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SAMMANFATTNING  

Titel: Könsstereotyper ett hinder för kvinnornas framgång? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Karin Eriksson och Emma Olsson 

Handledare: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström and Kristina Mickelsson 

Datum: 2017- januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur stereotypiska hotet 

mot kvinnors karriärambitioner uppfattas påverka deras framgång i organisationen. För 

att förstå kvinnorna samt organisationen, utformades forskningsfrågorna efter syftet; Hur 

påverkar könsstereotyper inom ledarskap kvinnors uppfattning om ledarrollen? Hur 

påverkar stereotypiska hot kvinnors karriärambitioner att klättra i organisationen? Hur 

uppfattar kvinnorna att deras framgång påverkas av stereotypiska hot inom ledarskap? 

 

Metod: I studien används en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk 

forskningsansats. I studien genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer som 

analyserats enligt en tematisk analys.  

 

Slutsats: Studiens slutsats överensstämmer med tidigare forskning vad gäller de tre 

huvudkonsekvenserna från stereotypiska hot. Kvinnor upplever låga karriärmöjligheter, 

separerad identitet och ökad oro. Studien påvisar även stress som en konsekvens av en 

längre tids upplevelse av separerad identitet, vilket tidigare forskning inte funnit. 

Konsekvenserna gav oss en djupare förståelse av hur kvinnornas framgång i 

organisationen påverkas av stereotypiska hoten.  

 

Förslag till fortsatt forskning: För att få en ännu djupare förståelse föreslår vi till 

fortsatt forskning att undersöka hur stereotypiska hot påverkar en organisation under 

en längre tid, genom att använda longitudinell metod.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en djupare förståelse hur stereotypiska hotet 

mot kvinnors karriärambitioner påverkar deras framgång i organisationens.  

 

Nyckelord: Organisationen, könsstereotyper, kvinnor, karriärambitioner, stereotypiska 

hot, framgång.  



 

 

ABSTRACT 

Title: Gender stereotyping, a barrier for women's success? 
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Supervisor: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström and Kristina Mickelsson 
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Aim: The aim of the study is to create a deeper understanding of how stereotypical 

threats for women's career ambitions perceived influence their success in the 

organization. To understand the women and the organization we designed research 

questions for this purpose; How does gender stereotypes in leadership impact women's 

idea of leadership? How does the stereotypical threat impact women's career 

aspirations to climb in the organization? How do woman experience that their success 

is influenced by stereotypical threat in leadership? 

 

Method: The study used a qualitative research with a hermeneutic research approach. 

Ten semi-structured interviews were conducted, analyzed with a thematic analysis.  

 

Conclusions: The study's conclusion is consistent with previous research regarding the 

three main consequences of stereotypical threat. Women experience low career 

prospects, separate identity and increased anxiety. The study also found stress as a 

consequence of a longer experience of separate identity, which previous research has 

not found. Consequences gave us a deeper understanding of how women's success in 

the organization is influenced by stereotypical threats. 

 

Suggestions for future research: To get an even deeper understanding, we suggest 

further research to investigate how stereotypical threat affects an organization for a 

long time, using the longitudinal method.  

 

Contribution of the thesis: The study contributes to a deeper understanding of how 

the stereotypical threat to women's career ambitions affect their success in the 

organization. 

 

Key words: Organization, gender stereotypes, women, career aspirations, stereotypical 

threat, success.   
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1. Introduktion 
 

I inledningen presenteras studiens bakgrund och problemformulering. Till en början vill 

vi förklara bakgrunden till problemet för att sedan problematisera och finna avsaknaden 

av forskning. Avsnittet mynnar ut i ett syfte följt av forskningsfrågor samt 

avgränsningar.    

 

1.1 Inledning  

 

Harvard Business Review Staff (2016) rankade nyligen de bäst presterande CEO:s i 

världen. Resultatet gav ett chockartat besked, då endast 2 % var kvinnor. Många påstår 

att rankningen uppmärksammar den rådande ojämställdheten i ledarroller. Enligt 

statistik från SCB (u.å) ser situationen liknande ut i Sverige, då endast 6 % av de 

verkställande direktörsposterna och 5 % av styrelseordförandeposterna utgörs av 

kvinnor. Det visar att avsaknaden av kvinnor i högt uppsatta ledarroller är ett generellt 

problem och Lampou (2014) menar att det kan dröja till 2065 innan posterna blir 

jämställda.  

 

Enligt Alvesson och Due Billing (2011) är intrycket att kvinnor inte har samma 

karriärambitioner som män. Dock nämner de en amerikansk studie som påvisar att 78 % 

av kvinnorna och 74 % av männen instämde i påståendet att de ville göra karriär. 

Heilman (2012) menar att det finns allt fler bekräftelser på att kvinnor saknas i de högre 

ledarrollerna, trots att de har kompetens, karriärambitioner och utbildning. 

Könsstereotyper anses vara det centrala argumentet till avsaknaden av kvinnor, då 

kvinnor inte ges samma karriärmöjligheter som männen (Heilman, 2012; Alvesson & 

Due Billing, 2011). Könsstereotyper delar in kvinnor och män i olika roller som 

innefattar beskrivande och normativa komponenter. Beskrivande komponenterna 

förklarar hur män och kvinnor är och normativa komponenter förklarar hur män och 

kvinnor bör vara och inte bör vara. (Eagly, Gartzia & Carli, 2014; Heilman, 2012) 

Alvesson och Due Billing (2011) menar att karriärmöjligheterna beror på förhållandet i 

organisationen och att det är upp till ledningen att göra det möjligt för kvinnorna att 

kunna göra karriär. Hoyt och Murphy (2016) anser att ledningar behöver arbeta med 

kvinnornas ambition och inspirera dem till att klättra i karriärstegen för att nå 

ledarrollerna och inte låta organisationen vara kvar i traditionella könsstereotyper. De 
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behöver låta kvinnorna delta till fullo redan nu, vilket kommer att förbättra och främja 

civilsamhället (Hoyt & Murphy, 2016).  Vi vill undersöka om kvinnorna själva är en 

viktig beståndsdel av det rådande problemet, att kvinnor saknas i de högt uppsatta 

ledarrollerna. Därför vill vi analysera om kvinnorna upplever att könsstereotyp påverkar 

deras framgång i organisationen. 

 

Det stereotypiska ledarskapet uppfattas enligt Simon och Hoyt (2013) som något 

maskulint. Även Hoyt och Murphy (2016) uppmärksammar maskulinitet som en 

av ledarskapets utmärkande egenskaper, de menar att normen skapar sociala 

föreställningar om vem som passar i ledarrollen. Hoyt och Murphy (2016) anser att de 

anställdas förväntningar på ledaren är starkt påverkat av könsstereotyper. Koenig, 

Mitchell, Eagly, och Ristikari (2011) menar att alla har en förutfattad mening och en 

förväntning om hur en ledare är och hur den ska agera. Ett effektivt ledarskap 

förknippas med maskulinitet och där mannen anses passa bättre i rollen som ledare. 

Hoyt och Murphy (2016) påvisar att stereotypen inte endast påverkar vem som anses 

passa bäst till en ledarroll, den påverkar dessutom kvinnorna själva. Greene, Han, och 

Marlow (2013) menar att kvinnors ambitioner att göra karriär påverkas av de 

könsstereotyper som råder i organisationen. Kvinnor känner sig inte passande för rollen 

som ledare utan snarare agera stöd för mannen och har därför ingen karriärambition att 

nå ledarroller (Asgari, Dasgupta, & Stout, 2012). Påståendet stöds även av Kalokerinos, 

von Hippel, och Zacher (2014) som menar att könsstereotyp minskar karriärambitioner 

inom ledarskap. Det är en bidragande faktor till underrepresentationen av kvinnor i högt 

uppsatta ledarroller (Kalokerinos et al., 2014). 

 

Eagly et al. (2014) menar att kvinnor har en tendens att anta annorlunda ledarstilar som 

är bra lämpade för komplicerade uppgifter i organisationen och som i längden gör 

organisationen effektivare. De menar även att kvinnor har en tendens att förmedla unika 

och viktiga prioriteringar och perspektiv som skapar positiva sociala utfall för en 

organisation. Dessutom bidrar kvinnor med ett ökat etiskt ansvarstagande i 

organisationen. (Eagly et al., 2014) Därför är det viktigt att inte kvinnor hämmar sig 

själva från att bli ledare och göra karriär (Hoyt & Murphy, 2016).  

 

När könsstereotyper påverkar kvinnor negativt i organisationen uppstår stereotypiska 

hot (Burnette, Pollack, & Hoyt 2010; Hoyt & Murphy, 2016; Roberson & Kulik, 2007). 
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Roberson och Kulik (2007) menar att upplevelsen av stereotypiska hot kan vara en 

förklaring till varför könsstereotyp kan påverka kvinnornas framgång i 

mansdominerande områden. Upplevelsen av stereotypiska hot har visat sig ha tre 

konsekvenser på kvinnor i organisationer; upplevesle av låga karrirämöjligheter, 

separerad identitet och ökad oro (Kalokerinos et al., 2014; von Hippel, Issa, Ma, och 

Stokes, 2011).  

 

Den ökade oron är baserad på att individerna förknippar sig med en grupp, som 

generellt presterar sämre i en specifik uppgift. Då kvinnan är medveten om gruppens 

sämre prestation bidrar det till att individen prestera ännu sämre i uppgiften. (Burnette 

et al., 2010) Konsekvensen upplevelsen av låga karriärmöjligheter uppstår när männen 

dominerar och kvinnorna upplever ett stereotyoiskt hot. Hotet får dem att uppleva låga 

karriärmöjligheter och avancemang inom företaget, vilket på sikt leder till reducerade 

karriärambitioner. (von Hippel et al., 2011; Kalokerinos et al., 2014) Det bidrar till att 

kvinnorna undviker ledarrollen, eftersom de inte ser möjligheter att avancera (Davies, 

Spencer, & Steele, 2005) Den sista konsekvensen som tidigare forskning har funnit som 

en konsekvens av det stereotypiska hot är separerar identiteten (von Hippel et al., 2011). 

von Hippel et al. (2011) menar att hotet får kvinnor att separera sin kvinnliga identitet 

från sin arbetsidentitet. T ex på jobbet kan en kvinna behålla egenskaperna som 

karaktäriseras som manliga, då de är förknippade med ledarskap och framgång, utanför 

arbetet tar kvinnorna till sig mer feminina utmärkande egenskaper (Koenig, et al., 

2011). 

 

Kvinnors upplevelse av stereotypiska hot grundar sig i negativa könsstereotyper, vilket 

tenderar att bidra till deras sämre resultat (Burnette et al., 2010; Hoyt & Murphy, 2016; 

Roberson & Kulik, 2007). Könsstereotyper anses vara det centrala argumentet till 

avsaknaden av kvinnor (Heilman, 2012; Alvesson & Due Billing, 2011). Det kommer 

enligt Hoyt och Murphy (2016) att påverka organisationen negativt. Vi anser att det är 

angelägenhet att skapa en djupare förståelse av hur kvinnornas framgång påverkas av 

det stereotypiska hot som uppstår av negativa könsstereotyper. Förstår organisationen 

angelägenheten av att ha kvinnor i ledarroller, anser vi att det kan främja både 

kvinnorna och organisationen avsevärt. Det är viktigt att poängtera att det finns 

begränsad forskning om stereotypiska hot vad det gäller ledarskap och karriärambitioner 

ur en organisationskontext (Kalokerinos et al., 2014). Studien kommer därför fokusera 



 

4 
 

på att förstå hur kvinnor påverkas de stereotypiska hoten de möter i organisationen vad 

det gäller högt uppsatta ledarroller.   

 

I studien är uppgiften att skapa en djupare förståelse om hur kvinnor påverkas av 

stereotypiska hot, dock har vi valt att inkludera ett bredare perspektiv och innefatta 

organisationen. Därför är det viktigt att överväga hur kvinnornas påverkan speglas i 

organisationen. Det är viktigt att poängtera att de tidigare studierna som har granskat 

ledarskap och karriärambitioner hos kvinnor har endast genomförts i laboratorium 

(Kalokerinos et al., 2014). Endast studien av von Hippel et al. (2011) har genomförts i 

en organisatorisk kontext med arbetande kvinnor (Kalokerinos et al., 2014). Då det 

förekommer begränsad forskning inom området och den forskning som finns är baserad 

på laboratorieundersökningar (Kalokerinos et al., 2014), anser vi att det är relevant att 

göra en fältstudie för att få en djupare förståelse. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur stereotypiska hotet mot 

kvinnors karriärambitioner uppfattas påverka deras framgång i organisationen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Hur påverkar könsstereotyper inom ledarskap kvinnors uppfattning om ledarrollen? 

 

Hur påverkar stereotypiska hot kvinnors karriärambitioner att klättra i organisationen?  

 

Hur uppfattar kvinnorna att deras framgång påverkas av stereotypiska hot inom 

ledarskap? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

För att skapa en tydlig bild för läsaren kommer vi nu att definiera och motivera 

avgränsningar som utförts i studien. Den första avgränsningen gäller val av 
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respondenter. Vi har undersökt kvinnor i olika åldrar som har minst tre år i 

organisationen. 

 

Vi valde även att avgränsa oss till könsstereotyper inom ledarskap, då vi anser att 

perspektivet är av största relevans för studien. Genom avgränsningen kunde 

intervjupersonerna lättare relatera till ett sammanhang istället för att undersöka alla 

stereotyper kvinnor kan beröras av i organisationen.    

 

Vi valde att avgränsa oss till kvinnor inom teknikbranschen eftersom branschen är 

generellt mansdominerande (Ewenfeldt, 2014).  
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2. Teori 
 

För att genomföra studien krävdes god kunskap om tidigare forskning. För att 

tydliggöra hur kvinnors framgång påverkas i organisationen ville vi först lämna 

utrymme för att definiera könsstereotyp och hur de påverkar ledarskapet. I nästa avsnitt 

gör vi avtryck i fenomenet stereotypiska hot och hur de uppkommer i organisationen. 

Med tanke på konsekvenserna av de stereotypiska hoten, vänder vi oss sedan till frågan 

vilken påverkan det har på kvinnor i organisationen. Eftersom stereotypiska hot ofta 

uppkommer på arbetsplatsen, är hoten ett frekvent inslag i många kvinnors 

arbetserfarenheter (Roberson & Kulik, 2007). Med den väsentliga teorin vill vi påvisa 

viss avsaknad av kunskap i tidigare forskning, därmed kunde studien positionera sig 

med tidigare forskning. I slutet av teorin presenteras de teoretiska verktygen vi använt 

vid analys av empirisk data. Verktygen är utformade utifrån olika begrepp för att kunna 

ge ett teoretiskt stöd. Det teoretiska stödet är format som figur 1 med stöd från tabell 4, 

som båda är uppbyggda av tre huvudteman och sex underteman.  

 

2.1 Vad är könsstereotyper? 

 

Könsstereotyper är föreställningar om och förväntningar vi har på hur kvinnor och män 

bör vara (Heilman, 2012). Greene et al. (2013) utvecklar begreppet och menar att 

könsstereotyper delar in kvinnor och män i olika roller som definierar det normativa. 

Det normativa berättar hur olika kön ska agera (Heilman, 2012). Den manliga 

stereotypen förknippas med ambitioner, uppgiftsfokuserad, kompetens, dominans, 

bestämdhet och kraftfullhet. Den kvinnliga stereotypen förknippas istället med 

vänlighet, ödmjukhet, hänsynsfullhet, känslighet, försiktighet och emotionell. (Brescoll, 

2016) Ett vanligt förekommande är könsstereotyper om att män och kvinnor inte bara är 

olika, de är även motsatserna till varandra. Kvinnorna saknar det som anses vara 

manligt och männen anses sakna det som är kvinnligt. (Heilman, 2012) Heilman (2012) 

menar att karaktärsdragen för vad som är manligt och kvinnligt är ganska oförändrad de 

senaste decennierna. Alvesson och Due Billing (2011) menar att de traditionella 

indelningarna har lagt grunden för dagens könsstereotyper och lever kvar än idag. Den 

ökade närvaron av kvinnor på arbetsplatser och i traditionellt mansdominerade yrken 

menar Schein (2001) inte har påverkat könsstereotyper avsevärt.  
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2.1.1 Hur ser könsstereotyper ut inom ledarskap? 
 

Könsstereotyper är den allmänna sociala föreställningen som råder i civilsamhället, om 

att kvinnor och män förknippas bland annat med olika yrken. Många yrken är 

könsstämplade och betraktas antingen som maskulina eller feminina. (Alvesson & Due 

Billing, 2011; Sahoo & Lenka, 2016) Ledarskap är starkt associerat med maskulinitet 

(Simon & Hoyt, 2013; Carbonell & Castro, 2008; Hoyt & Murphy, 2016; Holden & 

Raffo, 2014). Vilket även stöds av Koenig et al. (2011) och Askehave och Zethsen 

(2014) som påstår att människor anser att ledarrollen överensstämmer med män och inte 

lika mycket med kvinnor. De menar att stereotypen av ledarskap är mer maskulint än 

feminint och präglas av dominans och styrkekvaliteter. Dessutom menar Koenig et al. 

(2011) att ledarroller på högre nivåer (t ex VD nivå) associeras mer med maskulinitet än 

ledarroller på mellannivå (t ex avdelningschefer).  

 

Koenig, et al. (2011) menar att en viss förändring har skett då ledarskap nu, mer än förr, 

associeras med feminina kvaliteter. Värme, förståelse och känslor har numera en 

starkare innebörd i det stereotypiska ledarskapet. Dock upplevs kvinnor fortfarande 

sakna ledarskapskvaliteter, vilket fortsätter begränsa möjligheterna att nå ledarroller. 

(Koenig et al., 2011) Enligt Burnette, et al. (2010) och Hoyt och Murphy (2016) skapar 

begränsningar en oro av upplevda stereotypiska hot som hämmar viljan att nå 

ledarroller. I nästa avsnitt ska vi återuppta begreppet stereotypiska hot och diskutera 

innebörden djupare.  

 

2.2 Vad är stereotypiska hot? 

 

Varje yrke innefattar att bli bedömd av någon eller några, vilket är ett allmänt 

återkommande (Kalokerinos et al., 2014). Det kan vara medarbetare, en chef, en 

säljpresentation, vem som helst den anställda stöter på i organisationen (Kalokerinos et 

al., 2014; Roberson & Kulik, 2007). Grupper kan bli bedömda till följd av negativa 

stereotyper, då stereotyper påverkar individen negativt uppstår det stereotypiska hotet. 

Hoten har en tendens att bidra till de utsatta gruppernas sämre resultat, vilket kan 

illustreras i många exempel. (Burnette et al., 2010; Hoyt & Murphy, 2016; Roberson & 

Kulik, 2007) Bland annat när kvinnor blir påminda om könsstereotypen att män är 

bättre i matematik, visar Gresky, Eyck, Lord och McIntyre (2005) resultat att kvinnor 
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presterar betydligt sämre i ämnet. Enligt Hoyt och Murphy (2016) och Roberson och 

Kulik (2007) är stereotypiska hot situationstvunget, det innebär att även traditionellt 

gynnade grupper kan utsättas för stereotypiska hot i vissa situationer. T ex 

underpresterar vita män i matematiktest, då de upplever att stereotypen påvisar asiater 

som överlägsna (Aronson, Lustina, Good & Keough, 1999). Enligt Block, Koch, 

Liberman, Merriweather och Roberson (2011) och Roberson och Kulik (2007) upplevs 

stereotypiska hot då följande betingelser är mötta. 

 

• Stereotypiska hot kommer endast att inträffa när individen utför en uppgift som 

är associerad med stereotypen. T ex har matematiktest använts för att skapa 

stereotypiskt relevanta uppgifter för kvinnor. 

• Uppgiften är utmanande, nästan på gränsen att individen klarar av den. I enkla 

uppgifter har stereotypiska hot ingen effekt. 

• Individen utför uppgiften i ett område där individen identifierar sig med. T ex, 

en del anställda identifierar sig stark med en speciell kompetens eller kunskap. 

För självförtroendet är det extra viktigt att prestera i den speciella uppgiften. 

 

Förslagsvis finns det många könsstereotyper i organisationen som är prestandarelaterade 

och baserade på uppgifter (t ex att kvinnor inte är bra på kvantitativa uppgifter), vilket 

bidrar till uppkomsten av stereotypiska hot (Block et al., 2011).   

 

Stereotypiska hot har länge hanterats som ett akut tillstånd, numera tittar forskningen 

även på stereotypiska hot som ett kroniskt tillstånd (Kalokerinos et al., 2014). von 

Hippel et al. (2011) bekräftar påståendet och menar att stereotypiska hot delas in i två 

grupper, akut och kroniskt stereotypiska hot. Det akuta är ett upplevt hot för stunden, 

kroniskt hot är något personen upplever under en längre tid (von Hippel et al., 2011). 

De två avvikande hoten har inte alltid liknande påföljder (von Hippel et al., 2011), 

vilket vi ska behandla mer i nästa avsnitt. För att förtydliga vad stereotypiska hot är, vill 

vi sammanfatta det vi tidigare sagt.  

 

Det stereotypiska hotet är en individs bekräftande av en negativ stereotyp. Individen 

behöver endast känna en oro över att utsättas för en stereotyp för att ett hot ska 

uppkomma. Dock visar tidigare forskning att vissa betingelser behöver bli mötta innan 

individen upplever de stereotypiska hoten, betingelser som ofta går att möta i 
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organisationen. Forskning har valt att titta på stereotypiska hot genom två perspektiv, 

akut och kronisk men mer om olika påföljder i nästa avsnitt. 

 

2.3 Hur påverkar stereotypiska hot kvinnor i organisationen? 

  

För att förstå hur stereotypiska hot i ledarskap påverkar kvinnornas framgång måste vi 

först förstå vilka konsekvenser stereotypiska hot har. Tidigare forskning har visat en 

betydande negativ effekt av stereotypiska hot på kvinnor inom ledarskap (Hoyt & 

Murphy, 2016). Enligt den traditionella könsstereotypen har kvinnor inte vad som 

behövs för högt uppsatta ledarskapsroller (Koenig et al., 2011). För att kunna nå 

studiens syfte och besvara forskningsfrågorna valde vi att utveckla en figur. Figuren ger 

stöd samt förståelse av hur kvinnorna framgång påverkas i organisationen.  Dessutom 

utformades figuren för att ge teoretiskt stöd vid analys av empirin.  

 

2.3.1  Hur uppkommer stereotypiska hot för kvinnor med karriärambitioner att 

bli ledare? 

 

I dagens läge vore det otänkbart för kvinnor att bli ombedda att hämta kaffe för ett möte 

eller liknande könsstereotypiska uppgifter kvinnor har haft. Det finns dock fortfarande 

normativa förväntningar i organisationen. Kvinnor som misslyckas med att leva upp till 

förväntningarna anses sakna karaktär. Att inte utföra uppgifterna kan ha en stor negativ 

påverkan på framtida karriärmöjligheter och organisatoriska belöningar (t ex löner, 

klättring i karriärstegen, utdelning av projekt). För att undvika de negativa 

konsekvenserna känner sig kvinnor tvungna att engagera sig i uppgifter som inte är av 

intresse. (Heilman, 2012) Om de tre tidigare nämnda betingelserna är möta kommer 

stereotypiska hot att upplevas (när individen utför en uppgift som associerad med 

stereotypen, uppgiften är utmanande och utför uppgiften i ett område där individen 

identifierar sig med) (Block et al., 2011; Roberson & Kulik 2007). Roberson och Kulik 

(2007) och Heilman (2012) menar att det starkt påverkar kvinnorna psykiskt.  

 

Givet att männen tjänar mer, klättrar snabbare i karriärstegen och associeras mer med 

synliga projekt är det inte utan problem kvinnorna blir medvetna om sin underlägsenhet 

och tenderar att jämföra sig med männen (Kalokerinos et al., 2014; von Hippel et al., 

2011). Enligt von Hippel et al. (2011) skapar männens framträdande en norm till 



 

10 
 

framgång. De påstår att alla kvinnor inte jämför sig med manliga kolleger. Dock 

kommer de kvinnor som jämför sig uppfatta den manliga normen som ett stereotypiskt 

hot eftersom kvinnorna känner oro över att männen presterar bättre. Hoyt och Murphy 

(2016) menar å andra sidan att jämförelse med framgångsrika kvinnor istället reducerar 

de stereotypiska hoten. Dock finns det få kvinnor i högt uppsatta ledarroller vilket 

medför att det är svårt att jämföra sig med andra. På sikt kommer kvinnor i de här 

miljöerna uppleva ett större hot då det finns en avsaknad av kvinnor. (Hoyt & Murphy, 

2016) Gneezy, Niederle och Rustichini (2003) stödjer påståendet och menar yrken och 

arbetsmiljöer där stereotypiska hot upplevs, är de mest hotade miljöerna för kvinnor. Då 

kvinnor upplever hoten har de närmare bestämt svårt att hävda sig och ta plats (Gneezy 

et al., 2003). 

 

Forskning om organisationen visar att många organisationer använder redskap som 

indikerar hur vissa grupper är underrepresenterade. Organisationer med den typen av 

redskap kommer med all sannolikhet att öka det stereotypiska hotet mot anställda som 

tillhör den underrepresenterade gruppen. (Kalokerinos et al., 2014) Kalokerinos et al. 

(2014) har tittat på kvinnliga revisorer och hur de påverkades när de blev 

uppmärksammade på den låga andelen kvinnor i organisationen. Kvinnorna fick en 

avsevärd negativ effekt av det stereotypiska hotet. Därför menar Kalokerinos et al. 

(2014) att organisationen inte behöver uppmärksamma utsatta grupper. De behöver 

istället satsa på goda relationer till anställda för att inflytelserikt kunna påverka 

kvinnornas motivation, mående och prestation (Coyle-Shapiro & Conway, 2005). Enligt 

Roberson och Kulik (2007) är det viktigt att organisationen är medveten om att 

stereotypiska hot kommer att påverka utsatta grupper när de utför en uppgift som är 

svår, stereotypiskt relevant och där sammanhanget förstärker stereotyper.  

 

I det här avsnittet har vi gått på djupet när det gäller hur stereotypiska hot uppkommer i 

organisationen. I nästa avsnitt vill vi få en ännu djupare förståelse av hur de 

stereotypiska hot inom ledarskap kan påverka kvinnornas framgång i organisationen.  

 

2.4 Hur påverkar stereotypiska hot kvinnornas framgång i organisationen 

 

Vi vill till en början tydliggöra vilken påverkan de stereotypiska hoten har på kvinnor. 

När vi har behandlat påverkan av de stereotypiska hoten på kvinnor, är det begripligare 
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att förstå hur deras framgång påverkas. Det finns begränsad forskning om stereotypiska 

hot ur en organisationskontext (Kalokerinos et al., 2014). Därför vill vi i avsnittet 

förtydliga och få en djupare förståelse av hur de stereotypiska hotens påverkan på 

kvinnor reflekteras i deras framgång i organisationen. 

 

Tidigare forskning indikerar att hoten är av angelägenhet för kvinnor i organisationen 

men även för organisationen i sig. Ledarskapsambitioner, viktiga resurser 

och prestationer hämmas och leder till att organisationen går miste om viktig kunskap. 

(Hoyt & Murphy, 2016)  

 

Huvudteman 

 

Tidigare forskning visar att stereotypiska hot har tre direkta konsekvenser på kvinnorna, 

de tre konsekvenserna har vi valt att använda som huvudteman i figur 1. Upplevelse av 

låga karriärmöjligheter, separerar identiteten samt ökad oro. Dessutom kommer teorin 

och empirin att tillsammans med de tre olika huvudtemana utformas i tabell 4 som gör 

det enklare att besvara forskningsfrågorna. 

 

2.4.1 Upplevelse av låga karriärmöjligheter 

 

Alvesson och Due Billing (2011) menar att det finns en tydlig ökning av antalet 

kvinnliga chefer på mellannivåer, dock är förändringen blygsam på högre nivåer. De 

påstår att skillnaden tyder på att kvinnor inte har samma möjligheter att göra karriär 

som män. Ledarskap förknippas med manliga könsstereotyp, som maskulinitet och 

dominans är något som inte alls överensstämmer med den kvinnliga könsstereotypen 

(Koenig, et al., 2011). Enligt Davies et al. (2005) skapar könsstereotyper inom 

ledarskap stereotypiska hot för kvinnor. Det bidrar till att kvinnorna undviker 

ledarrollen, eftersom de inte ser möjligheter att avancera.  

 

Kalokerinos et al. (2014) stödjer påståendet och menar att männens dominans upplevs 

som ett stereotypiskt hot för kvinnor. Det stereotypiska hotet får dem att uppleva låga 

karriärmöjligheter och avancemang inom företaget, vilket på sikt leder till reducerade 

karriärambitioner. (von Hippel et al., 2011; Kalokerinos et al., 2014) Tidigare forskning 

menar att den individuella förmågan inte är tillräcklig, kvinnorna behöver även tro att de 
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har egenskaperna och karriärmöjligheterna i organisationen (Steele, 1997). Det är 

viktigt att poängtera att alla studier som tidigare har granskat ledarskap och 

karriärambitioner har genomförts i laboratorium. Då forskarna skapat akuta 

manipulationer av stereotypiska hot. (Kalokerinos et al., 2014) Endast studien av von 

Hippel et al. (2011) har genomförts i en organisatorisk kontext med arbetande kvinnor. 

Givet den effekt stereotypiska hot har på kvinnors karriärambitioner är det viktigt att 

studien utökas i en organisatorisk kontext.     

 

Tidigare forskning visar att reducerade karriärambitioner har en avsevärd effekt på 

kvinnors självförtroende. På sikt kommer kvinnornas självförtroende att avancera i 

karriärtrappan att minska. (Kalokerinos et al., 2014) Heilman (2012) menar att minskat 

självförtroende kommer få kvinnor att aldrig nå höga ledarroller. Enligt von Hippel et 

al. (2011) tyder det på att kvinnor som upplever kroniska stereotypiska hot uppges ha 

minskat självförtroende angående karriärmål. Sådant minskat självförtroende menar De 

Jong, De Ruyter och Wetzels (2006) har en avsevärd betydelse för kvinnor. Då minskat 

självförtroende har visat sig påverka prestationen negativt. När kvinnor presterar sämre 

misslyckas organisationen i sin tur att utnyttja de mänskliga resurserna på det mest 

effektiva sättet (Taneja, Pryor & Oyler, 2012). Taneja et al. (2012) menar att kvinnor 

spelar en viktig roll för organisationen när det gäller att nå lönsamhet och tillväxt både i 

offentliga och privata organisationer. Vilket även speglar den påverkan de har på 

nationell nivå. De menar även att det blir allt viktigare för organisationen att öka antalet 

kvinnor i ledarrollerna för att klara sig i den rådande konkurrenssituationen som blir allt 

mer utsatt. Om organisationen inte bryter sig loss från det traditionella sättet att leda och 

väljer att följa stereotypiska mönster, kommer organisationen ha svårt att positionera sig 

på de allt mer konkurrenskraftiga marknaderna. (Taneja et al., 2012) 

 

Tidigare forskning tyder på att kvinnor har en benägenhet att anta ledarstilar som är 

särskilt lämpade för komplexitet i dagens organisationer, vilket kan förbättra 

effektiviteten (Hoyt & Murphy, 2016). Om organisationen misslyckas med att förhindra 

stereotyper på arbetsplatser kommer kvinnorna själva att hämmas från att välja 

ledarrollen (Kalokerinos et al., 2014) och organisationen misslyckas med att ta vara på 

kvinnornas talang (Taneja et al., 2012). Organisationen behöver avlägsna de 

könsstereotyp som råder på företagen för att kunna reducera stereotypiska hot. Taneja et 

al. (2012) menar att det kommer att främja kvinnors egenmakt och uppmuntra dem att 
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stanna i organisationen. Det kan leda till att organisationen skapar varaktiga 

förändringar i verksamheten (Taneja et al., 2012).   

 

2.4.2 Separerar identiteten 

 

Forskning inom området har även sett en påverkan av stereotypiska hot på kvinnornas 

identiteter (von Hippel et al., 2011). Alvesson och Due Billing (2011) menar att 

identitet ska besvara frågan “Vem är jag?”, med hjälp av de egenskaper och inriktningar 

som kvinnor tror identifierar dem. Eftersom kvinnorna möter nya människor varje dag 

behöver de ständigt besvara frågan “vem är jag?”. I en del yrken krävs även kamp för 

att identifiera vem de är. Akuta och kroniska hot i organisationen får kvinnor att 

separera sin kvinnliga identitet från sin arbetsidentitet, vilket beskrivs som en konflikt 

mellan de två identiteterna. (von Hippel et al., 2011; von Hippel, Sekaquaptewa & 

McFarlane, 2015) T ex på jobbet kan en kvinna behålla egenskaperna som 

karaktäriseras som manliga, såsom dominant, självständig och självsäker eftersom de är 

förknippade med ledarskap och framgång. När kvinnan istället kommer hem byter hon 

identitet och blir mer varm, emotionell och mjuk, egenskaper som förknippas med den 

kvinnliga könsstereotypen. (Koenig, et al., 2011) Separationen i sin tur skapar en mängd 

negativa arbetsrelaterade attityder och brist på tillhörighet samt en minskad 

ledarskapsambition. Den negativa attityden kommer på sikt att få många kvinnor att 

lämna yrket tidigare och ge upp sin karriär. (von Hippel et al., 2011) Även Gupta och 

Bhawe (2007), Hoyt och Murphy (2016) och Kalokerinos et al. (2014) stödjer 

påståendet och menar att negativa attityder minskar ledarskapsambitionen och leder till 

att kvinnor lämnar yrket tidigt i karriären. De menar att konsekvenserna blir att kvinnor 

aldrig når ledarrollerna. von Hippel et al. (2015) påvisar ännu en konsekvens till 

identitetsseparationen, nämligen att de negativa attityderna bidrar till att kvinnorna inte 

vill rekommendera ledarrollen till andra kvinnor. 

 

Även Kalokerinos et al. (2014) menar att både akut och kroniskt stereotypiska hot kan 

leda till förändrade yrkesidentiteter som kan ha varierande konsekvenser. De menar att 

organisationen behöver skapa “identitetsfria” miljöer, där kön inte har någon betydelse. 

Det skulle leda till att kvinnor behåller ledarskapsegenskaper även om de upplever 

stereotypiska hot. Kalokerinos et al. (2014) menar att konsekvenserna kan bli mycket 

kostsam för organisationen. Rigotti (2009) bekräftar påståendet och menar att negativa 
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attityder påverkar prestationer och leder ofta till att anställda avslutar sin tjänst. Han 

menar att konsekvenserna kommer att påverka organisationens omsättning vilket är 

relaterat till höga kostnader. Därför är det avgörande för organisationens resultat att se 

till att alla anställda har en god attityd. (Rigotti, 2009; Riketta, 2008) Eftersom 

ambitionerna minskar på grund av kvinnornas identitetsseparation (von Hippel et al., 

2011), menar Riketta (2008) att kvinnorna känner mindre identifikation och 

engagemanget minskar. Riketta (2008) menar att det är av betydande vikt för 

organisationen eftersom lägre engagemang leder till lägre prestation. Kalokerinos et al. 

(2014) bekräftar påståendet, men menar även att den lägre prestationen kommer att 

stärka den redan rådande stereotypiska bilden om att kvinnor underpresterar männen i 

organisationen. 

 

2.4.3 Ökad oro 

 

Block et al. (2011) påstår att de kroniska stereotypiska hoten kommer att öka oron hos 

kvinnor. Gresky et al. (2005) menar att oron över könsstereotyp bidrar till en försämrad 

prestation. Enligt Roberson och Kulik (2007) placerar stereotypiska hot en extra börda 

hos kvinnor då de tillhör den utsatta gruppen. Kvinnorna känner att de är “i rampljuset” 

där misslyckandet skulle spegla dem själv negativt och dessutom gruppen de tillhör. 

 

Kalokerinos et al. (2014) menar att det är viktigt att uppmärksamma att kvinnor inte 

nödvändigtvis behöver uppleva könsstereotyp eller att de tror på könsstereotypen om 

deras grupp som spelar roll. Det som är nödvändigt är att kvinnor känner oro över att 

utsättas för könsstereotyper, för att stereotypiska hot ska skapas. Vi vill illustrera ett 

exempel även här: 

 

“I had a big disagreement with my boss 

and he upset me so much I left and had 

a bit of a cry. I felt weak and girly. I think 

he thought of me as a weak woman at the 

time, and it was distressing for me.”   

(Kalokerinos et al., 2014, s.383) 
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Kalokerinos et al. (2014) menar att kvinnan kanske inte utsätts för någon könsstereotyp 

utan snarare känner oro över att utsättas för könsstereotyper och därför skapas ett 

stereotypiskt hot. Dock menar Hoyt och Murphy (2016) att individer som tillhör 

samhällsgrupper ofta är medvetna om de könsstereotyper gruppen är förknippad med, 

vilket de är medvetna om att andra personer kommer agera efter. På grund av 

medvetenheten av könsstereotyper, skapas oro och de utsatta upplever stereotypiska hot, 

vilket Block et al. (2011) menar resulterar i färre intellektuella egenskaper för att kunna 

utföra en uppgift. Påverkan på de intellektuella egenskaperna kommer på sikt att ändra 

kvinnornas arbetssätt (Carr & Steele, 2010). Kalokerinos et al. (2014) menar att kvinnor 

undviker att ta riskabla beslut som kan vara viktiga, dessutom undviker de risker i 

arbetet. Vilket överensstämmer med Carr och Steele (2010), som menar att kvinnor som 

upplever kroniskt stereotypiska hot i en organisatorisk kontext är motvilliga att ta risker. 

De menar att kvinnliga beslutsfattare kan undvika riskabla beslut som kan vara av 

väsentlig betydelse för organisationen. Dessutom kan det hämma kvinnor från att välja 

ledarskapsroller eftersom de undviker risker. (Carr & Steele, 2010) Enligt Block et al. 

(2011) kommer konsekvenserna att skapa negativa tankar av oro som resulterar i en 

negativ cykel. En cykel som på sikt skapar lägre prestation, minskat självförtroende, 

minskade karriärambitioner (Block et al., 2011).  

 

2.5 Positiv effekt 

 

Tidigare forskning har även visat en positiv effekt av stereotypiska hot hos kvinnor i 

ledarskapsuppgifter (Heilman, 2012). I Kray, Reb, Galinsky och Thompson (2004) 

undersökning var könsstereotypen underförstådd att kvinnor var mindre skickliga att 

förhandla, vilket kvinnorna reagerade mot och presterade bättre än männen. Block et al. 

(2011) och Roberson och Kulik (2007) menar att exponering av stereotypiska hot kan 

öka prestationen dock med en mycket hög psykologisk kostnad hos kvinnorna. 

Slutsatsen är att kvinnorna påverkas positivt för stunden, men på sikt kommer den 

negativa påverkan att inverka på ambitionerna. Tidigare forskning visar dock att 

kvinnors respons till stereotypiska hot kommer att influeras av individuella faktorer, 

bland annat hur mycket kvinnorna identifierar sig med gruppen samt var de befinner sig 

i karriären. Dessutom har organisatoriska faktorer påverkat. (Block et al., 2011) Enligt 

Block et al. (2011) kan kvinnor i början av sin karriär avvärja sig från akuta 

stereotypiska hot då det är ganska nya för individen. När kvinnorna avancerar i sin 
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karriär kan de bli mer mottagliga till hot eftersom oron ökar i och med kroniska 

stereotypiska hot. Dock får oron en vändning när kvinnor blir mer framgångsrik, 

eftersom de med åren har blivit mer motståndskraftig och försökt förbättra behandlingen 

av sin sociala identitet på arbetsplatsen (Block et al., 2011). 

 

Sammanfattningsvis bekräftar tidigare forskning att erfarenheter av stereotypiska hot 

associeras med en negativ påverkan på kvinnor i ledarskap (Kalokerinos et al., 2014). 

Låga karriärmöjligheter, identitetspåverkan och negativa attityder skapar på sikt 

minskade ledarskapsambitioner, samt att kvinnor slutar rekommendera yrket till andra i 

den sociala gruppen. Dessutom bidrar kroniska hot till färre intellektuella egenskaper, 

vilket får kvinnor att undvika risker. Det resulterar i en ond cykel av oro, lägre 

prestation och minskat självförtroende som resulterar i minskade 

karriärambitioner.                                               

 

2.6 Figur 

 
Figuren är en förenklad bild av den tidigare forskningen och fungerar som ett stöd. 

Varje del behandlar studiens mest väsentliga delar av tidigare forskning och ger ett stöd 

till intervjuguiden samt resterande delar av studien.  

 

  
Figur 1 (Egen) Figuren sammanfattar vad teorin menar är konsekvenserna till det stereotypiska hotet. 
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Till en början upplever kvinnan stereotypiska hot på grund av manliga könsstereotyper, 

efterfrågar manliga egenskaper och att kvinnorna tillhör den utsatta gruppen. Därefter 

följer tre huvudteman: upplevelse av låga karriärmöjligheter, separerar identiteten och 

ökad oro är som vi tidigare nämnt de direkta konsekvenserna av stereotypiska hot på 

kvinnor. Vilka alla tre endast påverkar de kvinnliga individerna. Därefter illustreras 

pilar som leder ner till sex underteman som representerar konsekvenser till de tre 

huvudtemana. Konsekvenserna visar hur kvinnornas framgång i organisationen 

påverkas. Vilket vi illustrerar med hjälp av de två olika partierna i figuren som separerar 

huvudtemana med undertemana.  
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3. Metod 
 

För att kunna genomföra studien ville vi ha ett samband mellan syfte, metod och bidrag. 

Därför ansåg vi det väsentligt att ta beslut angående relevanta metodval som 

överensstämmer med studiens genomförande. Till en början ville vi lämna utrymme för 

val av forskningsdesign och vetenskapligt perspektiv. Vi ansåg att de här metodvalen 

var grunden till studien och påverkade därför resterande specifika metodval. Val av 

forskningsdesign och vetenskapligt perspektiv utformades efter studiens syfte och 

introduktion. 

 

Metodavsnittet kommer först beskriva val av forskningsdesign och vetenskapligt 

perspektiv, därefter beskrivs studiens genomförande av urval, intervjuguiden, insamling 

av primärdata och litteraturinsamling samt tematisk analys. Sedan beskrivs vilka etiska 

aspekter vi har tagit hänsyn till. Metodkapitlet avslutas med en kritisk diskussion och en 

analys om studien uppnår kvalitetskriterierna.   

 

3.1 Forskningsdesign  

 

Vi ville undersöka om de upplevda stereotypiska hoten överensstämde med teorin och 

valde därför att använda oss av en induktiv ansats. För att med den induktiva ansatsen 

kunna skapa en teori utifrån den upplevda situationen (Johnston, 2014). Vi valde en 

induktiv ansats för att kunna besvara forskningsfrågorna och uppnå syftet med studien, 

då vi ansåg att det överensstämde med studiens genomförande. Vi ansåg det väsentligt 

att undersöka om empirin fick stöd från teorin (Ghauri & Grønhaug, 2010; Lee, 

Saunders & Gummesson, 2005) och skapade en ny teori utifrån den upplevda 

situationen (Johnston, 2014). Empirin i en induktiv ansats ska forma resten av 

forskningsprocessen (Solberg & Solberg, 2013). Den observerade situationen utfördes 

med hjälp av intervjuer, då vi ansåg att det gav oss en väsentlig inblick i situationen. Vi 

var väl medvetna om att studien inte utgår från en rak och strikt linje, vilket vi inte 

ansåg nödvändigt eftersom synen på teorin och litteraturinsamling kan förändras under 

studien (Bryman & Bell, 2013). 
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3.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

Forskningsansatsen i studien var hermeneutisk. Val av forskningsansats motiverades 

med flertalet motiv. Bland annat tog studien riktning mot antagandet att världen är 

socialt konstruerad och kan tolkas förutsättningslöst (Solberg & Solberg, 2013). Vi 

valde även hermeneutisk ansats då det är en betydande metod vid tolkning av förståelse 

(Prasad, 2002). Eftersom syftet med studien var att skapa en djupare förståelse, ansåg vi 

det relevant att använda en ansats som skapade möjligheten att genomföra syftet. 

Dessutom önskade vi som undersökare att vara delaktiga och engagerade, för att kunna 

skapa värderingar samt fatta beslut om tolkningar. För att uppnå syftet ansåg vi det 

väsentligt att använda oss av värderingar då det kunde hjälpa till att skapa förståelse. Vi 

beslutade att inte reducera egna värderingar, då de ansågs värdefulla. Istället medgavs 

och bekräftades de, studien är därför inte helt objektiv. (Solberg & Solberg, 2013)  

  

Då vi tagit del av tidigare forskning inom ämnesområdet, uppdagade sig det att de flesta 

hade använt laboratorieundersökningar och kvantitativa strategier. Vi upptäckte en 

avsaknad av kunskap på en djupare nivå och bestämde oss därför att utföra en kvalitativ 

studie. Då vi ansåg att kvalitativa studier bygger på tolkningar, förståelser, hållbara 

beskrivningar och förklaring av händelser som förekommer i en viss miljö (Miles & 

Huberman, 2012). Genom att skapa förståelse på djupet, gav det oss insikt i det 

stereotypiska hotets påverkan på kvinnor framgång i organisationen. För att kunna 

genomföra en kvalitativ studie ville vi komma i nära relation med respondenterna, vilket 

gav oss en förståelse av verkligheten i organisationen (Bryman & Bell, 2013). Då vi 

ville skapa förståelse på en djupare nivå, hade en kvantitativ metod inte givit oss 

möjligheten att besvara forskningsfrågorna och uppnå syftet.  

 

Avsikten med studien var att utgå från en specifik situation och inte generalisera 

(Bryman & Bell, 2013). Vi valde därför att utföra studien med ett fåtal empiriska källor 

i form av intervjuer för att lättare anpassa oss till respondenternas situation och inte få 

en generell bild. Vilket vi ansåg var av väsentlig betydelse då det gav oss förståelsen 

och förklaringen av respondenternas påverkan av stereotypiska hot och hur kvinnornas 

framgång påverkas.   
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3.3 Genomförande av datainsamling 

 

Vid datainsamlingen har tidigare forskning samlats in genom litteraturinsamling, 

dessutom har primärdata samlats in genom intervjuer.   

 

3.3.1 Litteraturinsamling 

 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien använde vi oss av både 

primärkällor och litteraturinsamling. Vi ansåg det väsentligt att använda vetenskapliga 

artiklar för att få en bättre förståelse och förklaring till forskningsproblemet (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). Vi inledde studien med att söka vetenskapliga artiklar inom det 

väsentliga ämnesområdet. Academic Search Elite, Scopus och Emerald var bara några 

av databaserna vi nyttjade. Efter noggranna genomgångar av valda artiklar, tog vi del av 

artiklarnas referenser för att bredda kunskapssynen. De nyckelbegrepp som tillämpades 

i sökningen var: organisation, könsstereotyp, kvinnor, påverkan, karriärambitioner och 

stereotypiska hot.  

 

Vi ansåg det nödvändigt att grundligt sätta sig in i tidigare forskning, för att inte 

upprepa forskningen på nytt och samtidigt kunna bidra med ny kunskap (Bryman & 

Bell, 2013). Det tog vi hänsyn till för att studien skulle kunna ge ett bidrag till den 

befintliga forskningen och därmed vara kumulativ. Då vi tagit del av tidigare forskning, 

skapades en teoretisk referensram av den relevanta forskningen. Referensramen har 

varit en grund för utformningen av empirin, den hjälpte oss att utforma en intervjuguide 

och gav oss djupare förståelse av primärdata.  

 

3.3.2 Insamling av primärdata 

 

Som vi tidigare nämnt valde vi att använda oss av intervjuer, närmare bestämt semi-

strukturerade intervjuer. De semi-strukturerade frågorna var uppbyggda av en 

intervjuguide som i sin tur var formad av forskningsfrågorna. Intervjuguiden innehåller 

en uppsättning förutbestämda öppna frågor, dessutom uppkom fler frågor under 

intervjuerna. (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006) Att ställa följdfrågor ansåg vi var 

väsentligt för att få en djupare förståelse. Frågorna användes som grund, därefter hade 

respondenterna frihet att utforma svaren själva. Friheten gav respondenterna möjlighet 
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att uttrycka sig tämligen fritt (Farquhar, 2012). Det gav oss möjligheten att under 

intervjuerna gå på djupet, vilket bidrog till att vi kunde tolka och värdera informationen 

utefter respondenternas svar. (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; Berry, 1999) För att 

inte begränsa respondenterna gav vi dem även friheten att uttala sig om hela sin karriär 

och inte bara om organisationen de befinner sig i.  

 

Intervjuguiden skapades efter den teoretiska referensramen, för att besvarar studiens 

frågeställningar (Doody & Noonan, 2013). I utformning av intervjuguiden utgick vi från 

studiens syfte, frågeställningar och teori för att skapa relevanta frågor för studiens 

ändamål. Det var väsentligt att varje fråga respondenterna besvarade skulle ge ett 

djupgående svar, vilket gav riklig data (Turner, 2010). Därför utformade vi relevanta 

frågor som respondenterna kunde besvara djupgående, för att syftet skulle uppnås. 

Dessutom utarbetade vi vilka teman intervjuguiden skulle täcka, vi valde därför att utgå 

från tidigare nämnda nyckelbegrepp och teman. (Doody & Noonan, 2013) I utformandet 

av intervjuguiden valde vi att använda oss av Kvale’s (2008) exempel på olika frågor. 

Han delar in intervjufrågorna i inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor 

och tolkande frågor. Då vi ansåg att det var ett relevant upplägg för att få riklig 

information av respondenterna.  

 

3.3.3 Urval 

 

Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval, vilket vi hade två motiv till. Ett motiv 

förutsatte att respondenterna skulle anses vara relevanta för att besvara studiens syfte. 

Det andra motivet var syftet att skapa en djupare förståelse och inte en generaliserbar 

bild. (Bryman & Bell, 2013) För att respondenterna skulle anses relevanta för studiens 

ändamål valde vi att intervjua kvinnor i olika åldrar med minst tre år i olika företag som 

ingår i teknikbranschen. För att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras var det av 

väsentlig betydelse att kvinnorna arbetade eller hade arbetat i organisation inom 

teknikbranschen där män är överrepresenterade. Då vi ansåg att det skulle ge oss en 

begripligare bild av kvinnors påverkan av stereotypiska hot och hur deras framgång 

påverkades i organisationen. Vi ansåg att kvinnor i de här sammanhangen kan uppleva 

stereotypiska hot i större utsträckning än kvinnor med låg andel män i organisationen, 

då kulturen kan påverkas av organisationens könsuppdelning.   
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Inom det målstyrda urvalet valde vi snöbollsurval, som är en lämplig metod i kvalitativ 

forskning (Baltar & Brunet, 2012). Snöbollsurvalet utfördes på följande vis: först 

kontaktades några få respondenter som intervjuades. De gav sedan oss förslag på 

ytterligare respondenter i vänskapskretsen som ansågs relevanta för studien. Därefter 

tog vi kontakt med de relevanta respondenterna som i sin tur gav oss förslag på 

ytterligare respondenter. (Noy, 2008) Det var av väsentlig vikt att finna respondenter 

som var lämpade för att besvara forskningsfrågorna. Med hjälp av snöbollsurvalet 

kunde vi identifiera ett kontaktnät som stämde överens med populationen som vi sökte 

(Baltar & Brunet, 2012). Respondenterna vi kontaktade hade relevanta upplevelser av 

det stereotypiska hotet. De hade många tidigare erfarenheter som vi ansåg var av 

betydelse för studien.   

 

Solberg och Solberg (2013) menar att en studie med fler än 20 intervjuer kräver en stor 

mängd bearbetning. Då vi ansåg att studiens syfte kunde genomföras med ett lägre antal 

respondenter än 20 individer valde vi en minimigräns på 10 respondenter för att studien 

skulle anses som genomförbar. Vi hade en ambition på 10-20 respondenter för att kunna 

genomföra studien. Tillämpningen av snöbollsurvalet gav oss 10 respondenter som 

ansågs relevanta för studien och gav oss möjligheten att utnyttja ett naturligt socialt 

kontaktnät (Noy, 2008). Det sociala kontaktnät ansågs vara positivt då respondenterna 

visade viljan att medverka. Det bidrog även till att respondenterna var mer villiga att 

svara öppet och djupare på frågorna som ställdes. (Noy, 2008)      

 

Då respondenterna ville hållas anonyma, tog vi hänsyn till önskemålet. Respondenterna 

har därför fått pseudonym, i studien benämns de som respondent 1 till respondent 10.  

 

Respondent År i organisationen Datum för intervjun  Bransch 

Respondent 1 3 1 november 2016 Teknikbranschen  

Respondent 2 7 2 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 3 6 3 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 4 24 3 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 5 4 3 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 6 20 4 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 7 6 4 november 2016 Teknikbranschen 
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Respondent 8 30 4 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 9 3 7 november 2016 Teknikbranschen 

Respondent 10 15 9 november 2016 Teknikbranschen 

Tabell 1 (Egen) Tabellen visar antalet respondenter, år de har arbetat i organisationen, när intervjun 

genomfördes och branschen de har arbetat inom eller arbetar inom. 

 

3.3.4 Teststudie 

 

Innan ordinarie intervju genomfördes en teststudie för att säkerhetsställa om 

intervjufrågorna var lättbegripliga och uppfattades i enlighet med studiens avsikt. Med 

hjälp av teststudien kunde vi få en inblick i hur länge intervjuerna kommer att vara och 

därefter anpassa om intervjun skulle kortas ner eller utökas. (Ghauri & Grønhaug, 2010) 

Testpersonen i studien uppfyllde de krav som ställt på de ordinarie respondenterna. 

Teststudien gav oss inblick i vilka kompletteringar som krävdes innan ordinarie 

intervjuer. (Turner, 2010) Dessutom fick vi möjlighet att bedöma om frågorna kom i en 

naturlig ordning. Det gav oss även möjligheten att öva på utförandet av en intervju och 

ställa relevanta följdfrågor. (Ghauri & Grønhaug, 2010) 

 

3.3.5 Genomförande av intervjuer 

 

Efter teststudien genomfördes de ordinarie intervjuerna på respektive arbetsplats. 

Platsen för intervjun är en viktig faktor, då miljön och tidpunkten behöver anpassas 

efter respondentens önskemål. Intervjun utfördes i en miljö fri från avbrott där 

deltagarna kände sig bekväma och trygga. (Doody & Noonan, 2013) Respondenterna 

fick innan mötet information om vad intervjun handlade om och hur lång tid den skulle 

ta. Vi valde att utför intervjuer på ca 75 minuter. Vi ansåg att tiden var lämplig för att 

kunna samla in tillräckligt med information och rimligt att respondenterna kunde 

undvara drygt en timme av sin tid (Ghauri & Grønhaug, 2010).  

 

Innan varje intervju tillfrågades respondenten om det fanns möjlighet att spela in 

intervjun, vilket bidrog till en mer avslappnad miljö och en naturlig konversation 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Vi ansåg även att inspelningen bidrog till att intervjuaren 

kunde lägga mer fokus på att delta och tolka istället för att anteckna. Vi försäkrade 
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respondenterna att inspelningarna endast skulle användas av oss, eftersom en del 

information kan vara personlig (Ghauri & Grønhaug, 2010). Att använda inspelningar 

var till fördel för studien, då vi ansåg att det höjde kvaliteten på intervjuerna. Det gav 

oss möjligheten att studera respondenternas kroppsspråk och hur de reagerade på olika 

frågor, vilket vi tog hänsyn till i analysen. Efter varje intervju transkriberades 

inspelningarna, även uppfattningar om respondenternas kroppsspråk antecknades. 

 

Genomförande vid insamling av primärdata 

Utformning av 
intervjuguide 

En intervjuguide utformades, frågorna prövades genom en teststudie. Oklara 
eller missvisande frågor omformulerades. 

Intervjupersoner 
kontaktades 

Respondenter kontaktades med hjälp av snöbollsurval, vilket gav oss 10 
kvinnliga deltagare i studien. 

Genomförande av 
intervjuer 

Intervjuerna ägde rum under lugna miljöer, de spelades in och varade i ca 75 
minuter. 

Transkribering Intervjuer transkriberades. 

Analysering Utifrån transkriberingarna analyserades intervjuerna enligt metoden tematisk 
analys. 

Tabell 2 (Egen) Tabellen sammanfattar de sex steg som genomförandes vid insamling av primärdata.  

 

3.4 Analysmetod 

 

När transkriberingarna var utförda analyserades materialet. Då vi valde att utgå från en 

hermeneutisk forskningsansats, bär de egna värderingarna och tolkningarna upp 

empirisk data (Solberg & Solberg, 2013). Det förekommer inte några klara regler om 

hur data ska analyseras och tolkas (Bryman & Bell, 2013). Med det i åtanken valde vi 

därför att använda oss av den vanligaste analysmetoden inom kvalitativ forskning, 

nämligen tematisk analys. Vi kunde då identifiera, kategorisera och koda de teman som 

är återkommande i det empiriska materialet. (Bryman & Bell, 2013; Braun & Clarke, 

2006) Fördelen att använda en tematisk analys är att den är flexibel och kan utföras 

manuellt eller via programvara (Braun & Clarke, 2006). Vi valde att utföra processen 

manuellt, då vi ansåg att ett manuellt tillvägagångssätt var mest lämpligt och effektivt 

för oss.   

 

Vi utgick från Braun och Clarke (2006) sex olika delar i den tematiska analysen.  



 

25 
 

 

 

 

 

Steg Beskrivning 

1. Sätta sig in i 
insamlad data 

För att skapa helhetsförståelse om materialet valde vi att läsa igenom 
transkriberingarna tre gånger vardera (Graneheim & Lundman, 2004). Det gav oss 
även en djupare förståelse som bidrog till ett bättre underlag för vidare tematisering.   

2. Kodning När vi bekantat oss med materialet påbörjades kodning av meningsfulla delar av 
insamlad data (Attride-Stirling, 2001). Vi valde att koda de mest väsentliga 
nyckelbegrepp för att få en beskrivning av innehållet (Graneheim & Lundman, 
2004). Urvalet genomfördes med avseende från teorikapitlet. Begrepp som återkom 
både i teorin och i intervjuerna ansågs vara nyckelbegrepp, begreppen markerades i 
olika färger. Tillvägagångssättet möjliggjorde sorteringen av intervjudata. Då vi 
sorterade koder med olika färger i respektive färggrupp. För att det gav en tydligare 
helhetsbild och vi kunde lättare dela in materialet i olika teman.  

3. Sök efter 
teman 

När materialet var kodat och sorterat, delades det in i olika teman (Attride-Stirling, 
2001). Vi valde att utgå från figur 1 och använde figurens teman som huvudteman 
samt underteman (Braun & Clarke, 2006). Teman som även återfunnits i teorin. Vi 
ansåg att varje tema representerar väsentliga delar av studiens syfte. Då vi ansåg att 
nyckelbegrepp samverkade kunde vi kategorisera dem till samma tema (Graneheim 
& Lundman, 2004). Sökandet av teman genomfördes för att skapa struktur och 
förståelse. 

4. Genomgång/ 
granskning av 
teman 

Efter att temana identifierats ansåg vi det väsentligt att kontrollera om de hörde 
samman med insamlad data. Vi granska därför om koderna hörde samman med 
respektive tema. Det gav oss en inblick i hur temana var bundna till varandra (Braun 
& Clarke, 2006) och en djupare förståelse av de olika temana (Attride-Stirling, 
2001). 

5. Definiera och 
namnge teman 

För att gå på djupet av temana (Braun & Clarke, 2006), valde vi att diskutera 
innehållet. Genom diskussion med varandra fick vi fram det mest väsentliga i varje 
tema. Då vi redan hade namngett temana efter teorin och figur 1, valde vi att 
kontrollera om namnen på varje tema ansågs vara relevanta.   

6. Att framställa 
analysen 

När temana var helt framställda kunde vi inleda analysen (Braun & Clarke, 2006). 
Då vi utfört alla steg i den tematiska analysen, gav det oss en bra grund och struktur 
av primärdata vid studiens analys.  

Tabell 3 (Egen) Tabellen beskriver tillvägagångsättet i vår tematiska analys. Stegen i den tematiska 
analysen är baserade efter Braun och Clarke’s (2006) tillvägagångsätt. 
 

3.5 Etiska aspekter 

 

Vi valde att använda oss av etiska aspekter i hänsyn till respondenterna, vi utgick därför 

från Bryman och Bell’s (2013) etiska aspekter. När respondenterna kontaktades fick de 
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tydlig information om vilka vi var och vad vi hade för syfte med intervjun och studien, 

vilket ingår i informationskravet (Bryman & Bell, 2013). Därefter informerades 

respondenterna att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avsluta sin 

medverkan när de ville, vilket överensstämmer med samtyckeskravet. Tredje kravet var 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, uppgifterna om respondenterna behandlades i 

största möjliga konfidentialitet samt att respondenterna bevarades anonyma. Vi var noga 

med att berätta för deltagarna i studien, att varken personuppgifter eller 

organisationsuppgifter kommer att tas upp i studien. Den sista etiska aspekten vi tog 

hänsyn till var nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna om respondenterna endast 

får användas i studien. Vi uppmärksammade deltagarna att inspelningen endast skulle 

användas för transkribering. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.6 Metodkritik 

 

Då vi är medvetna om att litteraturinsamlingen måste användas med försiktighet, 

eftersom de bygger på andra källor (Eriksson & Hultman, 2014) har vi varit kritiska till 

litteraturen som används i studien. Varje vetenskaplig artikel har bedömts som korrekt 

eller icke korrekt, genom att kontrollera om källan förekom i en tryckt publikation, då 

tryckta publikationer går igenom kvalitetskontroller. Dessutom innehåller alla källor 

relevanta och lämpliga referenser. (Eriksson & Hultman, 2014) De webbsidor som har 

använts anser vi vara trovärdiga då de kommer från myndigheter eller statliga 

organisationer. 

 

En stor nackdel med insamlingen av primärdata ansåg vi att studien var starkt beroende 

av respondenternas vilja och möjlighet att delta (Ghauri & Grønhaug, 2010).  Vi ansåg 

att respondenterna kunde ha begränsad med tid, vilket kunde påverka intervjuns 

genomförande. Vi såg därför till att boka in lämpliga tider med respondenterna för att 

undvika tidsstress. När respondenterna kontaktades informerade vi därför hur lång tid 

intervjun skulle ta, för att ge dem möjlighet att planera in intervjun en passande tid.  

 

Det finns flera nackdelar med att utföra intervjuer, en nackdel är att respondenterna 

kanske inte är ärliga i svaren för att de vill skapa ett gott intryck (Doody & Noonan, 

2013). Vi kan dock inte vara säkra på att de gav helt ärliga svar, men utifrån 

tolkningarna och intryck fick vi uppfattningen att sanningsenliga svar gavs. Deltagarna 
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kan även ge svar som de tolkade att vi efterfrågade, de kunde då utge en generell 

synpunkt istället för individens egen åsikt (Doody & Noonan, 2013). Vi hade det i 

åtanke i utförandet av intervjuerna och har därför försökt att inte styra eller hämma 

respondenternas svar.  

 

Vi ansåg att kvalitativ data ofta innefattar ostrukturerade och stora textmaterial kan det 

vara svårt att analysera (Bryman & Bell, 2013). Därför ansåg vi det lämpligt att använda 

en tematisk analys som hjälpmedel för att analysera primärdata. Det förenklade 

struktureringen av materialet och gav oss en djupare förståelse samt uppfattning av hur 

empirin hörde samman med utvalda huvudteman och underteman.     

 

3.7 Kvalitetskriterier 

 

Vi valde att utgå från kvalitetskriterier för den kvalitativa forskningens två 

huvudgrupper, trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013). Med en hermeneutisk 

ansats ansåg vi det viktigt att använda trovärdighetens undergrupper som är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att stärka kvaliteten 

(Farquhar, 2012).  

 

3.7.1 Trovärdighet  

 

För att öka trovärdigheten till studien valde vi att utgå från Bryman och Bell’s (2013) 

undergrupper inom trovärdighet. Vi valde undergrupperna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet. Genom att utgå från Bryman och Bell’s (2013) 

kvalitetskriterier kunde vi bedöma studiens kvalitet.  

 

Tillförlitlighet 

 

För att stärka tillförlitligheten har vi säkerhetsställt att studien har utförts efter de regler 

som finns och även att utfallen överensstämmer med den empiriska studien. 

Respondenterna har därför haft möjlighet att bekräfta att verkligheten har uppfattats rätt, 

då de fick ta del av studiens transkriberingar. Om transkriberingen inte överensstämde 

med respondentens verklighet utfördes kompletteringar och förändringar. Ytterligare en 

faktor som har stärkt tillförlitligheten var att låta andra intressenter se över 
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intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes, vilket utfördes genom en teststudie. 

(Bryman & Bell, 2013)  

 

 

Överförbarhet 

 

Kvalitativ forskning handlar om djup och inte om bredd, att studien utförs på en liten 

grupp individer vilket gör det svårt att generalisera (Bryman & Bell, 2013). Då studien 

utfördes på tio individer för att skapa en djupare förståelse, var det svårt att generalisera, 

men det var dock inte avsikten med studien.  

 

För att underlätta överförbarheten, behöver det finnas en klar och tydlig redogörelse om 

vad som ingår i studien (Graneheim & Lundman, 2004).  För att stärka överförbarheten 

i studien, utformade vi därför tydliga och detaljerade redogörelser om studiens innehåll. 

Vilket möjliggjorde för läsaren att få en korrekt förståelse av studien, det gav dem 

möjligheten att bedöma om utfallet går att överföra till en annan miljö (Shenton, 2004).  

 

Pålitlighet 

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet i kvantitativ forskning. Vi skapade fullständiga och 

tillgängliga redogörelser av alla olika delar i studien för att stärka pålitligheten. 

(Bryman & Bell, 2013; Shenton, 2004) Vi har inledningsvis i studien motiverat varför 

studien genomförts och vad tidigare forskning hade för kunskapsavsaknad. Vidare i hela 

studien har all information redogjorts i den mån som kunnat, vilket har underlättat 

förståelsen av studien för läsaren (Bryman & Bell, 2013; Shenton, 2004). För att 

pålitligheten skulle stärkas ytterligare lät vi även utomstående granska studien. Vi har 

därför låtit studenter, handledare och andra utomstående läsa arbetet, för att få 

konstruktiv kritik, feedback och därigenom försökt förbättra redogörelserna i studien. 

(Bryman & Bell, 2013)    

 

Konfirmerbarhet 

 

Vi anser att studien inte är helt objektiv, eftersom vi har utgått från en kvalitativ metod 

förekommer tolkningar och värderingar (Bryman & Bell, 2013). Dessutom ansåg vi att 
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tolkningarna och värderingarna var av betydande intresse. Vi tog därför hänsyn till dem 

under arbetets gång. Vi har dock försökt ha ett genomgående neutralt synsätt när vi har 

genomfört tolkningarna i studien. Vi är medvetna om att det förekommer en brist i att 

studien inte är helt transparent.  

 

3.7.2 Äkthet 

 

Det finns olika faktorer som kan undersöka studiens äkthet. Vi ansåg att studien skulle 

ge en rättvis bild av respondenternas uppfattningar samt åsikter. (Bryman & Bell, 2013) 

Respondenterna har därför tagit del transkriberingarna och godkänt att vi framställde 

dem rättvist och inte hade missförstått något som sagts.  

 

Utifrån de kommentarer respondenterna gav under och efter intervjuerna, fick vi 

uppfattningen att de fick en bättre förståelse av sin situation i organisationen. Dock hade 

vi svårt att avgöra om studien har hjälpt respondenterna att förändra sin situation och 

vidta åtgärder som behövs för att minska de stereotypiska hoten. (Bryman & Bell 2013) 

Då vi anser att det inte var enbart respondenterna själva som behöver förändra och vidta 

åtgärder för situationen de upplever, utan att även organisationen har ett ansvar.      
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4. Empiri  
 

I empiriavsnittet kommer vi presentera respondenternas svar på ställda intervjufrågor, vi 

kommer även illustrera en tabell. Tabell 4 har använts som stöd för teorin och 

besvarandet av forskningsfrågorna. Tabellen är indelad i tre huvudteman som vi ansåg 

stämde överens med tidigare forskning. Dessutom har empirin tagits hänsyn i 

utformandet av huvudtemana. Tabell 4 har därefter utvecklats med en kolumn för citat, 

en för underteman (följdeffekter).  

 

Huvudtema Illustrativt citat Underteman 
(Följdeffekt) 

Upplevelse av låga 
karriärmöjligheter 

“Har känslan av att kvinnor inte har 
samma möjligheter. Äldre män vill 
gärna ha andra män i ledande roller.” 
(Respondent 6) 

Minskade karriärmål och 
ledarskapsambitioner. 

Separerar identiteten “På jobbet är jag mer ordningsam och 
fokuserad, annars fungerar det inte. 
Hemma är jag mer kärleksfull mot min 
familj.” (Respondent 4) 

Negativ attityd, brist på tillhörighet, 
minskade ledarskapsambitioner, 
lämnar yrket och rekommenderar ej 
ledarrollen. 

Ökad Oro “Jag känner stress över den maskulina 
stereotypen. Det är jobbigt att behöva 
bevisa att jag kan lika mycket som mina 
manliga kolleger för att få respekt av 
mina anställda.” (Respondent 6) 

Ändrat arbetssätt, färre intellektuella 
egenskaper, lägre prestation och 
minskat självförtroende 

Tabell 4 (Egen) Tabellen sammanfattar vad respondenterna besvarar under respektive tema och har 
använts som stöd för teorin och bevarandet av forskningsfrågorna. 
 

4.1 Upplevelse av låga karriärmöjligheter 

 

Då vi uppfattade att låga karriärmöjligheter var en av de stereotypiska hotens 

konsekvenser fick det utgöra ett av de tre huvudteman vi utformat. Vi ansåg det vara av 

stor vikt att förstå hur respondenterna påverkades av låga karriärmöjligheter, för att i sin 

tur förstå hur det speglades i organisationen.  

  

Utifrån respondenternas svar gällande frågan om vilka karriärambitioner de har på 

arbetsplatsen var många eniga. Svaren visade att större andel av respondenterna hade 

uppfattningen att män var försedda med större karriärmöjligheter. Svaren var tydligare 

på de arbetsplatser där männen var som mest dominerande. 
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“Att det inte finns så mycket vidareutveckling, det är låst i gamla normer (...). Jag har 

ingen möjlighet att klättra i karriären.” (Respondent, 2) 

 

“Ledningen lovade mig möjligheter att bli ledare när jag tacka ja till tjänsten. Men de 

har inte levt upp till vad de lovat. Jag känner mig inte längre motiverad att jobba kvar 

och letar därför efter ett nytt jobb.” (Respondent 1) 

 

“Har känslan av att kvinnor inte har samma möjligheter. Äldre män vill gärna ha andra 

män i ledande roller. (...)Får känslan av att männen inte tror att kvinnor klarar av en 

ledande position.” (Respondent 6) 

 

“Min manliga kollega som anställdes samtidigt som mig har blivit befordrad snabbare 

än mig. (...) Ibland tror jag att det är på grund av att jag är tjej och han är kille. (...) 

Det irriterar mig och påverkar mina mål att jobba mig uppåt i företaget.” (Respondent 

5) 

 

Samtliga respondenter upplevde det kroniska stereotypiska hotet som en känsla av lägre 

motivation och minskade ambitionen att göra karriär i organisationen. Många kvinnor 

antydde att de ville lämna organisationen då de upplevt stereotypiska hot.  

 

4.1.1 Minskade karriärmål och ambitioner 

 

Respondenterna menade att på grund av männens dominans vad gäller 

karriärmöjligheter kände de reducerade karriärmål och ambitioner. Som i sin tur 

resulterade att de ville avsluta sin karriär på organisationen. Samtliga respondenter 

menade att deras karriärmål och ambitioner har reducerats sedan de började i 

organisationen. Kvinnorna menade att det stereotypiska hotet fick dem att uppleva lägre 

karriärmöjligheter än männen. Det fanns en uppmärksammad skillnad från att kvinnorna 

började i organisationen till intervjuernas genomförande. De minskade karriärmålen och 

ambitionerna menar respondenterna hade bidragit till att kvinnorna saknade 

självförtroende att avancera till högre ledarroller. 
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“Numera vill jag bli bättre på min arbetsuppgift och inte satsa lika mycket på 

ledarskap. Jag vill lära mig vertikalt.” (Respondent 8) 

 

“Jag hade stora ambitioner när jag började på företaget, de lova mig mycket. Men de 

har inte gett mig chansen. (...) Jag har ambitioner men inte i det här företaget. Nu vill 

jag byta jobb.” (Respondent 1) 

 

“Jag har aldrig haft några ledarskapsambitioner, känner inte att jag har egenskaperna 

att bli ledare.” (Respondent 7) 

 

“Jag har alltid siktat mot att bli ledare, det föll sig naturligt när jag började jobba. (...) 

men numera vill jag inte bli högre chef längre. (...) Känner inte att de uppgifterna 

passar mig.” (Respondent 3) 

 

“Jag hade mål i början av min karriär, idag har jag inga ambitioner alls. (...) Jag har 

ingen möjlighet att klättra i karriären.” (Respondent 2) 

 

Respondenterna var eniga om att upplevelsen av kroniska stereotypiska hot reducerade 

kvinnornas karriärambitioner. Dock visade respondenternas svar att karriärambitionerna 

enbart minskade inom organisationen, kvinnorna hade fortfarande ambitionen att göra 

karriär utanför organisationen. 

 

“Jag vill ha ett nytt jobb där jag känner mig uppskattad. I nuläget kastar ledningen 

arbeten på mig. (...) Jag orkar inte längre, jag har varit nära på att gå in i väggen. (...) 

jag ser ingen framtid på mitt nuvarande jobb.” (Respondent 1) 

 

Samtliga respondenter antydde även att de inte passar i de höga ledarrollerna, de ansåg 

sig sakna egenskaperna. Vi har sammanfattat respondenternas åsikter angående vilka 

egenskaper högt uppsatta ledarroller behöver ha. Samtliga respondenter nämnde 

dominans och bestämdhet, egenskaper som de förknippade med manliga utmärkande 

egenskaper. På grund av egenskaperna respondenterna förknippade med ledarrollen 

ansåg sig kvinnorna sakna det som behövs för ledarrollen och ville därför inte göra 

karriär i organisationen. Utifrån ett par av respondenternas svar, där kvinnorna 



 

33 
 

fortfarande hade viljan att göra karriär inom organisationen, kunde vi se en väsentlig 

skillnad på hur organisationerna medvetet ville påverka kvinnorna. 

 

“Ledningen peppade mig att bli ledare, det skapade stora ambitioner och jag var villig 

att satsa hårt för att nå den tjänsten.” (Respondent 4) 

 

Respondenten menade att organisationen kan hämma könsstereotyper, vilket fick 

kvinnan att motiveras och utnyttja sin kunskap i organisationen. Enligt respondenten har 

organisationen bidragit till att hon hade karriärambitioner att nå ledarrollen. Enbart de 

respondenter som hade ledarskapsambitioner menade att de bara hade visioner om en 

karriär som mellanchef. De kände att en högt uppsatt ledarroll inte överensstämde med 

dem, vilket samtliga respondenter antydde. 

 

“Jag har alltid siktat mot att bli ledare, det föll sig naturligt när jag började jobba. (...) 

men numera vill jag inte bli högre chef längre. (...) Känner inte att de uppgifterna 

passar mig.” (Respondent 3) 

 

“Jag känner att jag bara kan nå en mellanchefs post, tror inte att jag har det som krävs 

för att nå högre chefsroller.” (Respondent 9) 

 

“Jag tycker inte om attityden högt uppsatta ledare har, de är inte känslosamma och 

saknar respekt för oss under” (Respondent 10) 

 

Samtliga respondenter nämnde att egenskaperna de högt uppsatta ledarrollerna har, inte 

överensstämde med kvinnornas egna egenskaper. Vilket fick dem att känna att de inte 

passade för högt uppsatta ledarroller. 

 

4.2 Separerar identiteten   

 

Samtliga respondenter antydde att identiteterna skiljde sig mellan hemmet och i 

organisationen, då de ansåg att olika egenskaper behövdes i olika situationer. Många 

tyckte att de var mer fokuserade, ordningsamma och strukturerade på arbetsplatsen. 

Hemma antog de en mer kärleksfull, omhändertagande och känslosam identitet.   
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“På jobbet är jag mer fokuserad och hårdare. Hemma är jag lugnare och har en mer 

omhändertagande mammaroll. Tror att det beror på att det efterfrågas olika sidor hos 

mig på jobbet jämfört med hemma.” (Respondent 5) 

 

“Jag är mer fokuserad på jobbet, hemma är jag lite latare och mer känslosam. Tror att 

det beror på att hemma vill jag vara mamma och fru, där ingår egenskaper som inte är 

lika viktiga på arbetsplatsen. På arbetsplatsen behöver jag vara mer fokuserad för att 

inget ska gå fel. Känner att jag har ett stort ansvar.” (Respondent 8) 

 

“Jag har mer ordning på jobbet, eftersom det påverkar andra runt omkring.” 

(Respondent 7) 

 

“På jobbet är jag mer ordningsam och fokuserad, annars fungerar det inte. Hemma är 

jag mer kärleksfull mot min familj.” (Respondent 4) 

 

“På jobbet måste jag vara hård och bestämd, annars lyssnar inte killarna på mig inget 

annat skulle fungera. När jag kommer hem till min man är jag mer omhändertagande 

och mjuk.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna kände tydligt att de behövde separera identiteten. De beskrev 

separationen som om organisationen och hemmet efterfrågade olika egenskaper hos 

dem. Respondenterna upplevde att egenskaperna organisationen efterfrågade var mer 

förknippade med maskulina kännetecken och inte lika mycket med de feminina 

kännetecknen. Kvinnorna kände därför att de inte kunde utnyttja sina feminina 

egenskaper på arbetsplatsen, utan valde därför att anta mer maskulina egenskaper.  

 

4.2.1 Negativ attityd, brist på tillhörighet och minskade ledarskapsambitioner  

 

Respondenternas uttalanden visade att efterfrågan av egenskaper i organisationen och i 

hemmet inte var uttalat. Egenskaperna var formade efter könsstereotyp som kvinnorna 

omedvetet påverkades av. Respondenterna menade att de könsstereotyp kvinnorna 

utsattes för fick dem att uppleva stereotypiska hot som de sedan anpassade sig efter. 

Enligt respondenterna skapade det känslan av att inte passa in på arbetsplatsen, 

minskade ambitioner, irritation och stress.  
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“Jag upplevde att jag inte tillhörde gruppen, alla äldre män förväntade att jag skulle 

vara på ett visst sätt. Tillslut blev jag tokig, jag blev bara arg och oengagerad, det gick 

ut över mina kolleger och kunderna.” (Respondent 9) 

 

“Jag behöver vara bestämd och dominant på jobbet annars lyssnar inte de anställda 

(...) jag får jobba hårdare för att bevisa min kunskap (...) Det hårda arbetet och den 

höga pressen har gjort mig stressad, jag har svårt att koppla bort jobbet när jag är 

hemma. Jag vill inte att mina anställda ska tro att jag struntar i dem.” (Respondent 6) 

 

“Jag blir irriterad över att alltid behöva jobba hårdare, det har i sin tur lett till att jag 

inte vill vara kvar på företaget.” (Respondent 5) 

 

4.2.2 Lämnar yrket 
 
Under intervjuerna berörde ett antal respondenter viljan att avsluta sin tjänst i 

organisationen. Det grunda sig i en kontinuerlig känsla av stress, negativa attityder, brist 

på tillhörighet och minskade ambitioner.  

 

“Det funkade inte, tillslut avslutade jag min tjänst på företaget.” (Respondent 9) 

 

“Efter många år av stress och hårt jobb, gick jag in i väggen för ett par år sedan.” 

(Respondent 6) 

 

“Jag vill ha ett nytt jobb där jag känner mig uppskattad. I nuläget kastar ledningen 

arbeten på mig. Jag orkar inte längre, jag har varit nära på att gå in i väggen.” 

(Respondent 5) 

 

Respondenternas svar indikerade att brist på tillhörighet hade en stark påverkan på 

stress. Respondenterna menar att stress ledde till konsekvenser både för dem och för 

organisationen. Kontinuerlig stress kunde på sikt skapa utmattningsdepression hos 

kvinnorna, vilket kunde leda till att de avslutade sina tjänster i organisationen eller 

långtidssjukskrev sig. Respondenternas svar visade att stress hade en kraftig påverkade 

på kvinnorna.  
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4.2.3 Rekommenderar inte ledarrollen till andra kvinnor 
 

Respondenternas svar påvisade en stark påverkan på kvinnornas negativa attityder, 

ledarskapsambitioner, brist på tillhörighet och stress. En fråga som ställdes under 

intervjuerna var om kvinnorna skulle rekommendera ledarrollen till sina kvinnliga 

kolleger. Några av respondenterna menade att separation och avsaknad av egenskaper 

fick dem att inte rekommendera ledarrollen till någon annan: 

 

“Att vara ledare var inte min grej, jag saknade en del egenskaper som jag förknippar 

med ledarskap (...)  Efter ett par år sa jag upp mig från tjänsten, jag blev alldeles för 

stressad. Jag har inte uppmuntrat mina andra kolleger att söka tjänsten, på grund av 

stressen jag upplevde.” (Respondent 4) 

 

“Nej det skulle jag inte. Att vara ledare krävs att kunna vara bestämt och även klara av 

stressiga situationer. Vet inte om alla av mina kvinnliga arbetskamrater klarar av den 

stressiga situationen.” (Respondent 3) 

 

“Jag skulle inte rekommendera att vara högt uppsatt ledare på mitt jobb. Jag tycker att 

de är otrevliga, för dominanta och hårda. Det verkar även vara stressigt att ha en 

sådan position.” (Respondent 7) 

 

Respondenterna antydde att de inte rekommenderade ledarrollen till andra kvinnor då de 

kände stress över att sakna egenskaperna som behövdes för att vara ledare. Dessutom 

ansåg de även att deras kvinnliga kolleger saknar egenskaperna som behövs i en 

ledarroll. De erhöll egenskaper som mer förknippades med feminina utmärkande 

egenskaper och inte de maskulina utmärkande egenskaperna. 

 

4.3 Ökad oro 

 

Respondenterna hade svårt att tolka ordet oro i sin arbetssituation. Vi valde därför att 

tolka oron efter vad kvinnorna hade för känsla då de upplevde eller var rädda att 

uppleva stereotypiska hot. Vi kunde då uppfatta en slags oro, även om inte begreppet 

“oro” antyddes. 
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“Jag känner stress över den maskulina stereotypen. Det är jobbigt att behöva bevisa att 

jag kan lika mycket som mina manliga kolleger för att få respekt av mina anställda.” 

(Respondent 6) 

 

“Kvinnor får jobba lite hårdare för att visa att de kan samma sak som männen. Det är 

få kvinnor som vill göra karriär på företag (...) De flesta som blir kvar är män. Det är 

tråkigt att det inte sker någon förändring. (...) Det får inte oss andra kvinnor att vilja 

göra karriär heller” (Respondent 5) 

 

“Jag upplever inte stereotypisk hot på min arbetsplats så ofta. Jag vet ju att det finns 

stereotyper inom ledarskap och det gör mig självklart medveten om att jag kan utsättas 

för det. Det skrämmer mig.” (Respondent 3) 

 

Samtliga respondenter upplevde eller var rädda för att utsättas för stereotypiska hot i 

organisationen, vilket skapade en känsla av oro eller känslor som förknippades med oro. 

Dock var det en respondent som uttryckligen påvisade att hon senare i sin karriär inte 

kände oro över de stereotypiska hoten i den grad som hon kände i början av sin karriär. 

 

“Förr kände jag mig mer påverkad av de stereotypiska hoten, det skrämde mig att bli 

ledare. Numera har jag jobbat så länge att jag inte oroar mig något värst.” 

(Respondent 8) 

 

En av respondenternas svar uppvisade att oron reduceras med åren då kvinnor blir mer 

framgångsrika, vilket får dem att motstå stereotypiska hot. Dock var det endast en 

respondent som antydde att oron reducerades med åren.   

4.3.1 Färre intellektuella egenskaper 

 
Samtliga respondenter uppgav att de intellektuella egenskaperna påverkades vid oro. 

Respondenterna ansåg att de intellektuella egenskaperna inte hade någon negativ 

påverkan av de stereotypiska hoten, utan snarare en positiv effekt: 

 

“Jag tror inte mina egenskaper påverkas negativt av stereotypiska hot, jag tror snarare 

att jag gör bättre ifrån mig för att kunna bevisa att jag också kan.” (Respondent 9) 
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“Nej inte vad jag tycker, i så fall åt ett positivt håll. Att de få stereotypiska hoten jag 

möter på jobbet får mig att prestera bättre. Vill bevisa för de som har fördomar om mig, 

att en liten tjej klara arbetsuppgifterna de förknippar med männens uppdrag.” 

(Respondent 3) 

 

“De stereotypiska hoten har inte påverkat mina egenskaper negativt. Jag har nog 

snarare stärkt dem eftersom jag måste jobba hårdare.” (Respondent 6) 

 

Respondenternas besvarande av frågorna, visar att de stereotypiska hotens påverkan på 

kvinnorna fick dem att arbeta hårdare för att bekräfta sina egenskaper inom ledarskapet. 

Vilket de ansåg gav ett bra utfall eftersom de ofta presterade bättre än männen inom 

vissa områden. Tre av respondenterna gav tydliga exempel: 

 

“Mitt hårda jobb har gett bra resultat för avdelningen, jag känner mig stolt eftersom 

chefen ger mig beröm eftersom jag har gjort bättre ifrån mig än vad killarna har.” 

(Respondent 10) 

 

“Jag jobbar dubbelt så hårt som mina manliga kolleger, vilket har resulterat i att jag 

har mycket bättre kontakt med mina anställda. (...) Många menar att min avdelning är 

den bästa att jobba på eftersom jag är en ledare som engagerar sig” (Respondent 6) 

 

“Jag tycker att jag är mer noggrann och lyhörd än vad mina manliga kolleger är.” 

(Respondent 3) 

 

Respondenterna kunde se ett positivt utfall av sitt hårda arbete. I många avseenden 

presterade de bättre än männen, vilket fick dem att känna sig tillräckliga. De 

arbetsplatser kvinnorna arbetade på som besatt den största procentuella andelen män, 

ansåg sig respondenterna arbeta hårdast i jämförelse med männen. Respondenterna 

menade att det krävdes mer av kvinnor för att de skulle uppfattas tillräckliga i 

organisationen. Respondent 6 uppgav bland annat att 80 % av de anställda utgjordes av 

män. Respondent 5 uppgav att 90 % av de anställda utgjordes av män. Respondent 5 

och 6 menade att den höga andelen män fick dem att prestera bättre än männen för att 

inte framstå som sämre. De ansåg att prestationen bidrog till fler intellektuella 
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egenskaper hos dem. De flesta respondenter menade att ökad prestation bidrog till fler 

intellektuella egenskaper. Dock hade den ökade prestationen en negativ psykologisk 

kostnad på respondenterna. Fyra av kvinnorna gav tydliga exempel på psykologiska 

kostnader av hårt arbete. 

 

“Jag blir irriterad över att alltid behöva jobba hårdare, det har i sin tur lett till att jag 

inte vill vara kvar på företaget Jag vill ha ett nytt jobb där jag känner mig uppskattad. I 

nuläget kastar ledningen arbeten på mig. Jag orkar inte längre, jag har varit nära på 

att gå in i väggen.” (Respondent 5) 

 

“Efter många år av stress och hårt jobb, gick jag in i väggen för ett par år sedan. Jag 

hade svårt att släppa jobbet tillslut. Det beror till störst del av att jag behövde bevisa 

för ledningen hela tiden.”(Respondent 6) 

 

“När jag var chef över min avdelning kände jag mig aldrig riktigt ledig, kände att jag 

behövde vara en sorts övermänniska. (...) Jag kände mig otillräcklig, kände att jag hela 

tiden behövde bevisa att jag hade det som krävdes. (...)  Klarade inte av det psykiskt till 

slut, var helt utmattad.” (Respondent 4) 

 

“Jag skulle säga att jag gör ännu bättre ifrån mig, för att bevisa att jag också kan. Jag 

är trött på situationen, det är en av anledningarna till att jag vill sluta.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna menade att den ökade prestationen på grund av stressen hade bidragit 

till utmattningsdepression och viljan att avsluta sin tjänst. Dessutom visade 

respondenternas uttalande att psykiska ohälsan ledde till minskade karriärambitioner i 

organisationen: 

 

“Jag vill ha ett nytt jobb där jag känner mig uppskattad. I nuläget kastar ledningen 

arbeten på mig. Jag orkar inte längre.”(Respondent 5) 

 

“Efter att jag gick in i väggen så har jag förstått att det inte fungerar att jobba så 

mycket. Nu är jag nöjd med min mellanchefs tjänst. (...) Jag skulle aldrig satsa på att 

sitta i högsta ledningen, det skulle innebära ännu mer jobb.”(Respondent 6) 
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“Jag är nöjd med min tjänst, jag orkar inte längre jobba för en högre position. (...) 

Numera vill jag bli bättre på min arbetsuppgift och inte satsa lika mycket på ledarskap. 

Jag vill lära mig vertikalt.”(Respondent 8) 

 

Respondenterna upplevde en känsla av att behöva prestera bättre än männen. I sin tur 

påverkade deras psykiska ohälsa, som på sikt bidrog till minskade karriärambitioner. 

 

4.3.2 Ändrat arbetssätt 
 

Då respondenternas uttalande inte visade en minskning av intellektuella egenskaper utan 

snarare en prestationsökning ville vi ändå förstå om oro medförde ändrade arbetssätt. 

Respondenterna upplevde att oron delvis hade en påverkan på hur arbetssättet 

förändrades.   

 

“Jag blir irriterad, ändrar min attityd. Jag utför bara uppgifter som jag förväntas 

göra.” (Respondent 2) 

 

“Jag väljer arbetsuppgift lite utefter vad som anses vara mer för kvinnor, förmodligen 

för att uppgiften är mer trygg för mig och jag slipper känna mig osäker bland alla 

män.” (Respondent 1) 

 

“Jag undviker att ta risker och undviker att hamna i osäkra och stressiga situationer, 

där jag behöver ta beslut (...) Jag tycker att det är jobbigt att ha för mycket ansvar.” 

(Respondent 7) 

 

“Jag undviker att tala inför mycket folk, eftersom det oftast är killar och jag känner att 

de inte lyssnar på mig alla gånger och inte tar mig seriöst.” (Respondent 10) 

 

Respondenternas uttalande antydde på att kvinnorna undviker att ta riskabla beslut samt 

risker i arbetet.  Det fanns en benägenhet till att kvinnorna undvek risker där männen 

dominerade. De utförde istället uppgifter de kände sig trygga med. Två av 

respondenterna uttryckte ett positivt utfall då ledningen stöttat dem vid riskabla beslut 

och osäkra situationer.   
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“Ledningen peppade mig att bli ledare (...) jag var villig att satsa hårt för att nå den 

tjänsten. (...) Det var skönt att ha det stödet bakom mig, annars skulle jag inte försökt.” 

(Respondent 4) 

 

“Min chef har alltid peppat mig till att våga, jag tror det är anledningen till att jag fick 

tjänsten som jag har idag. (...) Annars finns det risk att jag inte hade vågat eftersom det 

nästan bara män som jobbar med det här.” (Respondent 9) 

 

Respondenterna menade att uppmuntran från organisationen var ett effektivt verktyg för 

att reducera de stereotypiska hoten. Det visade sig att respondent 4 och 9 ville stanna i 

organisationen för att de kände stöd, även om respondent 4 upplevde motgångar under 

sin ledarroll har organisationen alltid stöttat.   

 

4.3.3 Lägre prestation, minskat självförtroende och minskade karriärambitioner 
 

Under intervjuerna berörde samtliga respondenter en ökad prestation vid exponering av 

stereotypiska hot. Dock uttalade sig samtliga respondenter angående minskat 

självförtroende som konsekvens av en lång tids cykel av oro, psykologisk kostnad av 

hårt arbete och ändrat arbetssätt. Samtliga respondenter var överens angående minskat 

självförtroende och lägre karriärambitioner. Dock nekade samtliga till minskad 

prestation. Respondenterna hade känt minskat självförtroende vid upplevelsen av en 

kronisk cykel: 

 

“Efter att ha jobbat hårt under en längre tid, (...) jag utsattes för press från ledningen, 

tillslut orka jag inte utföra mitt arbete mer.  Varken kroppen eller psyket klara av mer 

(...) Att gå hemma i sjukskrivning gav mig en känsla av hopplöshet och att jag inte 

räckte till (...) jag kände mig många gånger värdelös. (...) Nu när jag är tillbaka på 

jobbet igen försöker jag att inte stressa så mycket. Därför är jag inte intresserad av en 

högre ledarskapsposition”. (Respondent 6) 

 

“I början gjorde jag alltid det lilla extra, fick aldrig någon positiv respons. Jag tappade 

motivationen och självförtroendet att det extra jag gjorde inte dög. (...) Jag utför bara 

uppgifter som jag förväntas göra.” (Respondent 2) 
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“Gjorde jag mina uppgifter lite bättre än gubbarna på jobbet, för att jag som ny tjej 

skulle visa att jag också kunde. Även om det inte behövdes, ingen som la märke till det 

ändå. (...) Det blev tröttsamt till slut, kändes att jag inte var tillräcklig på jobbet. (...) 

Slutade sedan.” (Respondent 7) 

 

“På min gamla arbetsplats fanns det extremt mycket stereotyper. Det blev självklart så 

att jag anpassade mig efter dem. (...) Tillslut var jag tvungen att sluta (...) Efteråt kände 

jag mig besviken och värdelös.” (Respondent 9) 

 

Utifrån respondenternas uttalande gav det oss uppfattningen att kvinnornas 

självförtroende påverkades starkt av cykeln det stereotypiska hotet skapat. 

Respondenterna nämnde känslor som att vara värdelös, att inte vara tillräcklig samt 

hopplöshet. Begrepp som respondenterna förknippade med en känsla av minskat 

självförtroende. Respondenterna menade att deras minskade självförtroende hade 

bidragit till minskade karriärambitioner att nå ledarroller.  

 

“Jag har aldrig haft några ledarskapsambitioner, känner inte att jag har egenskaperna 

att bli ledare.” (Respondent 7) 

 

“(...) Jag kände mig otillräcklig, kände att jag hela tiden behövde bevisa att jag hade 

det som krävdes. (...) Jag har lagt ledarskapskarriären på hyllan, det är ingenting för 

mig.” (Respondent 4) 

 

I respondenternas uttalande angående ledarskapsambitioner, fanns det tydliga tecken på 

minskade karriärambitioner på grund av dåligt självförtroende. Vilket respondenterna 

menade påverkar deras framgång då kvinnorna saknade karriärambitioner. Bland annat 

kommer kvinnorna inte att nå de höga ledarrollerna eftersom de saknar 

karriärambitioner och viljan.   
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5. Diskussion och analys 
 

I det här avsnittet ska vi föra samman teorin och empirin för att se vilka likheter och 

skillnader som uppenbara sig i studien. Därefter ska vi kritiskt diskutera och reflektera 

över studiens utfall. Vi sammanfattar sedan diskussionen med en figur som ger en 

djupare förståelse för hur stereotypiska hotet mot kvinnors karriärambitioner uppfattas 

påverka deras framgång i organisationen.    

5.1 Upplevelse av låga karriärmöjligheter 

 

Ett tydligt samband som upptäcktes i studien var upplevelsen att stereotypiska hot 

bidrog till lägre karriärmöjligheter. Respondenterna upplevde att kvinnorna hade lägre 

karriärmöjligheter i organisationen i jämförelse med männen, vilket vi tror kan bero på 

att männen oftast dominerar i de högt uppsatta ledarrollerna. Respondenternas svar 

överensstämde med vad Kalokerinos et al. (2014) menar kan påverka upplevelse av 

minskade karriärmöjligheter. De menar att kvinnor upplever minskade 

karriärmöjligheter eftersom männen oftast dominerar i de högre ledarrollerna. Enligt 

Alvesson och Due Billing (2011) bidrar männens dominans i högre ledarroller till att 

kvinnor inte har samma möjligheter till att göra karriär. När männen dominerar styrks 

de stereotypiska hoten vilket i sin tur påverkar kvinnornas självförtroende att avancera 

(Kalokerinos et al., 2014). 

 

5.1.1 Minskade karriärmål och ambitioner 

 

Respondenternas upplevelse av låga karriärmöjligheter bidrog till att kvinnorna fick 

minskade karriärmål och ambitioner. Det tolkade vi då respondenternas 

karriärambitioner skilde sig från karriärstarten i organisationen till intervjuernas 

genomförande. Kvinnorna kände att de saknade egenskaperna som behövdes för att anta 

ledarrollen. De förknippade ledarrollen med maskulina utmärkande egenskaper. Det 

respondenterna förknippade överensstämde med Kalokerinos et al. (2014) påstående. 

Kalokerinos et al. (2014) menar att männens dominans upplevs som ett kroniskt 

stereotypiskt hot för kvinnorna. Det stereotypiska hotet får dem att uppleva låga 

karriärmöjligheter och avancemang inom företaget, vilket på sikt leder till reducerade 

karriärambitioner (von Hippel et al., 2011; Kalokerinos et al., 2014 ). 
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Den reducerade karriärambitionen tolkade vi enbart existerade inom organisationen, 

respondenterna uttryckte att de fortfarande hade karriärambitioner utanför 

organisationen. Vi tolkade utifrån svaren att respondenternas uttalande var baserade på 

förhoppningar om att andra organisationer kan erbjuda större karriärmöjligheter. 

Dessutom uppfattade vi att de unga kvinnorna lever med förväntningar om att de 

traditionella könsstereotyperna långsamt börjar upphöra. Tolkningen har inte stöd från 

tidigare forskning, dock kan vi till viss del ifrågasätta respondenternas uttalande. Vi 

anser att en longitudinell metod behöver utföras för att skapa ett tillförlitligt påstående, 

respondenternas uttalande kan då likställas under en längre tid.   

 

Vi uppfattade att de minskade karriärambitionerna hade en stark påverkan på 

kvinnornas framgång i organisationen. Då både teorin och empirin antydde att 

kvinnorna saknade ambitioner i organisationen och hämmade sig själva från att göra 

karriär inom ledarskap (Hoyt & Murphy, 2016). Hoyt och Murphy (2016) menar att om 

organisationen är kvar i traditionella könsstereotyper kommer de att gå miste om viktig 

kunskap kvinnorna besitter. Dock tolkade vi från några av respondenternas uttalande att 

organisationer som hade tagit avstånd från traditionella könsstereotyper och motiverade 

kvinnorna att klättra i karriären. Vilket Taneja et al. (2012) menar kan hjälpa 

organisationen att nå lönsamhet och tillväxt. Vi menar därför att det är viktigt både för 

kvinnorna och organisationen att kvinnor har karriärambitioner. 

 

Respondenternas uttalande ansåg vi illustrerade att kvinnorna endast hade 

ledarskapsambitioner på mellannivå, ingen av dem hade ambitionen att nå högre 

ledarroller även om de kände stöd från organisationen. Vi tolkade att respondenternas 

svar hörde samman med Koenig et al. (2011) påstående. Som menar att ledarroller på 

högre nivåer associeras mer med maskulina egenskaper. Enligt respondenternas svar 

och teorin, tolkade vi att kvinnorna inte kände att de hade egenskaperna som krävdes för 

högt uppsatta ledarroller. Studien visade att stereotypiska hot har en påverkan på 

kvinnornas karriärambitioner, kvinnorna fick minskade karriärambitioner och valde att 

lämna yrket tidigt i karriären. Vi tolkade att det har en stark negativ påverkan på 

kvinnornas framgång i organisationen och kan vara en anledning till att kvinnor saknas i 

ledarrollerna. Organisationen går miste om viktig kunskap (Hoyt & Murphy, 2016; 

Taneja et al., 2012). 
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5.2 Separerar identiteten 

 

Ett tydligt samband som vi upptäckte var att samtliga respondenter nämnde att 

identiteten skiljde sig mellan hemmet och organisationen, vilket även Heilman (2012) 

teorier utgår från. Respondenterna antydde att de upplevde en skillnad mellan de 

egenskaper som efterfrågades i respektive roll. På grund av den upplevda skillnaden 

uppfattade vi att respondenterna kände ett behov av att separera identiteten och tog 

därför till sig mer maskulina kännetecken i organisationen och feminina kännetecken i 

hemmet. Manliga kännetecken som ambitioner, uppgiftsfokuserad, dominerande och 

bestämdhet tog kvinnorna till sig i organisationen. I hemmet antogs mer feminina 

kännetecken som ödmjuk, känslig och emotionell. Vi tolkade respondenternas svar som 

enhetliga med teorin (Heilman, 2012) och stärkte därmed tidigare forskning. 

 

5.2.1 Negativ attityd, brist på tillhörighet, minskade ledarskapsambitioner och 

stress 

 

Vi kunde utläsa från respondenternas uttalande att känslan av identitetsseparation hade 

en stark påverkan på kvinnorna. Konsekvenserna till kvinnornas upplevelse styrktes av 

tidigare forskning. von Hippel et al. (2011) menar att separationen skapar en mängd 

negativa arbetsrelaterade attityder, minskade ledarskapsambitioner och brist på 

tillhörighet. Då samtliga respondenter upplevde en skillnad, en skillnad som påverkade 

kvinnornas attityd, tillhörighet, karriärambitioner och stress. Dock kunde vi se att stress 

inte hade stöd från teorin utan upptäcktes enbart i studiens empiri. Vi ansåg att stress 

hade en stark påverkan på kvinnornas vilja att vara kvar i organisationen. Då stress 

påvisade utmattningsdepression och sjukskrivningar, reducerade kvinnornas vilja att 

stanna i organisationen.  

 

5.2.2 Lämnar yrket 
 

Rigotti (2009) påstår att de negativa attityderna påverkar de anställdas prestation, vilket 

ofta leder till att de anställda avslutar sin tjänst inom organisationen. Vilket studien 

bekräftar, studien uppvisade att stress hade en stark negativ påverkan på kvinnornas 
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framgång i organisationen, då det medförde både utmattningsdepression och avslutade 

tjänster. Vi tolkade att kvinnorna förlorade sina karriärambitioner när stress och 

utmattningsdepression upplevdes, framgången i organisationen blev därför hämmad.  

 

5.2.3 Rekommenderar inte ledarrollen till andra kvinnor 
 

I nästa led undersökte vi om identitetsseparationen kunde påverka respondenternas vilja 

att rekommendera ledarrollen till andra kvinnor. Vi valde därför med stöd från von 

Hippel et al. (2015) att analysera om respondenterna skulle rekommendera ledarrollen 

till någon annan kvinna. Vi uppfattade att respondenterna hade en negativ inställning till 

yrket. Det stöds av teorin som menar att negativa attityder bidrar till att kvinnorna inte 

rekommenderar ledarrollen till andra kvinnor (von Hippel et al., 2015) Respondenterna 

beskrev handlingen som en upplevd stress över att kvinnor saknar egenskaper som 

krävs för att vara ledare och tillfredsställer inte könsstereotyper inom ledarskap. Vi 

tolkade det som att kvinnor påverkas av de rådande könsstereotyperna samt att kvinnor 

saknas i högt uppsatta ledarroller, vilket gör det svårt att jämföra sig med andra kvinnor. 

Hade fler kvinnor företrätt ledarskapsroller hade möjligheten varit större att jämföra sig 

med framgång och lett till reducerade stereotypiska hot (Hoyt & Murphy, 2016). 

Studiens forskningsutfall ansåg vi påvisade att den negativa attityden kunde få kvinnor 

att inte rekommendera ledarrollen, vilket vi tolkade sannolikt har varit en orsak till 

avsaknaden av kvinnor i ledarroller. Respondenterna menade att även deras kvinnliga 

kolleger saknade egenskaperna för en ledarroll. Då respondenterna ansåg att kvinnor 

saknar egenskaperna för ledarrollen, placeras en extra börda hos kvinnorna då de tillhör 

en utsatt grupp (Roberson & Kulik, 2007). Respondenterna valde därför att inte 

rekommendera ledarrollen till andra kvinnor samt att de fick minskade 

karriärambitioner. Vi tolkade att kvinnornas framgång även här påverkades av deras val 

av avslutade tjänster och låga karriärambitioner. Således kunde vi bättre förstå varför 

kvinnorna valde att inte rekommendera ledarrollen till andra kvinnor och hur det 

påverkade deras framgång i organisationen.  

 

5.3 Ökad oro 

 

Förutom upplevelse av låga karriärmöjligheter och separerade identiteter, visade 

respondenternas uttalande att även ökad oro var en direkt påverkan av de stereotypiska 
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hoten. Även om respondenterna inte nämnde begreppet “oro”, tolkade vi ändå att 

respondenterna antingen upplevde eller var rädda att uppleva stereotypiska hot då de 

använde begrepp som förknippas med oro. Respondenternas svar analyserades med stöd 

från Kalokerinos et al. (2014) som anser att kvinnor inte behöver uppleva stereotypiska 

hot för att känna oro. Det kan också uppstå då kvinnorna är rädda för att utsättas för 

stereotypiska hot (Kalokerinos et al., 2014). Ur en av respondenternas svar kunde vi 

tolka att rädslan för att uppleva stereotypiska hot hade reducerats med åren. 

Respondentens svar stämde överens med Block et al. (2011) som menar att oron 

reduceras när kvinnorna blir mer framgångsrika. Dock ifrågasatte vi empirin, då endast 

en respondent bekräftade teorin. Vi ansåg att ett större antal bör ha uttryckt en reducerad 

rädsla, för att vi skulle kunna bekräfta teorin. Dock innefattade inte studien tillräckligt 

många kvinnor i gemensam ålder som respondent 8, vilket kan vara en bidragande 

faktor till den låga andelen av upplevd reducerad oro.    

 

5.3.1 Fler intellektuella egenskaper  

 

Respondenternas uttalande gav oss uppfattningen att den upplevda oron av 

stereotypiska hot fick kvinnorna att prestera bättre. Kvinnorna upplevde att de arbetade 

hårdare för att bekräfta att de innehar samma kunskaper som männen i organisationen. 

Empirin motsatte teorin som menar att kvinnor presterar sämre när de upplever oro 

(Block et al., 2011). Dock finns det en annan synvinkel på upplevelsen av stereotypiska 

hot som påverkar de intellektuella egenskaperna positivt. Teorin menar att stereotypiska 

hot är en bidragande faktor till högre prestation, dock med en psykologisk kostnad 

vilket bidrar till minskade karriärambitioner. (Block et al., 2011; Roberson & Kulik, 

2007) Således överensstämde respondenternas uttalande, det vill säga studiens empiri 

med tidigare teori. Studien gav oss en djupare förståelse hur kvinnorna upplevde oro.  

 

Den psykologiska kostnaden beskrev respondenterna som en konsekvens av kvinnornas 

kontinuerligt hårda arbete. Den psykologiska kostnaden tolkade vi som stress och 

otillräcklighet, vilket bidrog till minskade karriärambitioner. Vi förmodade att 

anledningen till kvinnornas avsaknad i ledarrollerna kunde ha en direkt påverkan av den 

psykologiska kostnaden kvinnorna upplevde. Vårt antagande kunde till stor del 

bekräftas med tidigare teori som menar att organisationen behöver förhindra 

stereotypiska hot för att kvinnorna inte ska hämma sig själva att välja ledarrollen 



 

48 
 

(Kalokerinos et al., 2014). Vi ansåg att organisationen behöver få kvinnorna att känna 

sig tillräckliga.  

 

Utifrån respondenternas svar tog vi hjälp av tidigare teori för att analysera vad det hade 

för påverkan på kvinnornas framgång i organisationen. I analysen var det viktigt från 

organisationens sida att få kvinnorna att känna sig tillräckliga utan att behöva 

överprestera och slutligen avsluta sin tjänst. Vilket överensstämde med Kalokerinos et 

al. (2014) som menar att organisationen behöver förhindra stereotypiska hot, annars 

kommer kvinnorna själva att hämmas från att välja ledarrollen. Dessutom menar Taneja 

et al. (2012) att organisationen misslyckas med att ta vara på kvinnornas talang. 

 

5.3.2 Ändrat arbetssätt 
 

Tidigare forskning menar att ökad oro leder till minskade intellektuella egenskaper och 

som i sin tur leder till att kvinnor ändrar sitt arbetssätt (Block et al., 2011; Carr & 

Steele, 2010). Även om vi inte uppfattade en minskning av intellektuella egenskaper i 

respondenternas svar, tog vi ändå hjälp från teorin för att analysera respondenternas 

upplevelse angående ändrat arbetssätt. Respondenternas uttalande antydde att kvinnorna 

bland annat undvek att ta riskabla beslut samt risker i arbetet. Vilket överensstämde 

med Carr och Steele (2012) teori, att kvinnor undviker att ta risker och riskabla beslut 

som kan vara av väsentlig betydelse för organisationen. Vi ansåg att det framförallt 

uppenbarade sig i mansdominerade områden. Vi upplevde ett ändrat kroppsspråk där 

respondenterna förmedlade osäkerhet när vi utsatte dem för frågor angående 

könsstereotypiska uppgifter. Det gav oss intrycket att respondenterna valde 

arbetsuppgifter inom sin trygghetszon och därför inte tog några risker. Respondenternas 

uttalande antydde att kvinnorna hade en tendens att fastna i trygghetszonen och inte anta 

ledarstilar som organisationen hade behov av för att förbättra effektiviteten. 

 

Således kunde vi bekräfta att kvinnornas framgång i organisationer påverkas av deras 

förändrade arbetssätt. Då kvinnor tenderar att anta ledarstilar som är lämpade för 

komplexitet i dagens organisationer, vilket kan förbättra effektiviteten (Hoyt & Murphy, 

2016). Med stöd från teorin analyserade vi därför hur kvinnorna upplevde sin situation 

om organisationen gav stöd. Det visade att organisationens stöd vid riskabla beslut och 

osäkra situationer gav ett positivt utfall hos respondenterna. Utifrån empirin uppfattade 
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vi att uppmuntran är ett effektivt verktyg för att reducera stereotypiska hot, vilket kan få 

kvinnorna att stanna kvar i organisationen och ha kvar karriärambitioner. Taneja et al. 

(2012) menar nämligen att organisationen behöver reducera stereotypiska hot. Genom 

analysen kunde vi se att respondenterna var eniga angående tidigare teori. Taneja et al. 

(2012) menar att det kommer främja kvinnors egenmakt och uppmuntra dem att stanna i 

organisationen. Det kan i sin tur leda till att organisationen skapar varaktiga 

förändringar i verksamheten (Taneja et al., 2012). 

 

5.3.3 Ökad prestation, minskat självförtroende och minskade karriärambitioner 
 

I teorin uppmärksammades en cykel av oro, färre intellektuella egenskaper och ändrat 

arbetssätt, leder till lägre prestation och minskat självförtroende (Block et al., 2011). Vi 

har genom empirin analyserat ett annat utfall som vi tidigare nämnt. Vilket stöds av 

Block et al. (2011) och Roberson och Kulik (2007) som menar att prestationen kan öka 

vid exponering av stereotypiska hot. Således ifrågasatte vi teorin med empirin och 

uppfattade en cykel av ökad oro, fler intellektuella egenskaper som ökad prestation och 

ändrat arbetssätt. Vi valde även att ifrågasätta empirin, då vi upplevde ett behov av en 

studie byggd på längre observation. Vi ansåg att längre observationer kunde ge en 

tydligare bild av cykeln och cykelns konsekvenser. 

 

Den psykologiska ohälsan av hårt arbete och ändrat arbetssätt uppfattade vi bidrog till 

respondenternas minskade självförtroende samt minskade karriärambitioner. 

Respondenternas upplevelse analyserades med hjälp av teorin. von Hippel et al. (2011) 

menar att kvinnor som utsätts för stereotypiska hot får minskade karriärambitioner. 

Kalokerinos et al. (2014) påstår på sikt kommer det leda till att kvinnornas 

självförtroende att avancera i karriärtrappan minskar. Respondenterna konstaterade att 

självförtroendet minskade då de upplevt en kronisk känsla av oro, ändrat arbetssätt och 

känsla av att inte vara tillräcklig. Hopplöshet och viljan att avsluta sin tjänst var uttryck 

som hade stark påverkan på tolkandet av respondenternas uttalande. Det gav oss 

uppfattningen att kvinnorna saknade viljan att nå ledarroller och göra karriär. Vilket 

även styrks av teorin som menar att minskat självförtroende kommer få kvinnor att 

aldrig nå ledarrollerna (Heilman, 2012). Således kunde vi konstatera att kvinnornas 

framgång i organisationen påverkas negativt av deras minskade självförtroende och 

oviljan att nå ledarrollerna och göra karriär.  
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5.4 Sammanfattning 

 
Således kunde vi konstatera att studiens empiri överensstämde med tidigare forskning 

förutom gällande intellektuella egenskaper där de är motsägelsefulla. Dessutom 

upptäcktes stress som en påverkande faktor av separerade identiteter, vilket inte hade 

stöd från teorin. Stereotypiska hot visade sig ha en stark påverkan på kvinnornas 

framgång i organisationen; upplevelse av låga karriärmöjligheter, separerar identiteten 

och ökad oro. Konsekvenserna gav oss en djupare förståelse av hur kvinnornas 

framgång i organisationen påverkas av stereotypiska hot som tidigare forskning inte 

kunnat precisera. 

 

5.5 Figur   
 

Efter att ha kritiskt diskuterat och analyserat empirin och teorin, utformades figur 

2.  Som illustrerar den djupare förståelsen studien har bidragit med.  

 
Figur 2 (Egen) Figuren illustrerar kvinnornas utsatthet av stereotypiska hot som sedan följs av tre direkta 
konsekvenser som inte har en direkt påverkan på kvinnornas framgång. Undertemana som följer har en 
direkt påverkan på kvinnornas framgång och skiljer sig till viss del från undertemana i figur 1. Då empirin 
gav oss en djupare förståelse och en annan inblick på det stereotypiska hotet kvinnorna möter.  
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6. Slutsats  
 

I det här avsnittet ska vi skapa en slutsats och reflektera över studiens utfall. Dessutom 

ska vi tydligt besvara forskningsfrågorna och förtydliga studiens bidrag. Slutligen vill vi 

ge förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 
 

Forskningsfrågan; Hur påverkar könsstereotyper inom ledarskap kvinnors uppfattning 

om ledarrollen? kunde besvaras med hjälp av teorin och sedan styrkas av empirin. 

Tidigare forskning menar att könsstereotypen inom ledarskap beskriver ledarskapet som 

något maskulint, präglat av dominans och styrkekvaliteter (Koenig et al., 2011; 

Askehave & Zethsen, 2014). Kvinnor anses sakna ledarskapskvaliteter (Koenig et al., 

2011) vilket begränsar och hämmar viljan att nå ledarroller (Burnette, et al., 2010; Hoyt 

& Murphy, 2016). Empirin styrkte tidigare forskning då vi kunde uppfatta att kvinnor 

förknippar den högt uppsatta ledarrollen med maskulina egenskaper. Kvinnorna antog 

därför mer maskulina egenskaper i organisationen då de trodde att egenskaperna 

efterfrågades. Dock kunde vi se att kvinnorna ansåg sig sakna egenskaper som 

förknippas med ledarrollen, som dominans och bestämdhet. Vilket är orsaken till att 

kvinnorna inte söker sig till högt uppsatta ledarroller och gör därför inte karriär i 

organisationen. I de organisationer där ledarskapet inte var könsstereotypt kunde vi se 

att kvinnorna har en starkare vilja att göra karriär i organisationen.  

 

Från teorin och empirin kunde forskningsfrågan; Hur påverkar stereotypiska hot 

kvinnors karriärambitioner att klättra i organisationen? besvaras. På grund av att de 

direkta konsekvenserna av de stereotypiska hoten; upplevelse av låga 

karriärmöjligheter, separerad identitet och ökad oro, kommer kvinnorna bland annat få 

minskat självförtroende vilket bidrar till minskade karriärambitioner. Låga 

karriärambitioner får kvinnorna att hämma sig själva från att välja ledarrollen. Teorin 

och empirin menar att kvinnor endast söker sig till ledarroller på mellannivå och inte 

högre nivåer. Då högre nivåer domineras av män och förknippas med manliga 

utmärkande egenskaper (Koenig et al., 2011) som kvinnorna inte förknippar sig med.  

Männens dominans inom ledarskapet kunde vi se skapar en oro hos kvinnorna vilket 

kan förklaras av ett stereotypiskt hot. Upplevelsen av det stereotypiska hotet får 
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kvinnorna att arbeta hårdare. På sikt skapar det hårda arbetet en psykologisk kostnad, i 

form av stress och otillräcklighet. Stressen och otillräckligheten leder till 

sjukskrivningar och avslutade tjänster, vilket på sikt minskar kvinnornas 

karriärambitioner. Då de hämmar sig själva att välja ledarrollen.    

 

Med hjälp av analys av teori och empiri kunde forskningsfrågan; Hur uppfattar 

kvinnorna att deras framgång påverkas av stereotypiska hot inom ledarskap? besvaras. 

I vår analys kunde vi se att de stereotypiska hoten hade en direkt negativ påverkan på 

kvinnor. Vi kunde se att kvinnor hämmar sig själva från de högt uppsatta ledarrollerna, 

vilket kan vara anledningen till männens dominans i högt uppsatta ledarroller. Utifrån 

empirin kunde vi se att de organisationer som stöttar kvinnor till att nå höga ledarroller 

kan ta vara på kvinnornas kunskap och resurser på ett effektivt sätt. Dessutom hämmar 

kvinnor inte sig själva från att nå högt uppsatta ledarroller i de här organisationerna.  

 

Då respondenterna nämnde att sjukskrivningar och viljan att lämna yrket, kopplade vi 

samman det med teorin. Vi menar att bortfall av kvinnor (t ex sjukskrivningar och 

avslutade tjänster) har en negativ påverkan på kvinnorna framgång i organisationer, då 

kvinnorna har minskade karriärambitioner att nå högt uppsatta ledarroller. Kvinnorna 

uppfattar att stereotypiska hot bidrar till minskade karriärmöjligheter som leder till 

minskade karriärmål och att de lämnar organisationen. Vilket stöds av von Hippel et al. 

(2011) som menar att kvinnor som utsätts för stereotypiska hot får minskade 

karriärambitioner. Kalokerinos et al. (2014) påstår på sikt kommer det leda till att 

kvinnornas självförtroende att avancera i karriärtrappan minskar. Vi tolkade att 

kvinnorna upplever att det här är en stark påverkan på deras framgång i organisationen. 

Vi anser att det behövs kvinnor i högt uppsatta ledarroller för att kvinnor bidrar till en 

specifik resurs.  

 

6.2 Bidrag 

 

Studien bidrar till en djupare förståelse hur stereotypiska hotet mot kvinnors 

karriärambitioner uppfattas påverka deras framgång i organisationen. Studien kom fram 

till sex negativa konsekvenser som påverkar kvinnornas framgång i organisationen. 

Ytterligare bidrog studien till en ny förståelse av hur stereotypiska hot medverkar till 

stress hos kvinnor. Stressen leder till utmattningsdepression och att kvinnorna lämnar 
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organisationen, vilket visar sig ha en stark påverkan på kvinnornas framgång i 

organisationen. Studien ifrågasatte även teorin angående intellektuella egenskaper. Vi 

kunde se en ökad prestation hos kvinnorna som utsattes av stereotypiska hot.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning      

 

Studien bidrog till en djupare förståelse av hur kvinnors framgång i organisationen 

påverkas av de stereotypiska hoten. Vi anser att det skulle vara intressant om vidare 

forskning undersöker hur stereotypiska hot påverkar en organisation under lång tid, 

genom att använda longitudinell metod. Vi tror att metoden skulle ge en djupare 

förståelse av hur organisationen påverkas på längre sikt och sannolikt finna fler 

konsekvenser till de stereotypiska hoten.   

 

Vi upplever ett problem att studera de stereotypiska hoten från organisationens 

perspektiv. Då organisationen oftast inte är medveten om hur de påverkas av de 

stereotypiska hoten. Dock hade det varit intressant och givande att få en djupare 

förståelse om hur organisationen upplever deras påverkan av de stereotypiska hoten. Vi 

uppmuntrar vidare forskning om problemet kan kringgås och det är möjligt att 

genomföra en studie utifrån organisationens perspektiv. 
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Bilaga 1- intervjuguide  
 

Teman  Frågor Litteratur 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du jobbat i 

organisationen? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur ser könsuppdelningen ut på 

din arbetsplats? 

 

 

 

Upplevelse av låga 

karriärmöjligheter 

 

Hur ser karriärmöjligheterna ut 

på din arbetsplats? 

 

Hur ser dina karriärambitioner ut 

idag i jämförelse med när du 

började din karriär? 

 

Hur anser du att 

karriärmöjligheterna skiljer sig 

åt mellan män och kvinnor på 

din arbetsplats? 

 

Om dina karriärambitioner har 

minskat, hur har det påverkat 

dig? 

 

 

Alvesson och Due Billing 

(2011) 

 

Block et al. (2011) 

 

 

Alvesson och Due Billing 

(2011) 

 

 

von Hippel et al. (2011) & 

Kalokerinos et al. (2014) 

 

 

Separera identiteten 

 

Hur skulle du beskriva dina 

 

von Hippel et al. (2011) & 
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egenskaper hemma respektive på 

jobbet? 

 

Hur ser du på ledarrollen? 

 

Hur ser du dig själv i en högt 

uppsatt ledarroll?  

 

Varför skulle du och varför 

skulle du inte rekommendera 

ledarrollen till dina kvinnliga 

kolleger? 

 

Hur kan könsstereotyperna 

påverka din attityd på jobbet? 

 

Hur anser du att separationen 

mellan egenskaperna i hemmet 

respektive på jobbet får dig att 

känna? 

 

von Hippel et al.(2015) 

 

 

Kalokerinos et al. (2014) 

 

 

 

von Hippel et al. (2015) 

 

 

 

von Hippel et al. (2011), 

Gupta och Bhawe (2007), 

Hoyt och Murphy (2016) 

& Kalokerinos et al. 

(2014) 

 

 

 

Ökad oro 

 

Hur får den manligadominansen 

dig att känna? 

 

Hur påverkar den upplevda eller 

rädslan att uppleva stereotypiska 

hot dig? 

 

Hur anser du att du presterar i 

jämförelse med dina manliga 

kolleger? 

 

 

Block et al. (2011) 

 

Roberson och Kulik 

(2007) 

& Gresky et al. (2005) 

 

Block et al. (2011) & 

Roberson och Kulik 

(2007) 
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Hur anser du att du agerar vid 

risker i arbetet? 

 

Kalokerinos et al. (2014) 

& Carr och Steele (2010) 

 

 
 


