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Karta över teman (Egen). 

 

 

5.1 Lilla gumman  

Stereotyphot gör att kvinnor ses som mindre kompetenta och blir därmed nedvärderade 

när de söker ledande positioner (Eagly & Karu, 2002). Sahoo och Lenka (2016) påstår 

att manliga chefer ser kvinnliga anställda som lite sämre än de manliga anställda, att de 

kvinnliga har en lägre prestationsförmåga. Det är något som respondenterna tycker att 

1. Lilla gumman 

Handlar om könsstereotyper rörande 

kvinnans roll och kompetens. Grundar 
sig i en kultur där uppfattningen är att 

kvinnor passar för specifika roller. 

Koening et al. (2011) 
Sahoo och Lenka (2016) 

 

 

1.1. Husmor 

Det finns fördomar bland män om att 

kvinnor ska ha det främsta ansvaret för 

hushållssysslor. Kvinnor ansvarar mer 

för hemmet. 
 

Boone et al. (2013) 

McCullough (2011) 

2. Kvalifikationer 

Kvinnors kvalifikationer och kompetens. 

Kvinnor blir ofta undervärderade. Det är 
något som är förankrat i glastaket.  

 

Eagly och Karau (2002) 

Livingstone, Pollock och Raykov (2016) 

Kvinnor måste ha stark viljekraft om de 

ska kunna ta sig över barriärer och 
bevisa sin kompetens. Annars är risken 

stor att kvinnor lämnar sina yrken innan 

de nått en ledande position.  
 

Hoyt och Murphy (2016) 

2.1. Viljekraft 

3. Ledarskap 

Män och kvinnor använder sig av 

olika ledarskapsstilar, detta för att 

allmänheten har förväntningar om att 
ledarskapsstilen ska skilja sig åt 

mellan könen. Tidigare forskning 

visar att kvinnor ofta använder en 
demokratisk ledarskapsstil.  

 

Vikenburg et al. (2011) 
Eagly och Carli (2013) 

 

4. Kvotering 

Regeringen har förslagit ett lagförslag 
om kvotering. Men kvinnor vill bli 

anställda för att de har rätt kompetens. 

 

Jones och Swiss (2014)  

1.2. 

Tystning Är en del av barriären stereotyphot. 

Handlar om att kvinnor inte får föra 

sin egen talan. 
 

Smith (2014) 

GLASTAKET 

Tema 1 och Tema 2 handlar båda om kvinnors kompetens 
och uppfattningen om kvinnor. Är en del av glastaket. 

Tema 4 är ett förslag för att krossa 

glastaket. Det är därför nära förankrat 

i Tema 1 och Tema 2. 

Tema 1.1 är en del av Tema 1. 

Tema 2.1 är en del av kvinnors kompetens 

och krävs för att krossa glastaket. 

Tema 1.2 är en del av Tema 1 och 

det kommer ur Tema 1.1. 

Tema 3 är när kopplat till alla de 

övriga temana. Alla övriga teman 

finns inom ledarskap vilket blir själva 
grunden i det hela.  
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de har känt av. Några respondenter berättade att de upprepade gånger fått beröm som de 

själva anser är överdrivet och onödigt. De menar att de dessa gånger bara gjort sitt jobb 

och att det inte är något att få beröm över och de tror inte att en man skulle få beröm i 

samma situation. En respondent har förklarat att män ofta är övertydliga när de ska 

förklara något för henne och att de inte är lika tydliga när de ska förklara något för 

andra män. Här tolkar vi att det finns ett tydligt samband mellan teori och empiri. 

Teorin beskriver att männen ser kvinnorna som sämre och mindre kunniga och i empirin 

får vi förklarat för oss att kvinnorna anser att männen behandlar dem som om de skulle 

haft en mycket lägre prestationsförmåga än vad de har. Samtidigt så tycker vi att det är 

mycket intressant eftersom studier har visat att kvinnor ofta blir högre rankade i 

beslutsfattande och planering. Kvinnor besitter mer analytiska färdigheter och har större 

kvalitetsmedvetenhet (Arditi & Balci, 2009; Sahoo & Lenka, 2016). 

 

En respondent uppger att hon och hennes kvinnliga kollegor blir nedvärderade med 

”lilla gumman-attityden”. En annan respondent förklarar att hon får höra uttryck som 

”kära du”. De här uttrycken uppfattas som nedvärderande bland kvinnorna. Det är inte 

något vi finner i den teori vi läst och tagit upp i den teoretiska referensramen men vi 

tolkar att det hör ihop med det vi diskuterade ovan, att män ser sig som överlägsna i 

jämförelse med kvinnor. 

 

I den teoretiska referensramen förklarar vi att Arditi och Balci (2009) påstår att kvinnor 

är mer emotionella än män och att kvinnor lyssnar mer på andra personer. Om vi 

sammanför den här teorin med den empiri som vi diskuterat i styckena ovan kan vi anta 

att kvinnor kanske uppfattar det som männen säger lite hårdare än vad det är menat från 

männens sida. Det är svårt att säga vad som stämmer när det kommer till det och varför 

kvinnor upplever att männen agerar på det sätt de gör. Vi finner inte något bra svar på 

detta utan vi kan endast dra de svaga slutsatserna som vi gjort ovan. 

 

5.1.1 Husmor 

Kvinnan har i många fall fått vara den som tagit hand om familjen medan mannen har 

haft en karriär/arbete. Det här gör att kvinnor har hamnat i den sociala gruppen. 

Samhällets stereotyper påverkar fortfarande sociala grupper som blivit diskriminerade 

och felbehandlade tidigare (Glaeser, 2005; Bordalo et al., 2016). Flera respondenter 

uppgav att de hade varit med om situationer där de blivit bortprioriterade på grund av att 
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de har familj. De har fått höra att de ska vara hemma och ta hand om barnen istället för 

att arbeta. McCullough (2011) menar att kvinnor är mer benägna att ta ut 

föräldraledighet. Boone et al. (2013) förklarar att kvinnor själva väljer att prioritera 

familj och hushåll högre än arbetet jämfört med män som inte gör det. De menar också 

att kvinnor har svårt att hitta en balans mellan privatliv och arbete och att det är en 

barriär som kvinnorna själva har skapat. Om teori och empiri kombineras kan vi tolka 

det som att många kvinnor har valt att prioritera familj framför arbete vilket har skapat 

den barriär som gör det svårare för de kvinnor som vill ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

En av respondenterna beskrev att hon hade blivit ombedd att koka makaroner i en 

kampanj hon skulle göra. Hon förklarade att hon inte trodde att hennes manlige kollega 

skulle bli ombedd att göra samma sak om det var han som skulle gjort kampanjen 

istället. McCullough (2011) menar att kvinnor tar mer ansvar för hushållet. Vi tolkar det 

som en eventuell anledning till att just hon och inte hennes manliga kollega blev 

beordrad att göra en hushållssyssla i kampanjen. 

 

5.1.2 Tystning 

Smith (2014a) menar att kvinnor ofta tystas och att de inte får föra sin talan samt att 

kvinnor får möta negativa attityder till det de säger. Flera av respondenterna förklarade 

att de har varit med om det. Respondenterna berättade att de vid flera tillfällen när de 

talat blivit avbrutna av män. De berättade även om situationer där männen inte alls 

lyssnat på kvinnor som talat även om det var något relevant hon hade att säga. Sahoo 

och Lenka (2016) förklarar att det finns en stereotyp om att män är ledare och kvinnor 

är följare som ska stödja männen. Manliga chefer anser att kvinnliga anställda har en 

lägre prestationsförmåga än de manliga och därför förväntar sig de manliga cheferna 

mindre av kvinnorna (Sahoo & Lenka, 2016). Vi tolkar det som att män ser kvinnor som 

mindre kompetenta och därför lyssnar inte männen på vad kvinnorna har att säga då de 

inte tror att de kan komma med något bra och relevant. 

 

5.2 Kvalifikationer 

Kaufman och Grace (2011) påstår att kvinnor ställs inför könsrelaterade hinder och 

reaktioner som män inte ställs inför. Det är något som respondenterna bekräftar 

stämmer. Respondenterna förklarade att de vid olika tillfällen känt att de varit tvungna 

att bevisa sina kunskaper, vifta med sina meriter och övertyga andra om sin kompetens, 
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vilket de inte tror att en man skulle vara tvungen att göra. En respondent berättade att 

hon känt att hon fått någon form av negativ stämpel på sig, att hon var en yngre kvinna 

och att de inte har något bra att komma med. Vi anser att respondenterna bevisar att 

Kaufman och Grace’s (2011) teori stämmer. 

 

Flera författare påstår att kvinnor som visar de stereotypiskt manliga egenskaperna inte 

blir accepterade bland kollegor då kvinnor förväntas vara feminina vilket de inte längre 

är om de antar manliga egenskaper (Holden & Raffo, 2014; Broughton & Miller, 2009; 

Eyring & Stead, 1998). En respondent berättade att hon i sitt arbete testade anta 

stereotypiskt manliga egenskaper och de konsekvenser som blev var att hon fick ta emot 

fula ord och hennes kollegor slutade vända sig till henne när de behövde hjälp med 

något. Den här respondenten bekräftar att teorin om att kvinnor som antar stereotypiskt 

manliga egenskaper inte blir accepterade stämmer. Det är dock viktigt att informera om 

att den här kvinnan har tagit sig till en mycket hög position idag. 

 

5.2.1 Viljekraft 

I den teoretiska referensramen tog vi upp Hoyt och Murphy’s (2016) teori gällande 

kvinnor och stereotypa förväntningar. De menar att de stereotypa förväntningar som 

finns mot kvinnor bidrar till att de lämnar sina yrken innan de har nått en ledande 

position inom organisationen de arbetar för. De tror att anledningen är att stereotyperna 

blir psykiskt betungande för kvinnorna vilket medför att kvinnorna inte orkar lägga 

energi på att konkurrera med männen om de ledande positionerna. De kvinnor vi har 

träffat har, genom sin position som styrelseledamot, bevisat att de har tagit sig igenom 

det här, fortsatt att arbeta och på så sätt tagit sig till sin ledande position.  

 

McCullough (2011) menar att det är som en labyrint att ta sig igenom barriärerna och 

kvinnorna har gjort det genom sin viljekraft. Respondenterna förklarade att det är viktigt 

för kvinnor, att redan innan de börjar kämpa mot en ledande position, vara medvetna om 

att de kan komma att behöva bevisa sina kunskaper och vifta lite extra med sina meriter.  

Koeing et al. (2011) och Deemer et al. (2016) belyser att stereotyper är en betydande 

barriär för kvinnor när de ska avancera. Därför tolkar vi det att det är viktigt att ha en 

medvetenhet för att kunna avancera.  
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Flera av respondenterna beskrev att de har kämpat sig igenom stereotyphot och att de 

tagit sig igenom dem med hjälp av sin envishet. De anser att envishet är en av de 

viktigaste egenskaperna för att som kvinna kunna ta sig till en ledande position. En 

respondent förklarar att envisheten har hjälpt henne att ta sig till den position hon har 

idag, hon har med sin envishet skaffat sig kunskap i smyg som hon senare har använt 

som en sköld mot de som motarbetat henne. Utifrån den teoretiska referensramen och 

utifrån empirin tolkar vi det som att envishet, en stark vilja med tron på att en själv kan, 

är den viktigaste egenskapen en kvinna kan ha för att kunna ta sig igenom de 

stereotyphot som existerar. Har inte en kvinna de här egenskaperna är chansen mycket 

stor att stereotyphoten bryter ned kvinnan vilket medför att hon inte orkar kämpa sig till 

en ledande position. 

 

5.3 Ledarskap 

Kort (2008) definierar ledarskap som att ledaren är en person som får andra personer 

(följarna) att göra någonting. Att kvinnor har ett demokratiskt ledarskap, är emotionella 

och empatiska är något vi tagit upp flera gånger i den teoretiska referensramen. Giritli 

och Topacu- Oraz (2004) har gjort en studie som visar att kvinnor är mer benägna än 

män att anta en demokratisk ledarstil och även Eagly och Carli (2003) påstår att kvinnor 

använder det demokratiska ledarskapet. Det demokratiska ledarskapet är något som 

många av respondenterna uppvisar. Vi kan därför tolka det som att teorin om att kvinnor 

ofta väljer ett demokratiskt ledarskap stämmer, då större delen av respondenterna 

använder den här typen av ledarskap. Men om de använder det i större utsträckning än 

män är omöjligt att svara på i den här studien och det är heller inte av vikt då endast 

kvinnor har studerats. 

 

En respondent förklarar att en av anledningarna till att hon har valt att ha en 

demokratisk ledarstil är att hon anser att andra ibland kan ha mer kompetens än en själv 

och att det är viktigt att inte gå miste om kloka synpunkter. Att kvinnor ofta lyssnar på 

andra och att det är av vikt för dom att skapa samarbetsrelationer är något som bekräftas 

i teorin av bland andra Yukl (2012) och Arditi och Balci (2009). I den teoretiska 

referensramen tar vi även upp en negativ aspekt med den demokratiska ledarstilen. 

Brescoll (2016) menar att kvinnor har svårt att fatta objektiva beslut gällande 

medarbetarna då de har så pass stor empati för andra människor. Kvinnor kan inte 



 

43 

 

kontrollera sina känslor och sin empati mot andra människor vilket kan medföra 

negativitet för organisationen (Brescoll, 2016). 

 

En av respondenterna stod ut lite extra från de andra gällande ledarskapsstil. Hon 

beskrev att hon är väldigt tydlig och rak i sitt ledarskap, för att hon ansåg att det då 

skulle skapas mindre missförstånd och fundering om vad som ska göras hos de 

anställda. Det går emot en del av den teoretiska referensramen som diskuterades i 

stycket ovan. Samtidigt så finns det även teori som bekräftar att kvinnor använder det 

auktoritära ledarskapet på ett bra sätt (Adriti & Balci, 2009). 

 

Lawless (2001) menar att det ligger i den kvinnliga naturen att se andra individer som 

jämlikar. Därför tolkar vi det som att de är mer logiskt för en kvinna att använda ett 

demokratiskt ledarskap. Kvinnornas känslor får inte ta över styr. Det är även bra om den 

demokratiska ledarskapsstilen samtidigt har inslag av auktoritet. Auktoriteten får 

ledarskapet att blir mer tydligt, det skapar mindre förvirring hos de anställda och de 

låter inte känslorna att ta över. Det tillsammans med demokrati som betyder att 

ledarskapet inte blir för hårt och kallt tror vi bidrar till ett mycket bra och lyckat 

ledarskap. Ingen av kvinnorna antyder att de är mer emotionella än sina manliga 

kollegor. Vilket då stödjs i Brescoll’s (2016) teori om att män och kvinnor har och 

känner samma känslor. Kvinnorna själva ser sig inte som emotionella men troligen är 

det så att en kvinnas beteende studeras mer än en mans (Brescoll, 2016). 

 

5.4 Kvotering 

Under intervjuerna tog många respondenter upp ämnet om kvotering utan att vi nämnt 

något om det. Anledningen tror vi är, som Jones och Swiss (2014) påpekar, att 

kvotering är ett mycket relevant ämne idag, det är mer relevant idag än på länge. 

Respondenterna är ense om att det är viktigt att få in fler kvinnor i styrelser och på 

ledande befattningar. Det är något som även Smith (2014b) håller med om, hon menar 

att kvinnor i ledande befattningar ska ses som något positivt. Även en studie av The 

White House Project (2009) pekar mot att det är bra att ha kvinnor i styrelser, studien 

påvisade att kvinnliga ledare hade 35 % högre avkastning än organisationer med ett 

lägre antal kvinnliga ledare. Både respondenterna och teoretiker anser alltså att fler 

kvinnor bör bli medlemmar i styrelser. 
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Några respondenter tror att kvotering är en bra lösning på det här problemet med att 

styrelser idag inte är jämställda. De upplever att män har varit kvoterade i många år och 

att det nu bör vara kvinnornas tur att bli kvoterade. Andra respondenter anser att 

kvotering inte är någon bra lösning på problemet. De tror att kvotering av kvinnor kan 

skapa mer skada än nytta för de kvinnor som vill komma in i styrelser och nå en ledande 

position. Respondenterna menar att de själva inte skulle vilja bli anställda med 

kvotering som anledning, de vill bli anställda för att de har rätt kvalifikationer för 

tjänsten. Jones och Swiss (2014) anser också att kvinnor bör bli invalda i styrelser för 

att det är rätt sak att göra. Då det råder väldigt delade meningar om kvotering är rätt 

eller fel så låter vi det vara osagt. Kanske är kvotering en bra lösning på att få in fler 

kvinnor i styrelser. Kanske är det ingen bra lösning.  
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6. Slutsats 

Stereotyperna i sig försvårar för kvinnor att nå ledande positioner men kvinnorna kan 

hantera dem. Studien har visat på att kvinnor upplever barriären stereotyper. De 

upplever lilla gumman som är en av de barriärer som vi namngett. Lilla gumman består 

av de nedvärderande handlingar och ord som kvinnor upplever från män. Även att de 

blir nedvärderade på grund av kön och att män inte upplever dem som lika kompetenta. 

I sådana situationer upplever kvinnorna att männen gärna vill förklara mer och 

berömma mer. Men kvinnorna tror inte att det hade hänt om de hade varit män. Husmor 

är den första underkategorin som vi har tagit fram till barriären lilla gumman. Det 

innebär att kvinnorna blir bortprioriterade på grund av att det har familj. Eller får höra 

kommentarer som ”ska inte du gå hem och ta hand om familjen”. Tystning är den andra 

av de två underkategorierna till lilla gumman och de uppkommer även om kvinnorna 

har mött en högre position. Upplevelsen hos kvinnorna är att de blir tystade det vill säga 

blir avbrutna, får inte tala till punkt eller får inte sin röst hörd. 

 

Kvinnorna påverkar barriären genom att vara pålästa, ha mer kunskap, mer praktiskt 

kunnande, ifrågasättande och att överbevisa de personer som trycker ner dem. Genom 

hårt arbete och mycket vilja har kvinnorna tagit sig till de ledande positionerna. 

Ledamöterna poängterar att det är viktigt för kvinnor att vara medvetna. De måste vara 

medvetna om att det är en kamp mot männen och att vifta med meriterna i många fall är 

ett måste. Envishet, viljekraft och självförtroende är mycket viktiga egenskaper för att 

hantera stereotyphot. På så sätt kan kvinnorna påverka barriären stereotyper men de kan 

inte påverka männen som de upplever trycker ned dem i vissa sammanhang mer än att 

bevisa att de är bättre än vad männen tror. 

 

Förutom att besvara forskningsfrågorna har vi hittat tre andra slutsatser i vår studie. 

Majoriteten av kvinnorna väljer att uppvisa det demokratiska ledarskapet vissa av 

ledamöterna vill att alla ska vara med och fatta besluten. Medan andra lyssnar på andras 

åsikter men fattar besluten själva med övervägande från de andras åsikter. Det är viktigt 

att ta vara på andras kompetenser och kunskap. Vår slutsats kring ledarskapsstilen är att 

kvinnor använder det mer demokratiska ledarskapet för att de är bryr sig om sina 

kollegor/anställda/medarbetare på ett mer emotionellt plan. 
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Att anta maskulina stereotypiska egenskaper har visat sig vara något negativt då kvinnor 

förväntas vara feminina. Samtidigt så har en av de ledamöter vi träffat antagit de 

maskulina egenskaperna och sitter idag på en mycket hög position. Vi drar slutsatsen att 

det handlar om hur man väljer att anta de manliga egenskaperna och i vilka situationer 

kvinnorna använder dem. 

 

Kvinnorna själva valde att diskutera kvotering under intervjun. Många av dem anser att 

det inte är lösningen på problemet medan vissa tycker att det kan vara bra för att minska 

skillnaderna i arbetslivet. Vi tror inte på kvotering. Problemet borde lösas med att cvn 

eller liknande är könslösa. Inget namn och ingen bild. Då kommer personerna väljas 

efter sina meriter och inte utifrån sitt kön. 

 

Vi tror att kvinnor måste gå ihop och hjälpa varandra för att kunna ändra på männens 

nedvärderande syn mot kvinnor. Kvinnorna i studien har förklarat att det ibland varit 

väldigt tufft och vi tror då att det hade underlättat om de hade haft en till kvinna vid sin 

sida. Vi tror även att organisationerna måste arbeta med jämställdhetsfrågor och 

tillsammans med medarbetarna arbeta för att eliminera stereotyphot. 
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7. Bidrag 

Nedan presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag till forskningen. 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för hur kvinnliga ledamöter i aktiebolag 

upplever och hanterar barriären stereotyper. Vårt bidrag till forskningen är att vi har 

kunnat namnge vissa av de barriärer som kvinnor möter i arbetslivet. Lilla gumman, 

med tillhörande underkategorier, visar på de nedvärderande termer och attityder som 

kvinnor möter inte bara i ledande positioner utan även när de söker de ledande 

positionerna.  

 

Kvalifikationer påvisar de egenskaper och kompetenser som kvinnor behöver för att 

kunna hantera barriären stereotyper. Viljekraft, envishet och vifta med meriter är tre av 

dem vi hittat. De här kvalifikationerna har visat sig vara mycket viktiga för kvinnor som 

vill nå ledande positioner. Vi anser att detta är ett litet bidrag från vår sida som skulle 

vara intressant att studera djupare. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 

Vi kan inte bekräfta att vi skapat en medvetenhet hos kvinnorna som vi nämnde tidigare 

i studien. Men när vi var på intervjuerna så kunde inte kvinnorna ge konkreta exempel 

till alla frågor till en början utan de behövde fundera. Vi tror att vårt praktiska bidrag är 

att vi skapade någon form av medvetenhet hos kvinnorna. När vi först ställde frågorna 

om stereotyper så fick vi svaret “ja, men jag kan inte komma med något konkret 

exempel”. När de fick fundera en liten stund så kom de på flera exempel och situationer 

där de har stött på barriären stereotyper. De organisationer och företag kan göra är att 

uppmärksamma stereotyper för att kunna eliminera dem. Kvinnor besitter mycket 

värdefull kompetens precis som män.  

 

Det är viktigt att organisationer tar vara på all kompetens som finns inom företagen för 

att skapa en bra arbetsmiljö samt konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

Medvetenheten som studien har skapat eller kan komma att skapa hjälper företag att ta 

vara på den kompetensen. De kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för barriären 

stereotyper och tillhörande stereotyphot får en inblick i problemet. De får även förslag 

på hur de själva kan hantera problemet. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Efter den här studien anser vi att det skulle vara intressant och nödvändigt att studera 

hur organisationer kan arbeta för att skapa en medvetenhet kring stereotyphot och hur 

de ska arbeta för att eliminera dem. Det behövs för att kvinnor ska ha möjligheten att 

utvecklas i samma takt som män. Det behövs också för att kvinnor ska känna att de har 

samma rätt som män att nå ledande positioner. Organisationer behöver lära sig att 

hantera stereotyper på ett sådant sätt att det skapas en medvetenhet hos medarbetarna. 

Samt att organisationer ska tillsammans med medarbetarna eliminera den här typen av 

barriär. Det ska vara jämställt i samhället och ingen får enligt lag diskrimineras 

(Diskrimineringslagen 1:4). Vi anser också i och med att det ska vara jämställt att det 

skulle vara intressant att studera frågor angående kvotering. Om kvotering kan vara en 

lösning för att få mer jämställda styrelser eller inte. Även om kvotering skulle kunna 

eliminera glastaket och de stereotyphot som kvinnor upplever.  

 

8.1 Förslag på forskningsfrågor 

 Hur kan en organisation arbeta för att bli medvetna om stereotyphot för att sedan 

kunna eliminera dem? 

 Bidrar kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser till mer jämställda styrelser? 

 Kan glastaket krossas för gott med hjälp av kvotering av kvinnor? 
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