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Abstract 
This paper seeks to address the topic “gender distribution in corporate management teams” 
and highlight the leaks in the theory "The leaky pipeline". The theory brings up reasons to 
why more men then women reach the higher positions within organizations. Which methods 
that should be used to achieve a better gender balance is an issue that is constantly discussed. 
There are differing views on how to reach a solution. Since it is such a highly topical subject 
that is still not solved we felt it would be interesting to delve into it. We have chosen to 
prepare a literature review and theory to try to find a connection with the qualitative study we 
have done in the context of the essay. 
 
The purpose of this paper is that with the help of individuals in leadership positions in 
organizations gain an understanding of why women fall out in their career more often than 
men, and how it can be countered. The results of our study show the various leaks appearing 
in the theory The leaky pipeline and the procedures that can be used to counter them. We 
identify the already given leaks: exclusion, lack of motivation and jacking from the 
organization, but also see that the leak “lack of experience” should be included in the theory. 
The leak that addresses failures due to childbearing and family life are become weaker, 
suggesting that old structures are being blurred. 
 
This paper is written in Swedish.     
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Sammanfattning 
Uppsatsens har som avsikt att behandla ämnet könsfördelning inom ledningsgrupper i bolag. 
Detta genom att belysa de läckor som teorin “The leaky pipeline” tar upp som orsaker till att 
kvinnor i större utsträckning än män inte når de högre positionerna inom organisationer. Vilka 
metoder som skall användas för att nå en jämnare könsfördelning är en fråga som ständigt 
diskuteras och debatteras. Det råder delade meningar om hur man bör gå till väga och ämnet 
är på många sätt högaktuellt. Då ingen av sidorna hittat ett tillräckligt bra tillvägagångssätt för 
att lösa situationen anser vi att det vore intressant med en fördjupning i detta ämne. Vi har 
upprättat en litteraturgenomgång, teori samt en kvalitativ studie för att finna samband och en 
eventuell lösning.   
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av individer på ledande positioner i organisationer få en 
förståelse kring orsaken till att kvinnor faller bort i sin karriär oftare än män, samt hur detta 
kan motverkas. Resultatet av vår studie visar de olika läckor som återfinns i teorin “The leaky 
pipeline” och de tillvägagångsätt som kan användas för att motverka dessa. Vi identifierar de 
redan givna läckorna: exkludering, brist på motivation och stöttning från organisationen, men 
ser även att läckan, brist på erfarenhet, bör finnas i teorin. Den läckan som beskriver bortfall 
till följd av barnafödande och familjeliv ser vi blir svagare vilket tyder på att gamla strukturer 
suddas ut.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: The leaky pipeline, ledningsgrupp, könsfördelning, kvotering, jämställdhet  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ser man hur Sverige står sig i förhållande till resten av världen i frågor kopplade till 
jämställdhet, återfinns Sverige på en fjärde plats enligt World Economic Forums lista ”Global 
Gender Gap Report” från 2012. Denna statistik visar hur jämställdheten ser ut inom ekonomi, 
politik, vård och skola jämfört med andra länder inom samma områden. Trots att Sverige 
återfinns i toppen av listan finns det fortfarande områden som släpar efter. Ett exempel är 
könsfördelningen på höga positioner inom bolag (AllBright 2014). Sedan början av 2000-talet 
har fördelningen mellan kvinnor och män som studerat på universitetsnivå eller motsvarande i 
Sverige legat på ungefär samma nivå. Statistik visar att drygt 60 procent av de studerade är 
kvinnor och resterade 40 procent är män (SCB 2014). Trots detta når kvinnor inte de högre 
positionerna inom organisationer i samma utsträckning som män. Svårigheter kvinnor möter i 
dagens samhälle är en fråga som ständigt diskuteras och debatteras kring och det finns ett 
flertal teorier vad som ligger till grund för detta (Ciulla 2008). 
 
I tre års tid har den svenska stiftelsen AllBright publicerat en ”svart lista” där information om 
vilka svenska börsnoterade företag som endast har män i sin ledningsgrupp återfinns. 
Tillhörande denna lista finns även statistik över de företag som har kvinnor på högre 
positioner och hur många de är i ledningsgruppen procentuellt1 . Idag är 82 av 253 bolag helt 
mansdominerande i ledningsgruppen. Detta kan ses som ett steg i rätt riktning då förra årets 
svarta lista innehöll 86 helt mansdominerade bolag. Dock går ökningen långsamt (AllBright 
2014). AllBrights rapport (2014) visar att den procentuella ökningen av kvinnor på ledande 
positioner till liten del har att göra med ökad rekrytering av kvinnor eller att företagen ersätter 
män med kvinnor. Det är snarare ett resultat av att kvinnor oftare får behålla jobben vid 
nedskärningar i ledningsgrupper. Således är det inte en aktiv utveckling av kvinnofrämjande 
utan en effekt av minskande grupper. De bolag som har störst andel kvinnor på ledande 
positioner återfinns bland små eller medelstora företag (AllBright 2014). Förändringsarbetet 
går långsamt och det talas om fenomen som sätter stopp för kvinnor i deras karriär. Förslag på 
hur problemet ska åtgärdas är många och har väckt en politisk debatt som främst utgår från 
två olika ställningstaganden. 
 
En av de alternativa lösningarna som lyfts fram är kvotering, vilket är en fråga som väcker 
känslor hos många. Kvotering syftar till att främja jämställdhet mellan män och kvinnor 
(Nationalencyklopedin 2014). I november 2002 sa dåvarande jämställdhetsminister och vice 
statsminister Margareta Winberg att om företagen inte når 25 procent kvinnor i börsbolagens 
styrelser innan 2004 måste en lag om kvotering införas (SvD 2002). På andra sidan om 
kvoteringsfrågan finns de som anser att en sådan lag skulle ta ifrån ägarna rätten att själva 
bestämma över företagets uppbyggnad (Svenskt näringsliv 2012). Valet av vem som skall 
anställas måste bygga på fri vilja för att skapa konkurrenskraftiga och starka företag (Svenskt 
näringsliv 2012). Bernström, Hjelm och Fälth (2012) lyfter fram i sin debattartikel den sneda 
könsfördelningen på maktpositioner inte bara som ett demokrati- och rättviseproblem, utan att 
det även är en fråga om hämmad tillväxt för landet. Bernström, Hjelm och Fälth (2012) sätter 
sig dock emot kvotering som lösning på problemet och menar att det går att göra skillnad utan 

                                                
1 AllBright grundades 2011 var med syfte att öka andelen kvinnor på ledande positioner och arbetet består bland annat utav att kartlägga och 
granska mängden kvinnor och män på ledande positioner i börsbolagen 
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denna metod. De anser att frågan är allt för viktig för att ”hållas som gisslan mellan politiska 
läger för och emot kvotering”. 
 
Många gånger handlar kritiken mot kvotering om risken för sjunkande kompetens i 
ledningsgrupper om man tvingas ersätta män med inkvoterade kvinnor (Svenskt näringsliv 
2012). Detta är dock inte vad resultatet från en ny svensk studie ”Könskvotering: den 
medelmåttige mannens kris”, visar. Istället pekar den på att kvotering av kvinnor leder till 
högre kompetens hos männen. Genom att använda sig av könskvotering blir det svårare för 
“medelmåttiga” män att behålla sin position (Besley, Folke, Persson & Rickne 2013). 
Författarna menar att om en individ är en mindre bra ledare, behöver denne omge sig av 
likasinnade för att behålla sin position. Det är då kvinnor kan utgöra ett hot främst av två 
anledningar; många kvinnor är ytterst kompetenta då de intar en ledande position och de 
kommer troligtvis få ett stöd ifrån andra grupper. Besley med flera (2013) visar på det faktum 
att män oftare stödjer män och kvinnor oftare stödjer kvinnor. Stenberg (2013) menar att det 
finns ett motstånd till kvotering inom näringslivets styrelser och återger att Petra Hedengran 
som för närvarande är ansvarig för bolagsstyrning på Investor anser att kvotering är ett 
trubbigt instrument och inte den rätta vägen att gå. Hedengran menar vidare att kvotering är 
en inskränkning i äganderätten. Detta kan komma att hindra ägare från att göra de val de tror 
är bäst för bolaget, dess ägare, samt de anställda, vilket i slutändan påverkar samhället. Trots 
att regleringar inte är medlet att använda, anser hon att det är av vikt att stärka mångfalden 
inom bolagsstyrelserna (Stenberg 2013). 
 
Individens fria val påverkar utfallet av gruppuppbyggnaden då valet av utbildning eller yrke 
kan skapa en skev könsfördelning. Kritik riktas mot organisationer med målet att få en jämn 
könsfördelning i ledningsgrupper samtidigt som utvecklingen går för långsamt. För att nå en 
högre mångfald försöker man på olika sätt påverka utfallet genom att stimulera beteenden hos 
individer eller reglering med hjälp av tvång (Svenskt näringsliv). Att uppnå en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män utan att behöva använda sig av kvotering talar Bernström, 
Hjelm och Fälth (2012) bland annat att om. De menar att det bör vara obligatoriskt med 
utbildning beträffande styrelsearbete och gruppdynamik på program inom högskolan och 
gymnasiet där detta anses vara relevant. Bernström, Hjelm och Fälth (2012) anser även att 
man bör se över orsaker och konsekvenser till det icke jämställda ägandet i samhället. Det 
faktum att kvinnor äger en mindre mängd av de finansiella tillgångarna än män, gör att de 
resurser som behövs för att starta och utveckla företag i mindre utsträckning når kvinnorna. 
En utredning skulle kunna belysa och ge förslag kring åtgärder för att öka villkoren för ett 
mer jämställt ägande. Vidare tar de upp som förslag att staten bör inrätta en jämställdhetsfond 
där de belönar de bolag som har en jämn könsfördelning (40/60) i sin styrelse och 
ledningsgrupp. Det ska löna sig att vara jämställd (Bernström, Hjelm & Fälth 2012). 
 
Under lång tid har debatten om jämställdheten inom företag fokuserat kring frågan på 
könsfördelningen inom bolagsstyrelser. Det har blivit en kamp för och emot kvotering vilket 
gör att andra orsaker till problemet hamnat i skuggan (AllBright 2014). Som Bernström, 
Hjelm och Fälth (2012) skriver har frågan stannat vid att handla om politiska intressen och 
ställningstaganden. AllBright (2014) vill istället rikta uppmärksamheten till den låga andelen 
kvinnor i ledningsgrupperna för att i framtiden få en mer jämställd könsfördelning på ledande 
positioner inom styrelser. Den personliga uppfattningen kring fördelningen hos de individer 
som återfinns på ledande positioner och som således är de som rekryterar in till 
ledningsgrupper lyfts sällan fram som en variabel att räkna med. Vi kan se att diskussionen 
har kört fast och att den inte tillför några ytterligare förklaringar kring hur problemet i 
grunden ska lösas. Sällan tar debatten upp problem med de strukturer som finns och eller 
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huruvida det är det personliga drivet och styrkan hos individen som avgör hur långt de kan gå 
i sin karriär. Vi ser en tendens till att de åtgärder som vidtas många gånger kan ses som 
snabba lösningar som inte är individanpassad, utan snarare appliceras på alla i de 
underrepresenterade grupperna. Även synen på rekrytering diskuteras sällan ur ledarnas 
perspektiv och den fria viljan att anställa vem man vill ställs ofta mot kraven på reglering av 
ledningsgruppen. Då anledningarna kan vara många till att kvinnor läcker ut ur systemet är 
det snarare en fråga om de givna synsätten på skillnaderna mellan könen och personens egen 
vilja som bör ligga i fokus. 

1.2 Problemdefinition 
Idag finns en utbredd medvetenhet kring hur sammansättningen av den generella 
ledningsgruppen ser ut i Sverige. Andelen män är ofta hög och förslag på förändringar och 
reglering är ständigt återkommande, samtidigt som kvinnor i större utsträckning är 
representerade inom högskola och universitet (SCB 2014). Trots att Sverige ses som ett 
jämställt samhälle visar statistiken på det faktum att kvinnor inte når de högre positionerna 
inom organisationer i samma utsträckning som män. Samhällsförändring går trögt och gamla 
strukturer sitter kvar samtidigt som forskning och studier på jämställdhet är högaktuellt. 
Diskussioner kring en lagstiftning om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser är en fråga 
som ständigt är i ropet. Ser man till statistiken har det blivit bättre, men långt ifrån jämställt. 
Även längre ner i organisationerna kan man identifiera samma problematik. Förklaringarna 
till överrepresentationen av män i ledningsgrupper varierar och i Sverige liksom i hela EU har 
fenomenet “The leaky pipeline” börjat användas. Begreppet innebär att ju högre upp i 
företaget kvinnor kommer ökar risken att de “läcker” ut ur systemet (Fielding & Glover 
1999). De stora “läckorna” redogörs i modellen, men förslag på hur man skall undvika 
och/eller förebygga dessa återfinns inte i anknytning till teorin. Det finns även ett begrepp 
som formades på 1970-talet av den amerikanska professorn Rosabeth Moss Kanter som 
beskriver det ”glastak ”kvinnor når vid en viss nivå i företagen. Hon menar att det finns vissa 
strukturer inom organisationskulturen som ställer sig i vägen för kvinnor som vill nå höga 
maktpositioner (Blomquist & Röding 2010). Chamorro-Premuzic har en annan syn på 
problemet och pekar på bristen av karriärhinder för inkompetenta män, vilket enligt honom är 
den fråga som bör stå i fokus (Vene 2013). 
 
Anledningen till att könsfördelningen ser ut som det gör i ledningsgrupper och vilka faktorer 
som kan ha inverkan är föremål för alla dessa teorier. Sällan ser man någon debattera öppet 
om att förklaringen skulle kunna ligga i karaktärsdrag.  Att det råder en ojämn fördelning av 
män och kvinnor i ledningsgrupper till följd av skillnaden i kompetens och att män skulle vara 
mer lämpade som ledare än kvinnor (Besley m.fl. 2013). Studier visar att det bland annat kan 
vara avsaknaden av kvinnliga förebilder som orsakar en bristande motivation och minskar 
längtan efter att göra karriär hos kvinnorna längre ner i organisationen (Havnesköld & 
Risholm-Motander 2005). Även det faktum att homosocialitet förekommer vid 
rekryteringsprocesser kan spela en roll till att fler män än kvinnor har en något lättare väg till 
de högre positionerna inom organisationer (Hammarén & Johansson 2014). 
 
Arbetet med att få en dynamisk och effektiv ledningsgrupp pågår ständigt hos de företag som 
är villiga. Idag är drygt 28 procent kvinnor i företag med 200 anställda eller fler. Att av dessa 
plocka ut personer lämpade för styrelseuppdrag kan vara problematiskt. De ska inte bara 
uppfylla de krav som ingår i uppdraget utan också ha en vilja att avancera (SCB 2014). 
Problematiken kring fördelningen mellan könen inom ledningsgrupper och andra nivåer i 
företagen diskuteras ofta genom företagspolicys och regelverk. Få gånger har den 
utgångspunkt på individnivå vilket medför att personliga åsikter och andra bakomliggande 
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orsaker till varför problemet består inte synliggörs. Frågan om det är strukturella åtgärder som 
bör vidtas eller om det skall vara upp till var och en att bidra till en mer jämställd 
ledningsgrupp kan diskuteras i all oändlighet. Genom att belysa individers personliga åsikter i 
det valda ämnet tror vi oss kunna få en djupare förståelse kring vilka läckor som finns och 
vilka alternativa lösningar som går att appliceras på dessa. 

1.3 Syfte 
Avsikten med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse kring hur individer på 
ansvarspositioner inom bolag i Sverige personligen uppfattar problematiken kring 
könsfördelning i ledningsgrupper. Vi vill få en uppfattning om vilka individuella åsikter som 
kan ha inverkan på rekryteringen av nya ledare samt om dessa faktorer har någon betydelse 
för strävan mot en mer jämställd ledningsgrupp. Studien syftar även till att belysa den 
strukturella inverkan som förklarar bortfallet av kvinnor i karriärstegen och hur detta kan 
förhindras.  

1.4 Frågeställningar 
Hur ser individer på ledande positioner på sammansättning av ledningsgrupper och 
rekryteringen till densamma? 
 
Vilka faktorer påverkar bortfallet av kvinnor i deras karriär och hur kan dessa motverkas? 
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1.5 Disposition 
 

 

 
  

METOD	  

•  Vi redogör i detta kapitel för hur det empiriska materialet har samlats 
in och analyserats. Därefter motiverar vi forskningsmetoden som är 
grunden till uppsatsen samt diskutera för uppsatsen trovärdighet och 
äkthet. 	  

REFERENSRAM	  

•  Här behandlar vi tidigare forskning och som lagt grunden för det som 
redovisas som problemformulering, syfte samt frågeställningar. I 
denna del presenterar vi även olika teorier som ligger till grund för 
analysen.	  

EMPIRI	  

•  I detta kapitel sammanställs intervjuerna som genomförs i löptext. 

ANALYS	  

•  I uppsatsens analysdel granskar vi de svar vi fått från vår kvalitativa 
undersökning i form av djupgående intervjuer. Här kopplas även det 
empiriska materialet samman med referensramen. 

SLUTSATS	  

•  I det sista kapitlet redogör vi för de slutsatser som framkommit utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Slutsatserna drar vi efter genomgång av 
den teoretiska referensramen, det empiriska materialet samt analysen.  
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2. Metod 
2.1 Val av metod 
Studiens syfte är utformat på ett sådant sätt att det är fördelaktigt med en mer djupgående 
insyn i hur respondenterna tänker kring och vad de tycker i frågorna de ställs inför. Vi har 
därför valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket är att föredra när man vill fördjupa 
sig i ett ämnesområde (Bryman 2008). En kvalitativ metod strävar efter att åstadkomma en 
helhetsbeskrivning på djupet av det undersökta området och tenderar därför att omfatta 
mindre antal respondenter än vid en kvantitativ undersökning (Nationalencyklopedin 2014; 
Backman 2008). Malterud (2009) menar att man i kvalitativa studier utgår från att 
verkligheten upplevs på olika sätt och att det således inte finns en absolut och allmängiltig 
sanning. Vårt syfte avser inte att ge svar på varför det är en överrepresentation av män i 
ledningsgrupper, utan snarare ge en indikation om hur våra valda respondenter upplever 
snedvridningen samt hur de ser på fenomenet i stort. Vi vill även se om deltagarna upplever 
fördelningen som ett problem och om de i så fall har förslag på lösningar. För att få en 
uppfattning om vilka de underliggande orsakerna skulle kunna vara, anser vi att en kvalitativ 
metod är att fördra.   
 
Vi har valt att hålla ett flertal muntliga intervjuer, då vi värdesätter flexibiliteten en intervju 
rymmer. Detta ger oss en innehållsrik information från våra respondenter. Bryman (2008) 
menar att mångsidigheten med en intervju ligger bland annat i att följdfrågor kan ställas direkt 
på plats. Man får även möjlighet att be respondenten utveckla sitt svar för att bringa klarhet i 
hur denne resonerar kring den ställda frågan. Vidare får man även en chans att ställa 
ytterligare frågor som uppkommer under intervjuns gång. De två intervjutyper som används 
allra flitigast vid kvalitativa studier är semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 
Skillnaden mellan dessa är dock relativt diffus menar Bryman (2008). Den metod vi valt att 
använda oss av är semistrukturerade intervjuer. Vid denna form av intervju har man som 
forskare en lista, ofta kallad intervjuguide, på förhållandevis specifika teman som skall 
behandlas. Dock har den som blir intervjuad en stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. 
Frågor som inte ingår i guiden kan även ställas om intervjuaren knyter an till något 
respondenten sagt. Vanligtvis ställs frågorna enligt den ursprungliga ordningen och den 
ursprungliga ordalydelsen (Bryman 2008). 
 
För att komma fram till en så tillförlitlig analys och slutsats som möjlig, har vi även valt att ta 
hjälp av tidigare forskning som berör ämnet. Material som vi bedömt viktigt för studien och 
dess syfte redovisas i litteraturgenomgången. 

2.2 Urval 
Det urval av personer som återfinns i intervjuerna har begränsats av tidsramen för uppsatsens 
utförande. Valet av deltagare har varit noggrant och antalet har justerats för att vi på ett bra 
sätt ska kunna studera de kvalitativa data vi fått in. Intervjupersonerna har i sin yrkesroll en 
ledande position inom de företag där de är anställda och har hög insyn i personalfrågor. 
Antalet intervjuer för att uppnå ett tillförlitligt resultat inom kvalitativ forskning varierar. 
Dock krävs det oftast minst åtta intervjuer för att insamlingen av information skall kunna 
klassas som någorlunda representativt (Ahrne & Svensson 2011). I studien återfinns 10 
personer från olika branscher och företag, i olika åldrar, bred grad av utbildning, erfarenhet 
samt av varierande kön. Genom att ha en bred variation av ledare vill vi se om dessa attribut 
har inverkan vid beslut som rör rekrytering. Bredden ger oss också en bas för jämförande 
mellan alla dessa olikheter i personligheter och förutsättningar. Vi har även fått ta hänsyn till 
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att en del av de tillfrågade avböjde från att medverka och till följd av detta har en del tid 
spenderats på att leta efter nya respondenter. Då deltagarna till antalet endast var tio stycken 
anser vi inte att denna studie kan antas vara den generella synen på könsfördelning i 
ledningsgrupper. Dock uppfyller den kraven om att klassas som någorlunda representativa 
inom forskningsområdet (Ahrne & Svensson 2011). Uppsatsen bör ses som ett första steg för 
att se hur synen på företeelsen skiljer sig åt och anledningen till detta. 
 
Vi har valt att inte lägga vikt vid storleken på de företag där våra deltagare är anställda. Detta 
anser vi inte har någon inverkan på studiens fokus eftersom det är individernas tankar och 
åsikter vi haft för avsikt att studera och de eventuella skillnader som uppstår. Deltagarnas 
roller inom företagen varierar och de är allt från Vd:ar, avdelningschefer till gruppchefer, men 
gemensamt har alla stor inverkan på rekrytering och personalfrågor. 

2.3 Genomförande 

Intervjupersonerna har kontaktats personligen av uppsatsförfattarna och fick samtidigt 
information om uppsatsen, syftet med studien och vilket ämne som skulle diskuteras. Det 
fanns även tillfälle för diskussion kring innehållet i frågeformulär, samt möjlighet för 
deltagarna att själva framför sina tankar och krav kring deltagandet. Datum och plats för 
intervjuer bestämdes och på så sätt fick deltagarna tid på sig att ta in information om ämnet 
och fundera på sina ställningstaganden. Då undersökningen syftar till att ge en bild av 
problematiken ur individens perspektiv ombads deltagarna att svara personligt och inte utifrån 
företaget policys och regelverk. Detta medför att svaren kommer vara anonyma för att från 
uppsatsförfattarnas sida gör ett försök att säkerställa deltagarnas öppenhet. 
 
Därefter upprättades en intervjumall som genomarbetades för att frågorna på ett så bra sätt 
som möjligt skulle täcka det berörda ämnet (Bryman 2008). Frågorna komprimerades till 
öppna frågor för att en bra diskussion skulle infinna sig och att deltagaren själv kunna tala fritt 
om sina tankar och åsikter (Wibeck 2010; Magne Holme & Krohn Solvang 1991). Vid 
intervjutillfällena deltog endast uppsatsförfattarna och den enskilde deltagaren. Samtalen 
spelades in för att ge ett så exakt resultat som möjligt då det senare tog skriven form. Ett fåtal 
av intervjuerna besvarades med skriftliga svar på grund av tidsbrist för några av deltagarna. I 
dessa fall genomfördes intervjun i flera steg för att följdfrågor skulle ställas och oklarheter 
utredas. Deltagarna fick i efterhand möjlighet att läsa materialet innan uppsatsen lämnades in 
och kunde då komma med korrigeringar och tillägg. Inspelningarna som transkriberats blev 
sedan föremål för analys och grund till uppsatsen. Enligt Wibeck (2010) är det fördelaktigt att 
man som uppsatsförfattare transkribera hela intervjun för att få ett så bra resultat som möjligt. 
För att skapa oss ett brett perspektiv valde vi att läsa igenom de nedtecknade intervjuerna fler 
gånger och kunde därefter få en förståelse kring respondenternas tankar och uppfattningar. 
Utöver detta har vi även valt att applicera en analysprocess som syftar till att vi gått tillbaka 
till det transkriberade underlagt flera gånger under uppsatsens gång för att säkerhetsställa att 
vi fått med alla viktiga delar och inte misstolkar materialet (Wibeck 2010). 
 

2.4 Tillförlitlighet 
Det råder delade mening om vilka kriterier som skall användas vid en kvalitativ undersökning 
för att säkra tillförlitligheten. Enligt Bryman (2008) har en rad olika forskare pekat på 
svårigheten i att applicera framför allt reliabilitet och validitet på en sådan typ av studie. 
Utgångspunkten för denna studie är baserad på Brymans (2008) kriterier om tillförlitlighet 
och äkthet vid en kvalitativ undersökning. 
 



 

8 

Tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning består enligt Bryman (2008) av fyra kriterier. 
Det första syftar till den interna validiteten och handlar om trovärdigheten i undersökningen. 
Det finns flera olika beskrivningar av en social verklighet och Bryman (2008) menar att 
trovärdigheten bottnar i den beskrivning som en forskare kommer fram till. Detta avgör hur 
pass acceptabel den är i andra människors ögon. Vi anser att vi har uppnått trovärdighet i 
resultaten av vår studie då vi både följt de regler som finns för att säkerhetsställa 
undersökningen, samt att våra respondenter har tagit del av materialet vi kommit fram till.  
 
Vidare skriver Bryman (2008) om extern validitet, vilket avser den överförbarhet som finns i 
undersökningen. I de flesta fall inom kvalitativ forskning innefattar det ett skede där forskaren 
undersöker en liten grupp eller enskilda individers sociala verklighet. Man strävar då efter 
djup i undersökningen och inte bredd. Detta leder till att resultaten tenderar att ha ett fokus på 
det kontextuellt unika och på innebörden hos eller relevansen av den aspekt hos den sociala 
verkligheten som studerats. Fokus menar Bryman (2008) bör ligga på att skapa en riklig 
beskrivning, som kan förse andra personer med en så kallad databas. Där bedöms hur pass 
överförbara resultaten från undersökningen är till en annan miljö. Det ämne vi valt att studera 
är relativt komplicerat då respondenterna skall utgå ifrån sig själva. Många av svaren kan 
kännas självklara att ange då ämnet är så pass laddat och åsikter som inte passar i mallen ofta 
får kritik. Anonymiteten höjer dock trovärdigheten eftersom personen som svarar inte behöver 
ta hänsyn till företagets eller allmänhetens uppfattningar om ämnet. Vi anser att vår studie till 
viss del är överförbar då den representerar en mångfald och inte en homogen grupp. Om 
antalet respondenter varit större hade detta bidragit till en ökad överförbarhet. 
 
Det tredje kriteriet syftar till pålitligheten i undersökningen. Detta kan jämföras med 
reliabiliteten i en kvantitativ undersökning anser Bryman (2008). Forskarna som utför 
undersökningen bör anta ett granskande synsätt för att säkerhetsställa pålitligheten i sin studie. 
Detta gör man enligt Bryman (2008) genom att skapa en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Då allt från problemformulering, val av 
undersökningspersoner, beslut rörande analysen av data och så vidare. Vi anser att vår studie 
kan ses som pålitlig då vi haft tillgång till en handledare under processens gång som hjälpt oss 
med viktiga delar gällande undersökningen. Även att vi är två forskare ökar pålitligheten i vår 
studie eftersom vi under tiden kunnat granska varandras texter. Detta har hjälpt oss att få en 
högre kvalité på den text som återfinns i uppsatsen. Sista kriteriet enligt Bryman (2008) för att 
öka tillförlitligheten i studien är möjligheten att kunna styrka och konfirmera. Det innebär 
således att forskaren inte medvetet skall låta sina personliga värderingar eller teoretisk 
inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Denne skall ha 
handlat och dragit slutsatser i god tro. Denna problematik tar även Ahrne och Svensson 
(2011) upp. De menar att det alltid finns risk för missförstånd och feltolkningar när de som 
intervjuat skall tolka respondenternas svar på frågorna. För att undvika detta ska ske är det att 
rekommendera alternativa metoder som exempelvis dokumentstudier (Ahrne & Svensson 
2011). Vi har säkerhetsställt att våra personliga värderingar inte påverkat studien genom att 
utforma intervjuguiden med öppna frågor där respondenterna fritt fått tänka och tycka kring 
ämnet, samt att vi inte ifrågasatt deras svar. En bred litteraturgenomgång har genererat i att 
egna åsikter ställts åt sidan och analysen har utformas utifrån den samt intervjuerna.   
 
Äktheten i studien stärks enligt Bryman (2008) genom uppfylla ett antal kriterier som rör de 
forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. Först och främst bör undersökningen sträva 
efter att ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som getts av den grupp människor 
som har studerats. Vidare menar Bryman (2008) att undersökningen ska bidra till att 
respondenterna får en tydligare bild av fenomenet, samt hur situationen kan förändras. Just 
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kriteriet äktheten i en studie kan anses vara utmanande och det är inte klart hur det påverkat 
forskningen över lag (Bryman 2008). Vi har i denna studie strävat efter att nå en så rättvis bild 
av det valda ämnesområdet som möjligt. Uppsatsen kommer att publiceras och göras 
offentlig, vilket gör att de respondenter som ingått i undersökningen kan ta del av den, samt 
de personer som är intresserade av ämnet. Detta i sin tur genererar i att de kan få en öka 
förståelse kring ämnesområdet. 

2.5 Metodkritik 

Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta för att vara alldeles för impressionistiska och 
subjektiva (Bryman 2008). Kritiken syftar till att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning 
grundar sig på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 
framstående. Även det nära och personliga förhållande som forskare kan etablera med 
respondenterna kan ha inverkan på resultatet i slutändan (Bryman 2008). Ytterligare kritik 
som riktas menar Bryman (2008) är att det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning. 
Detta på grund av de ofta är ostrukturerade och beroende av forskarens egen 
uppfinningsrikedom, vilket gör det svårt att hitta några accepterade tillvägagångssätt när det 
gäller att vara replikerbara. Vidare menar Bryman (2008) att det är forskaren själv som är det 
viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Detta då det som registreras och det som studien 
väljer att rikta in sig på till stor del är beroende av forskarens intressen. Även det faktum att 
respondenter som ingår i studien högst sannolikt kommer påverkas av forskarens egenskaper 
som kön, ålder och personlighet gör att detta kan ha inverkan på de svar som man får. Genom 
att kvalitativ data är ostrukturerad kommer detta dessutom generera i tolkningarna och dessa 
data kan komma att påverkas av forskarnas subjektiva benägenheter och sympatier (Bryman 
2008). Bryman (2008) anser att dessa faktorer gör det kanske till och med gör det omöjligt att 
replikera kvalitativa forskningsresultat. 

Dessa påståenden anser vi stämmer in delvis på vår studie. Detta då ämnesområdet vi valt 
grundar sig i att vi är genuint intresserade av att få en förståelse kring varför det är en sned 
könsfördelning i ledningsgrupper. Dock ser vi inte att vår relation till respondenterna kan ha 
påverkat resultatet eftersom vi endast träffat individerna en gång vardera och inte byggt upp 
något djupare förhållande. Det är svårt att reflektera kring det faktum att respondenterna hade 
svarat annorlunda eller ej om vi inte varit kvinnor i 25-årsåldern som studerade. Detta är inget 
vi kan påverka utan endast ha med som en variabel för utfallet. För att få så uppriktiga svar 
som möjlig valde vi att ha våra respondenter anonyma i studie. 

Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 
skapades (Bryman 2008). Man menar att det i princip är omöjligt att dra allmänna slutsatser 
av resultatet till andra miljöer då forskare genomför observationer eller intervjuer på ett litet 
antal individer som på något sätt har en gemensam nämnare. Respondenterna är således, 
menar Bryman (2008), inte representativa för en population och resultatet från en studie bör 
istället generaliseras till en teori och inte en population. Ytterligare kritik som riktas mot 
kvalitativ forskning är den bristande transparensen anser Bryman (2008). Den bristande 
transparensen syftar till att kvalitativa forskningsrapporter i större utsträckning än kvantitativa 
har en tendens att vara oklara när det till exempel gäller frågor hur och varför respondenterna 
valts. Utöver detta visar ansatser till att den kvalitativa dataanalysen ofta är oklar enligt 
Bryman (2008). Ser man till generaliserbarheten i vår studie anser vi att det är svårt att 
applicera den på en hel population, men detta är inte heller syftet med undersökningen. Dock 
har vi valt att koppla vårt resultat till en teori istället för en population. Vi anser oss ha relativt 
god transparens i vår undersökning med tanke på springningen av våra respondenter och att vi 
använt oss av öppna frågor vid intervjutillfällena. 
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En alternativ metod man kan använda sig av, är att välja att studera fenomenet ur ett 
kvantitativt tillvägagångssätt. Exempelvis skulle man kunna skicka ut en enkät till ett flertal 
personer som matchat profilen som studien syftar att undersöka och därefter analysera dessa. 
Fördelen med detta är att man får ett större antal svar men nackdelen är att man tappar djup i 
undersökningen vilket vi anser är av större vikt i detta fall. 

2.6 Källkritik  
Wibeck (2010) betonar att det är av vikt att använda sig av ett kritiskt tänkande vid tolkning 
av olika källor, men även för att kunna fastslå dess reliabilitet. Källkritik går således ut på 
menar Wibeck (2010) att man som forskare kritiskt, granskar och bedömer fakta från olika 
infallsvinklar. Exempel på detta är källans trovärdighet, rimlighet samt att skilja på de faktiska 
fakta från värderingar (Wibeck 2010). Ser man till de primära källorna som återfinns i 
uppsatsen är det den information från de genomförda intervjuerna som vi använt oss från. Då 
vi hållit oss i mångt och mycket till vår upprätta intervjuguide, anser vi inte att vi haft någon 
betydande inverkat på respondenterna som på något sätt skulle kunna försumma eller 
vilseföra resultatet av studien.   
 
När det kommer till de sekundära källor som legat till grund för uppsatsen har detta varit 
tidigare litteratur och forskning inom det valda området. Vi anser att vi varit noggranna och 
använt oss av ett kritiskt tänkande när vi valt de sekundära källorna till vår studie. Då 
forskarna som sammanställt den forskning och litteratur som återfinns i vår uppsats, haft 
möjlighet att kunna utföra avsevärt större undersökningar än vad vi själva haft möjlighet att 
utföra, anser vi att detta höjer trovärdigheten i vår uppsats. Vi har även använt oss av analyser, 
fakta och rapporter från erkända källor som exempelvis AllBright, studier från Statistiska 
centralbyrån och Konsumentverket. Dessa källor bedömer vi är pålitliga och den information 
som de uppger menar vi är av bra kvalité och inte snedvridits för att understödja politiska eller 
andra förhållanden. 
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3. Referensram 
Ciulla (2008) tar upp det faktum att kvinnor generellt har det svårare att lyckas i arbetslivet än 
män. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, men en av huvudanledningarna menar hon är 
att kvinnor tillhör en social grupp som anses vara underordnade i samhället. Det styrker hon 
genom att visa på den norm och de strukturer som finns i samhället. Ett exempel är de sociala 
strukturer som har förutbestämt de egenskaper som många gånger förknippas med de båda 
könen. Dessa mönster är problematiska att bryta utan att det blir en reaktion (Risman 2004). 
Då diskussionen ofta handlar om olikheter mellan könen blir det fria valet hos ledaren att 
anställa vem den vill ett sätt att mörklägga de faktorer som egentligen orsakar ojämlikheten. 
Detta val ses snarare som ett bortval av kvinnor än som ett val av en man (De los Reyes 
2006). 
 
Skillnaden mellan strukturell och agency i organisationer är en fråga kring huruvida 
beteenden hos individen är skapade av strukturella förhållandena eller av individens fria vilja 
(Heugens & Lander 2009). Den strukturella delen syftar till att personer som tillhör en grupp 
tenderar att formas på ett och samma sätt. Flera individer blir en enhet där ramar och regler 
skapas inom denna grupp och blir de normer man verkar utifrån (Heugens & Lander 2009). 
Agency är teorin om att människor är olika och att den fria viljan styr sitt eget agerande 
(Oliver, 1991). Det handlar om individens förmåga att handla, reflektera och förändra i 
förhållande till de grundläggande sociala strukturer som finns (Yang 2012). Ser man till 
genusperspektivet i frågan om de strukturer som finns i organisationer och samhälle, menar 
Risman (2004) att denna grupp kommer förbli delad så länge som män och kvinnor ser sig 
själva som olika. Kvinnor kommer således inte ställa sina egna möjligheter gentemot männens 
och det är där könsskillnaderna tar ett tydligt avstamp (Risman 2004). Frågan är till vilken 
utsträckning vi är en produkt av vår omgivning till skillnad från vår individuella vilja att 
utvecklas (Bresnen, Goussevskaia & Swan 2005). 
 

3.1 Osynliga hinder i organisationen 
Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) diskuterar kring att manligt och kvinnligt inte endast 
är en frågan om de definitiva och självklara skillnaderna mellan könen, utan är även är en 
fråga om kultur. Människan skapas som en produkt av det samhälle där denne utvecklas och 
skillnaderna är därför stora mellan olika kulturer och synen på genus. Författarna vill därför 
separera begreppen man och kvinna från manligt och kvinnligt där det senare är ett beteende 
som skapats av kulturen. Inte sällan görs antagandet att män är mer individualistiska, medan 
kvinnor är mer kollektivistiska vilket författarna menar är helt fel. Vad som är manligt och 
kvinnligt går att diskutera på flera samhällsplan, det är dock stor skillnad i vad diskussionen 
innehåller. På individnivå är det våra föreställningar kring vad vi förväntar oss av en person 
som skapar skillnaderna i synen på attribut och beteenden. En annan dimension är huruvida 
ett land, ett företag, en organisation eller grupp är mer feminin eller maskulin. Detta i sin tur 
baseras på de värderingar man kulturellt avgränsat till könsidentitet och som därefter kopplar 
till olika agerande och utförande. Det finns skillnader i hur man generellt ser på arbete och 
yrkesval inom olika typer av samhällen. I det maskulina samhället tenderar utgångspunkten 
vara “att leva för att arbeta” medan det i det feminina är “att arbeta för att leva”. I 
organisationer och på företag är det av största vikt att man inte strävar efter att vara antingen 
det ena eller det andra då balansen dem emellan är det som skapar en bra organisation 
(Hofstede, Hofstede & Minkov 2010). 
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Ser man till vad studier visar i skillnader av manligt och kvinnligt ledarskap är det främst 
konstruktionen och tankarna kring könets betydelse som sätts i relation till ledarrollen. Detta 
är en direkt koppling till föreställningen att könen inte ter sig på samma sätt och att det finns 
en ordning för hur individen bedöms utifrån sitt kön. Den struktur som finns inom en 
organisation har stark inverkan på hur ledarskapet utformas. Den traditionella organisationen 
är uppbyggd av starka och historiska faktorer som gör att det normala tillståndet och 
tillvägagångssättet är det vi kallar typiskt manligt (Pettersson 2002). Normen för en chef är att 
vara överordnad och detta likställs ofta med mannen och kvinnliga chefer jämförs därför ofta 
med denna bild. Då kvinnor ur ett historiskt perspektiv setts som underordnad kan man inte 
särskilja på genusbegreppet och ledarrollen (Holgersson, Wahl, Höök & Linghag 2011). De 
som bryter mot bilden om den kvinnliga ledare och agerar mer manligt genom dominans, 
aggressivitet och/eller högt självförtroende kan uppfattas som ett hot av männen (Eagly & 
Karau 2002). Det yttersta problemet med denna utgångspunkt är att det kvinnliga och de 
manliga egenskaperna ses som varandras motpoler. De maskulina attributen är de som 
dominerar och således blir de kvinnliga mindre önskvärda. Även det faktum att det ofta 
diskuteras att män och kvinnor talar olika språk bottnar i detta. Män framställs som rättfram 
medan kvinnor är mer överslätande i sitt sätt att agera och tala (Holgersson, Wahl, Höök & 
Linghag 2011). 
 

3.1.1 The leaky pipeline 
En vanlig förklaring till frånvaron av kvinnliga ledare i toppskiktet av organisationer är att 
män och kvinnor är olika, vilket blivit en accepterad norm (Blickenstaff 2005). Förklaringen 
skulle kunna appliceras på individer där det skiljer mycket i utbildning. Dock kan den inte 
användas som en generell förklaring till varför män i högre grad når de högre positionerna 
inom organisationer. “The leaky pipeline” är en teori som beskriver det fenomen där kvinnor 
efter avslutade studier på avancerad nivå läcker ut ur karriärstegen. Detta är motsatsen till 
teori “The pipeline” som beskriver att ju fler kvinnor som finns vid början av “röret” desto 
fler kommer återfinnas i slutet av röret (Hodgson, Whitelegg, Scanlon & Donovan 2001). Den 
senare teorin har lett till att fokus legat på hur kvinnor ska ta sig in och inte på hur de ska hålla 
sig kvar och ta sig framåt (Fielding & Glover 1999). 
 
En anledning till att kvinnor faller bort är den avvägning mellan familjeliv och karriär som de 
många gånger ställs inför. Detta är något som männen mer sällan ser som ett hinder då de i 
större utsträckning prioriterar karriären och således är beroende av att kvinnan tar ansvaret för 
familjen (Joecks, Pull & Backes-Gellner 2013). Sanningen är förmodligen mer komplicerad 
än att skylla på familjelivet och är snarare ett resultat av de strukturella förhållanden som 
finns i samhället (Sealy 2002). En annan faktor som påverkar bortfallet av kvinnor är att de 
ofta är få till antalet, syns mer och granskas hårdare, samtidigt som de osynliggörs till följd av 
att de anses tillhöra en minoritet. Detta leder i längden till en isolering, brist på stöd och de 
kontaktnät som på sikt skulle kunna bidra till ett lyft i deras karriär (Bagilhole 1993). De olika 
faktorerna beskrivs mer ingående längre ner i texten. 
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The leaky pipeline (The write pass journal u.å.) 
 
                            
 
Precis som nämndes ovan används The leaky pipeline för att beskriva de faktorer som gör att 
kvinnor läcker ut från karriärstegen innan de når de högre positionerna inom organisationen. 
Anledningarna till att kvinnor i högre grad än män faller bort kan förklaras både genom 
sociala- och maktstrukturer. Modellen utgår som nämndes tidigare utifrån ett rör som liknas 
vid en karriärstege där ett visst antal kvinnor och män återfinns i första skedet. Under 
processen som följer genom röret faller individer bort av olika orsaker. Vid slutet av röret som 
motsvarar de högre positionerna inom organisationer återfinns betydligt färre kvinnor 
procentuellt till antalet än vad som fanns i första skedet, jämfört med de män som tagit sig 
igenom (Hodgson, Whitelegg, Scanlon & Donovan 2001). 
 
Det första bortfallet modellen syftar till är bristen på uppbackning. Detta återfinns i början av 
röret och är en stor del till att kvinnor faller bort i större utsträckning än män. För att bli 
motiverad och tror på sig själv kan man behöva ytterligare support från någon individ från 
högre sittande position som tror på och pushar en att ta steget fram i sin karriär. Kay och 
Shipman (2014) tar upp det faktum att det finns ett stort “gap” när det kommer till män och 
kvinnors självförtroende. De menar att detta är den största anledningen till att kvinnor inte når 
de högre positionerna i organisationer. För att uppnå den karriär man vill ha och förtjänar 
behöver man enligt Kay och Shipman (2014) först och främst en tro på sig själv. 
Självförtroende kan nås genom att våga agera och ta risker, vilket är ett beteende som finns 
mer naturligt hos män än hos kvinnor. Studier visar på att män oftare överskattar sin egen 
förmåga och prestation, medan kvinnor oftare underskattar sig själva. Mäns styrka ligger i att 
de inte i samma utsträckning låter sig stoppas på grund av sina tvivel i den omfattning kvinnor 
gör (Kay & Shipman 2014). Kvinnor har således ett större behov av support från 
organisationen för att ta sig vidare i sin karriär (PricewaterhouseCoopers 2008). 
 
Ytterligare en läcka man identifierar är när eller om en kvinna väljer att skaffa familj. Det är 
näst intill oundvikligt för henne att inte vara borta från arbetet på grund av biologiska skäl. 
Här finns en risk för bortfall om kvinnan väljer att prioritera familjen framför karriären då det 
kan vara problematiskt att kombinera bägge dessa (Blomquist & Röding 2010). 
Självförverkligandet för kvinnor och män kan se annorlunda ut då kvinnan kanske värdesätter 
ett rikt familjeliv, medan mannen istället värdesätter en utveckling i sin karriär mest. Hur man 
väljer att dela upp föräldraledigheten har på senare år visat en stigande trend att pappor tar ut 
mer ledighet än tidigare (Joecks, Pull & Backes-Gellner 2013). Detta är även en ekonomisk 
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fråga då kvinnan kanske väljer att tar ut hela ledigheten eftersom hon tjänar mindre än 
mannen och det faller sig naturligt på det sättet (PricewaterhouseCoopers 2008). 
 
Brist på motivation kan vara en orsak till att kvinnor inte tar sig till de högre positionerna 
inom organisationerna. Man nöjer sig med den position man har och strävar inte efter nya 
utmaningar. En av anledningarna till detta är saknaden av en bra förebild som denne kan se 
upp till och identifiera sig med (Eriksson 2000). Enligt Nationalencyklopedin (2014) 
definieras en förebild som en företeelse som något annat formas i enlighet genom 
efterbildning av de väsentligaste egenskaperna. Med andra ord kan en förebild beskrivas som 
en individ man ser upp till eller vill efterlikna och sitter på kvaliteter eller attribut man själv 
eftersträvar. Trots man inte själv är medveten om det är förebilder, ideal och värderingar av 
stor vikt i bildandet av en individs identitet och beteende. Detta sker många gånger genom 
iakttagelser och genererar i att individen gör ett försök att konstruera något nytt genom sina 
nyvunna kunskaper. Just förebilder har en stor betydelse när människan utvecklas som mest, 
under barn- och tonåren, men är även av betydelse som vuxen (Havnesköld & Risholm-
Motander 2005). 
 
På grund av olika syn och möjligheter förenade med att vara man och kvinna i samhället, 
anser Gilbert (1985) att unga kvinnor och män söker olika kvalitéer hos sina förebilder. Att 
det inte finns tillräckligt många kvinnor på ledande positioner inom arbetslivet beskriver 
Eriksson (2000) som en av anledningarna till att män gör karriär i större grad än kvinnor. Hon 
menar att om det fanns fler kvinnor på högre maktpositioner skulle detta skapa gynnsammare 
förutsättningar för andra kvinnor att ta efter och välja samma väg. Problemet anser Eriksson 
(2000) med det brisande antalet kvinnor på maktpositioner är att det skapar svårigheter för 
vem man som kvinnlig och nyutbildad skall identifiera sig med. Ytterligare ett problem som 
Eriksson (2000) belyser är hur samhället generellt ser på manliga respektive kvinnliga 
förebilder. Uttryck som beskrev yrkesskicklighet hos en manlig förebilds användes, medan en 
kvinnlig först blev märkbar om hon hade en bra karriär samtidigt som hon hade ett lyckat 
familjeliv. Fascinationen ligger i hur hon gjort för att lyckas kombinera dessa två 
komponenter. 
 
Vidare beskriver Eriksson (2000) de kriterier som skall täckas för att en individ skall klassas 
som en förebild. Hon menar att en förebild skall vara lagom lik en själv att man kan känna en 
samhörighet med individen ifråga, men ändå något olik för att det ska finns något att sträva 
efter. En förebild skall finnas lagom nära så att det finns en chans att se upp till denne, men 
det krävs ändå att det finns ett visst avstånd. Skulle det finnas lika många kvinnor som män på 
maktpositioner, skulle detta generera i att nya individer på arbetsmarknaden i större 
omfattning skulle hitta individer att identifiera sig med. En inneboende verkan av detta skulle 
vara att antalet kvinnor på maktpositioner skulle gå upp (Eriksson 2000). Gilbert (1985) 
beskriver att det är av stor vikt för många kvinnor att de eller den individ de har som förebild 
lever och för sig på ett sådant sätt att denne blir accepterad som kvinna. Detta utan att för den 
sakens skull behöva ge upp sina kvinnliga attribut och anta typiska manliga egenskaper för att 
lyckas. Här kan man även se en koppling till bristen av uppbackning som var en av 
anledningarna till att kvinnor faller bort i början av sin karriärstege (Bagilhole 1993). Ju högre 
upp en kvinna klättrar i sin karriär och ju länge fram i röret hon kommer, desto färre kvinnor 
återfinns där med henne.  
 
The leaky pipeline tar upp som en sista läcka risken för exkludering. Enligt teorin 
homosocialitet som kan appliceras på både män och kvinnor, har individer en tendens att 
föredra andra individer som liknar dem själva (Britton 2005). Fenomenet homosocialitet är ett 
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sociologiskt begrepp som innebär att individer ofta väljer att omge sig med individer lika dem 
själva, samtidigt som de tenderar att välja bort de som inte är det.  Det är således ingen 
medveten handling från individen ifråga, utan en automatisk dragning att välja det man 
känner till (Hammarén & Johansson 2014). Teorin beskriver könssegregering i verksamheter 
samt redogör för varför män ofta igenkänner och orienterar sig mot andra män i stor 
utsträckning (Lipman-Blumen 1976). Detta genererar i den sneda maktfördelning där män 
dominerar de höga maktpositionerna inom såväl organisationer och i samhället över lag. Män 
är generellt homosociala och kan tillfredsställa många av sina behov genom andra män. Rose 
(1985) anser att den homosociala normen syftar till sökandet, glädjen och/eller rangordningen 
i organisationen som råder mellan samma kön. 
 
Vidare är kvinnor och andra sidan mer delade eftersom de i större utsträckning står utan 
tillgångar och makt. De uppvisar följaktligen ett mer heterosocialt uppträdande, eftersom de 
tvingas orientera sig mot män då det är de som innehar makten. Lipman-Blumen (1976) 
beskriver att manlig homosocialitet uppkommer i tidiga åldrar och främjas ständigt av 
samhället, vilket i sin tur genererar att kvinnor blir konsekvent aktade som mindre värda. En 
följd av detta beteende blir att män blir mer attraktiva för kvinnor, likaså för andra män på 
grund av att de är de som sitter på makten. Detta gäller då man väljer att se på kvinnors 
beteende utifrån en maktsituation och inte som att de tar avstånd från andra kvinnor. Detta 
genererar således i att det återfinns mestadels män i toppen av organisationerna då män har en 
benägenhet till att välja andra män. Det kan liknas en cirkel där mönstret hela tiden 
återupprepas. Även det faktum att män utsett sin egen kompetens till norm i de högre siktena i 
organisationen gör att de sociala strukturerna kan vara svåra för en kvinna att bryta igenom 
(Fagerfjäll 2003). 

3.1.2 Glastaket 
Kvinnans arbetskraftsdeltagande har varit högt under flera decennier och att det finns ett stort 
antal välutbildade kvinnor i olika åldrar. Ändå är de fortfarande få som når positioner inom 
företag med ansvar och makt. Detta fenomen förklarar forskare att män som vill avancera i 
karriären har en enklare väg framför sig och för att nå de högre tjänsterna inom verksamheten. 
Detta i jämförelse med kvinnor, som av någon orsak stoppas; de stöter i glastaket (Fagerfjäll 
2003; Ciulla 2008). Wahl (1992) menar att fenomenet inte bara drabbar den enskilda kvinnan, 
utan är något som slår mot hela gruppen kvinnor. Förklaringarna till detta fenomen kan 
klassas både som strukturella och agency eftersom det innefattar hinder som sätts upp av den 
sociala verkligheten, samt individens fria val. Dock har förklaringarna en tendens att vara mer 
strukturella då det är de sociala strukturerna som arbetar emot kvinnans möjligheter att göra 
karriär. En av anledningar till varför kvinnor slår i glastaket i strävan efter att göra karriär och 
kan vara manliga attityder. Fagerfjäll (2003) menar att då de flesta styrelsemedlemmar är män 
med liknande bakgrund och erfarenheter, gör det situationen tuffare för en kvinna som vill ta 
sig in i en homogen grupp. Detta gäller även åt motsatt håll när en man försöker ta sig in i en 
grupp med kvinnor där det förmodligen inom gruppen redan finns en viss attityd och 
inställning. Svårighet ligger bland annat i att det fortfarande finns en manskultur som ofta 
dominerar ledningsgrupper och styrelser. Detta gör det problematiskt för kvinnor att bryta sig 
igenom dessa barriärer och låta sin kompetens lysa igenom (Herngren, Swedmark & 
Wennström 1998). 
 
Det kan också ha med det fira valet att göra då kvinnor i högre utsträckning än män 
värdesätter andra saker framför att göra karriär som exempelvis familjelivet (Blomquist & 
Röding 2010). Detta kan vara skapat av sociala strukturer eftersom det förväntas av kvinnor 
att göra detta val. Att de helt enkelt inte har samma intresse av att avancera och värdesätter 
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andra saker framför än att göra karriär i samma utsträckning som männen på företag. 
Fagerfjäll (2003) pekar även på det faktum att kvinnor tvingas ta en paus ifrån arbetslivet om 
de föder barn vilket kan innebär att vägen mot toppen tar längre tid eftersom de är 
frånvarande under en period. Därefter skall man även försöka få vardagen att gå ihop och det 
kan vara svårt för båda föräldrarna att göra karriär. Statistik visar att kvinnan oftare backar än 
mannen. Herngren, Swedmark och Wennström (1998) lyfter fram att om ett arbete skall 
upplevas motiverande, måste det inom verksamheten finnas möjligheter att utvecklas och gå 
vidare i sin karriär. Dock menar de att många kvinnor som rekryteras till arbeten inte får 
samma tillgång till de möjligheter som återfinns i verksamheten. Precis som Göransson 
(2007) syftar Herngren, Swedmark och Wennström (1998) till de dolda barriärerna som 
glastaket skapar. Detta genererar i ett märkbart avbräck av kvinnors kompetens då 
rekryteringsprocesser ofta bygger på kandidatens kön snarare än dennes skicklighet. 
 

3.2 Ledningsgrupper och gruppdynamik 
På många företag och inom organisationer skapar man en ledningsgrupp för att samla och 
samordna olika avdelningar samt ledarnas kompetens och erfarenhet. Gruppens främsta syfte 
är att fatta avgörande beslut i flertalet av organisationens viktigaste frågor, sätta upp mål för 
hela verksamheten samt utveckla en fungerande personalpolitik (Rubenowitz 2004). 
Rubenowitz (2004) menar att om ledningsgruppen skall fungera på effektivt sätt krävs det att 
en del kriterier uppfyllas. Det första han pekar på är vikten av att gruppen ges klara riktlinjer 
för hur verksamheten ska bedrivas och de mål som finns. Vidare bör gruppen ha en förståelse 
för den möjlighet de besitter att påverka, de befogenheter de har, samt det ansvars som 
förväntas av dem. Alla skall ha samma befogenheter och individerna i ledningsgruppen skall 
känna stöd och uppmuntran från högsta ledningen. 
 
Till sist framhåller Rubenowitz (2004) att om en ledningsgrupp skall bli framgångsrik och 
känna trygghet bör man kontinuerligt använda sig av aktiv träning i grupparbete och 
konflikthantering. Dock är det sällan utfallet blir på ovan beskrivna sätt och allt för ofta 
brister det i utförandet såväl hos ledningsgruppen som hos högsta ledningen (Rubenowitz 
2004). Rubenowitz (2004) diskuterar även vikten av bra ledarskap som utgångspunkt för en 
fungerande organisation. Ledarens främsta uppgift är att förstärka de anställdas engagemang, 
prestationer och arbetstillfredsställelse. Organisationens framgång är beroende av ett 
fungerande ledarskap då man generellt kan se (trots att variationen kan vara stor) att cirka en 
fjärdedel av organisationens lönsamhet är direkt kopplat till detta (Rubenowitz 2004). 
Många gånger anser Svedberg (2007) att man nu för tiden har en stark och ibland 
överoptimistisk tro på ”gruppen” och dess förmågor. Utifrån föreställningen om gruppens 
samlade resurser och potential skall ett kompetent arbete utföras och viktiga beslut skall 
fattas, vilket Svedberg (2007) menar kan vara problematiskt. Det krävs mer än god vilja och 
en hoppfull tro.  
 
Gruppdynamik definieras av Nationalencyklopedin (2014) som ett kraftfält av relationer som 
finns mellan medlemmarna i en liten grupp och ligger till grund för den ömsesidiga påverkan 
som sker inom gruppen. Kurt Lewin (1890-1947) formade begreppet 1939 och termen syftar 
till den psykologiska förbindelsen mellan en grupp människor och hur detta påverkar 
individerna. Hypotesen om gruppdynamik är sambandet mellan de strukturer eller ramar som 
likställer gruppens verksamhet och de processer som utvecklas i gruppen. Exempel på 
specifika strukturella faktor kan vara gruppens storlek, sammansättning, ledning med mera. 
Grupprocesserna kan återges till olika ramfaktorer som beslut- och rollfördelningsprocesser 
(Nationalencyklopedin 2014). Svedberg (2007) menar att för en grupp individer skall bli så 
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produktiv och stimulerande som möjligt, bör gruppen och interaktionen med dess ledare 
klaffa. Han framhåller vikten av ett bra ledarskap för att gruppen skall samverka på ett bra och 
effektivt sätt. Det behövs en bra ledare som har till uppgift att hålla samman gruppen och leda 
dem framåt, parallellt med att det finns en inbördes förståelse för varandra inom gruppen.  
 
För att uppnå den mest gynnsamma gruppdynamiken framhåller Svedberg (2007) ett par 
viktigt grunder man skall sträva efter att åstadkomma. För det första är det av vikt att det inom 
gruppen finns den kunskap och kompetens som är nödvändig för att klara av sina 
arbetsuppgifter, samt ha ett underlag för att kunna fatta rätt beslut. Det bör finnas en tydlig 
målsättning som är införstådd av alla medarbetare och öppen dialog skall finnas inom gruppen 
där alla får komma till tals, samt lyssnar aktivt på de andra. Vidare betonar Svedberg (2007) 
vikten av en avslappnad atmosfär där olikheter accepteras och beslut fattas i ömsesidig 
förståelse gruppmedlemmar emellan. Detta kommer generera i en trygghet inom gruppen som 
tillåter medarbetarna att utvecklas såväl som individer och arbetslag. Ser man till det mer 
praktiska är det av grundläggande betydelse att gruppen har förmågan att vara självkritisk och 
det per automatik sker utvärderingar av de arbeten som sker. När det finns en bra grund inom 
gruppen leder detta många gånger till en högre effektivitet vilket avspeglar sig på 
organisationen (Svedberg 2007). 
 

3.3 Rekrytering 
För en organisation skall fungera och vara framgångsrik är det av vikt att företaget rekryterar 
rätt individ till rätt plats. Lindelöw och Danielsson (2003) beskriver att det finns en 
framstående konkurrens på arbetsmarknaden idag och vill företagen få de bästa medarbetarna 
måste de vara i framkant med det de gör och hur de arbetar med verksamheten. Vidare menar 
Lindelöw och Danielsson (2003) förutom det faktum att företag måste attrahera de bästa 
individerna på arbetsmarknaden, bör man inom verksamheten behålla kunniga medarbetare 
och utveckla dessa. Det mest förekommande tillvägagångssättet för rekrytering av nya 
medarbetare in till organisationen är den så kallade matchningstrategin. Den har sin 
utgångspunkt i att individer är som mest produktiva och positiva när de får utföra något de 
kan väl. Strategin lägger vikt vid att hitta de individer som är mest kompetenta för de arbeten 
som skall tillsättas (Dipboye, Smith & Howell 1994).      
 
Vid rekrytering ligger den främsta vikten vid förmågan att få rätt person på rätt plats vid rätt 
tid. Att rekrytera nya medarbetare kan vara kostsamt och att anställa “fel” person kan vara 
förödande. Därför är det viktigt att rekryteringen baseras på en väl genomarbetad 
rekryteringsplan som består av: rekryteringsbasen, arbetskravsanalys och det slutliga 
urvalsförfarandet (Rubenowitz 2004). Rekryteringsbasen fokuserar på frågan kring 
internrekrytering eller externrekrytering. Om företaget vill framstå som personalpolitiskt 
korrekt och samtidigt gagna sig själv så väl som individerna inom företaget är 
internrekrytering att föredra. Dels för att personerna inom företaget ser möjligheter att 
utvecklas, men också för att företaget slipper extra kostnad för utbildning kring branschen, 
företagets mål samt värderingar. Granberg (2003) menar även att det är av vikt att arbeta med 
internrekrytering då man håller lojaliteten och kunskapen kvar i organisationen, vilket 
genererar till att förtaget förblir konkurrenskraftig. Fördelen med att använda sig av 
medarbetare som redan finns i organisationen är att förtaget redan har en uppfattning om 
individens yrkesmässiga och sociala kompetens (Ahrnborg Swensson 1997). Ytterligare en 
anledning till att ett företag rekryterar intern kan vara hur den ekonomiska situationen ser ut. 
Vid dåliga tider använder sig företag generellt sätt mer av internrekrytering samt 
konsultinhyrning (Granberg 2003). Dock utesluter detta inte det faktum att det ibland kan 
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finnas skäl till extern rekrytering och vid bra tider ekonomiskt sätt för företagen är detta mer 
förekommande (Granberg 2003). 
 
Valet av extern rekrytering kan vara baserat på att en ny befattning kräver en viss grad av 
utbildning som den befintliga personalen inte besitter. Då det rör sig om mindre företag kan 
vara svårt att avvara en person på en annan befattning. En fördel med att vända sig utanför 
företaget efter nya medarbetare kan vara när man i verksamheten har ett kortsiktigt behov av 
att skapa mer flexibilitet (Granberg 2003). Efter man skapat sin rekryteringsbas är det viktigt 
att göra en arbetskravsanalys. Detta innebär att man specificerar de egenskaper och 
förutsättningar som krävs för den tjänst man vill annonsera. Analysen bör ta upp saker 
rörande specifika ramar och krav på arbetet, de mål företaget vill nå, de arbetsuppgifter som 
skall genomföras för att nå de önskade målen, samt de krav man har på de sökande (Kahlke & 
Schmidt 2011). Senare vid urvalet skall alla detaljer kring tjänsten vara utarbetade så den 
anställda på ett enkelt sätt kan se vad som förväntas av denne, samt vad personen i sin tur kan 
ha för förväntningar på företaget (Rubenowitz 2004). 
 
När ett företag anställer en ny medarbetare är det viktigt att de har ett långsiktigt perspektiv. 
Detta eftersom första tiden många gånger kommer innebära en förlust för verksamheten då det 
ofta krävs en viss inlärningsperiod för den nyanställde. Medarbetaren kommer kanske 
underprestera i och med att den inte har tillräckligt med kunskaper om de nya 
arbetsuppgifterna och företagets rutiner, vilket genererar i en merkostnad den första tiden. 
Därför är det av vikt att man inte rekryterat fel individ (Lindelöw Danielsson 2003). Kahlke 
och Schmidt (2011) menar att vid fel rekrytering är det inte bara verksamheten som drabbas 
utan även övriga medarbetare i organisationen. Det kan ha en inverkan negativt, vilket i sin 
tur kan generera i en ökad arbetsbelastning och en orolig stämning i arbetslaget. 
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4. Empiri 
Genom intervjuer med individer på ledande positioner i organisationer vill vi skapa en 
uppfattning om vilka andra läckorna som kan uppstår och hur man kan motverka dessa. Vi 
vill även se hur dessa personer tänker kring könsfördelningen i ledningsgrupper och hur de 
tror att detta kan utvecklas. I undersökningen deltar fem kvinnor och fem män från olika 
svenska företag inom olika branscher. I empirin och analysen benämns kvinnorna som “K” 
och männen som “M” med en siffra som anger vilken deltagares svar som återges. Vi har valt 
att sammanställa frågorna i olika kategorier där alla deltagares svar återfinns under en rubrik. 
Detta har vi gjort för att lättare kunna påvisa skillnader och likheter i intervjupersonernas 
tankar och åsikter. 
 
Intervjuerna utgick från fem delar där en intervjumall användes för att säkerställa att svaren 
täckte ämnesområdet och frågeställningarna på ett så uttömmande sätt som möjligt. De 
huvuddelar vi arbetade med var dels frågor kring hur respondenten själv fått sin tjänst, vad 
personen gjort tidigare och vad denne tror är största anledningen till att just han/hon fick 
platsen. Del två behandlar respondenternas syn på rekrytering och de parametrar som främst 
inverkar på dennes beslut om att anställa en individ. I del tre var huvudfrågorna inriktade på 
hur företaget respondenterna är anställda på arbetar med könsfördelning i ledningsgrupper och 
på vilket sätt. Detta för att se om respondenternas svar påverkats (medvetet eller 
undermedvetet) av redan utsatta svar eller policys. Deltagarna ombads även att redogöra för 
hur könsfördelningen i ledningsgruppen ser ut i dagsläget samt hur respondenten själv ser på 
hur den bäst fungerande gruppen bör utformas. I del fyra ville vi se om respondenterna hade 
tankar kring varför kvinnor oftare faller bort från karriärstegen än männen och bad dem därför 
berätta fritt om egna erfarenheter och synen på detta. Slutligen behandlade sista delen i 
intervjun frågan kring olika lösningar som kvotering och anonyma cv:n, samt vad 
respondenterna själva ser för alternativa lösningar.  
 

  

Respondent K1 
 

K2 K3 K4 K5 

Ålder 49 år 
 

48 år 53 år 57 år 29 år 

Bransch Industri 
 

Industri Kommunal 
äldreomsorg 

Transport och 
logistik 
 

Hotell och 
restaurang 

Tid på 
företaget 
 

30 år 
 

19 år 15 år 7 år 10 år 

Tidigare 
utbildning 

40 hp i  
arbetsorganisations- 
psykologi samt 
industriell ekonomi 
 

Gymnasium Social 
omsorgslinje 
samt 
påbyggnad, 
210 hp 

Gymnasium samt 
ledarskapskurser 

Gymnasium 
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Bakgrund 
Ser man till vad respondenterna gjorde innan de fick sin nuvarande anställning, arbetade sju 
av tio redan på företaget. En av de tio tillfrågade arbetade på ett annat företag och för de två 
resterande var detta deras första anställning efter avslutade studier. Av de individer som redan 
arbetade på företaget hade alla erfarenheter av att vara ledare och satt på en ansvarsposition 
inom organisation sedan tidigare. K2, K3 och M5 berättade att det sökte sin nuvarande tjänst 
på eget initiativ och hur de gick igenom en traditionell rekryteringsprocess. M5 sökte sitt jobb 
via företagets intranät och det tog endast ett par dagar innan han blev kontaktad. Intervjun 
med hans blivande chef tog dryga tjugo minuter och ett par veckor senare hade de skrivit 
kontrakt. K1 och M1 fick rekommendationer från andra inom organisationen att söka tjänsten 
på grund av deras tidigare erfarenheter som stämde överens med profilen och därför ansågs de 
passa för tjänsten. K4 headhuntades av det rekryteringsföretag som skötte hennes nuvarande 
arbetsplats nyanställningar. Ser man till hur K5 fick sin anställning skedde detta genom 
kontakter då hon var med vid uppstarten av företaget och genomgick därför inte en fullt så 
genomgående sökprocess som de tre förstnämnda. M2 berättar om hur han gick till 
koncernchefen för att säga upp sig då han blivit erbjuden ett jobb på ett annat företag. Chefen 
bad om att få komma med ett motbud och undrade vad M2 helst skulle vilja göra inom 
koncernen. Därefter följde ett par dagars förhandling kring bolag, befattning och lön innan 
M2 valde att stanna kvar. M3 är en av grundarna av det företag han arbetar på och behövde 
således varken söka tjänsten eller genomgå någon rekryteringsprocess. I M4 fall så ville 
företaget utöka organisationen och skapade därför en tjänst med honom i åtanke.  
 
När vi ställde frågan om varför de fick sin nuvarande tjänst fick vi liknande svar från samtliga 
respondenter. Många av dem tryckte på sina tidigare kunskaper och erfarenheter som en av de 
avgörande faktorerna till varför just de blev valda. Där bland M5 som svarade att det var just 
detta som avgjorde vid hans anställning. Både K1 och K2 framhöll sina 
ledaregenskapsförmågor och de själva ansåg sig vara duktiga på att bygga starka grupper samt 
hålla ihop och utveckla lag. K2 tar även upp att hon var medveten om att den chef som 
anställde henne gärna väljer kvinnliga chefer om man som individ har rätt egenskaper, 
erfarenhet och utbildning. Ytterligare en anledning som kom upp var en del av deltagarnas 
goda relation till andra individer inom företaget på högre positioner. K4 berättar om att hon 
fick väldigt bra referenser från sin förra arbetsgivare och tror att detta många gånger kan 
avgöra om man får tjänsten eller inte. Bevisade resultat och engagemang inom koncernen, 
samt en god relation till koncernchefen anser M2 varit största anledningarna till att han fick 

Respondent M1 
 

M2 M3 M4 M5 

Ålder 55 år 
 

35 år 29 år 29 år 44 år 

Bransch Industri 
 

Reklam Försvarsindustrin Detaljhandel Automotive 

Tid på 
företaget 

35 år 1 år på 
företaget och 7 
år inom 
koncernen 
 

8 år 3 år 25 år 

Tidigare 
utbildning 

Gymnasium 
samt 10 hp i 
ekonomi 
 

Civilekonom Industriell 
ekonomi 

Mater i disaster 
management 
 

Gymnasium samt 
2-årig 
ekonomiutbildning 
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sitt jobb. M4 svarar på denna fråga att det dels var han företaget ville ha och att detta berodde 
på hans flexibilitet och erfarenhet. M3 och K5 var båda del av uppstartandet av företagen de 
arbetar på, men hade till en början inte på en ledande position utan växte in i den rollen under 
åren av anställning. M1 ville utvecklas och det fanns en plats i företaget som passade in på 
dennes profil kunde han byta mellan de olika tjänsterna. 
  
 
Rekrytering  
I princip alla de tillfrågade nämnde erfarenhet som en viktig parameter då de skall anställa 
någon på en ansvarsposition i organisationen. K1 och M1 säger att för dem väger erfarenhet 
tyngre än en bra utbildning. Skulle valet stå mellan dessa två vinner erfarenheten i slutändan. 
Man måste dock titta på sammansättningen av en ledningsgrupp innan man låter erfarenheten 
gå i första hand menar K1. Om gruppen består av individer som alla sitter på flera års 
erfarenhet, men inte de teoretiska kunskaperna från grunden kanske en individ med utbildning 
är precis det komplement gruppen behöver. Hon anser att man bör titta på hur gruppen är 
konstruerad som helhet för att kunna avgöra vad den behöver. K1 återberättar som ett 
exempel på detta om den senast anställda individen som börjat arbeta i ledningsgruppen. Han 
var ung, välutbildad, karriärist och ifrågasatte det mesta. K1 visste att han var på detta sätt när 
hon valde att ta in honom, men kände att han behövdes i hennes annars så “gubbiga” 
ledningsgrupp. Detta har gjort att saker och ting satts på sin spets och genererat i att gruppen 
utvecklats och kommit framåt.   
 
M1, M2, M3 och M4 trycker alla fyra på att personligheten väger tungt när de skall anställa 
någon på en ansvarsposition. Extra viktigt är detta om man driver ett mindre företag som i 
M3’s fall. Han beskriver att ”inkompatibla” personer kan få en stor inverkan på företaget i sin 
helhet. I större företag kan sådana effekter dämpas av att det finns fler personer runt omkring. 
Även en god personkemi och att man klickar med personen i fråga är en viktig del vid 
anställning anser alla fyra. Rätt person på rätt plats är kriterier som K2, K4 och K5 anser bör 
uppfyllas. Många gånger har individen i fråga rätt kompetens, men passar inte för just det 
jobb denne förväntas utföra. Man bör titta på vad som krävs för rollen och inte låta könet på 
individen gå före kompetens. Dock säger K2 att om det står mellan två personer som har 
likvärdig kompetens och erfarenhet väljer hon att anställa en kvinna framför en man. K4 
lägger vikten vid att man väljer en person som verkligen vill arbeta i företaget och delar 
företagets värderingar, visioner samt att individen har en vilja och ett genuint intresse att driva 
och utveckla verksamheten. M5 ser endast till personens profil och lägger ingen större vikt 
vid att gruppens medlemmar är av en viss spridning. Den som kan tillföra mest är den som 
bör återfinnas på positionen. 
 
Ledningsgrupper 
När vi kom in på den rådande könsfördelning inom de ledningsgrupper respondenterna tillhör 
och om företaget aktivt arbetar med detta var svaren på det sistnämnda olika. Sex av 
deltagarnas svarade ja på denna fråga och fyra svarade nej. K1, K2, K3, K4, M1 och M5 
arbetar samtliga på företag som har en uttalad policy kring könsfördelningen i 
ledningsgrupper. K1 berättar utförligt om att de har uppsatta mål i organisationen, samt följer 
lagen om jämställdhet vilket de sedan arbetar utifrån. Direktiven kommer från högsta ledning 
och genomsyrar hela organisationen, men är de är nedbrutna per avdelning och sektion. K2 
säger att där hon arbetar är det varje ledarens personliga ansvar att applicera företagets policy 
på sin grupp och sätta upp mål att arbeta efter. K4 beskriver grundligt den policyn man ska 
följa på det företag hon arbetar på och berättar att de arbetar med att få en jämnare 
könsfördelning dels genom en rekryteringspolicy, samt att uppmuntra och stötta kvinnor i 
företaget att söka högre cheftjänster. Detta görs bland annat genom att man fördelar platserna 
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mellan kvinnor och män på de ledarskapsutbildningar som finns för potentiella 
chefskandidater och för de som redan är chefer. Utbildningarna anordnas både nationellt och 
inom varje region. Där M1 arbetar har man också en policy att gå efter, dock kan han inte 
återge riktigt hur den är utformad. Han säger att målet är att det skall vara mångfald på alla 
avdelningar och sektioner, men att det ligger långt ifrån hur verkligheten ser ut. Han tror att 
en av anledningarna till detta är att det är fler män som söker jobben initialt och blir per 
automatik en lägre andel kvinnor. Inte heller M5 kan återge vad företagets policy innehåller, 
utan bara att det finns ett mångfaldstänk. Att produkterna skall stå i fokus gör att man på det 
företag M3 arbetar på inte lagt några större resurser att arbeta med en jämn könsfördelning i 
ledningsgruppen. Han säger att fördelningen är sekundär och att det är andra saker som spelar 
in i valet av den person som skall fylla tjänsten.  
  
 

Vi arbetar för att skapa så bra produkter som möjligt och för att våra kunder skall 
vara så nöjda som möjligt. Könsaspekten kommer långt ner på prioritetslistan. 
Gruppen består av de personer som är mest kompetenta, och tillför mest till 
gruppen.  

(M3) 
 
M2 berättar att de inte har någon exakt policy att gå efter, men säger att de på företaget 
eftersträvar en jämnare könsfördelning i ledningsgrupperna. Han säger att man mest har det i 
bakhuvudet och att man kan få ett plus i kanten om gruppen uppnår en jämnare 
könsfördelning. Dock får detta inte ske på bekostnad av kompetens och erfarenhet utan endast 
praktiseras om de är två likvärdiga kandidater. På K5´s företag arbetar man inte alls med detta 
utan går endast på personens egenskaper och erfarenheter. Det samma gäller på det företag 
M4 arbetar på då det är ett mindre företag och han menar att det inte finns utrymme för detta. 
 
M2 tror att det i Sverige idag håller på att ske en övergång. Just nu finns det färre kvinnor 
med strategisk bakgrund och ett resultat av det är att det finns färre kvinnor på ledande 
positioner tror han. Dock ser han att andelen kvinnor med rätt kompetens ökar och därmed 
kommer även antalet kvinnor i ledningsgrupper öka menar han. Både K1 och K4 ser fördelar 
med att det är fler kvinnor i ledningsgrupper på företag. De menar att det per automatik blir en 
mjukare ton i gruppen och inte ett så hårt klimat. Det blir mer okej för männen att vara lite 
mjukare och dialogen blir lugnare till skillnad från idag då den lätt kan bli hätsk och inte 
sällan baserad på personlig vinning. 
 

Fördelen med att få in mer kvinnor i ledningsgrupper i organisationer är att det 
blir mer dynamiskt och att de mjuka sidorna av olika frågeställningar belyses mer. 
Rent generellt upplever jag att kvinnor värnar mer om just de mjuka sidorna.  

(K4) 
 
Ser man till sammansättning av en ledningsgrupp säger M1 att han värdesätter egenskaper 
som öppen och ärlig. Han menar att det är det viktigaste i alla sammanhang eftersom man ska 
fatta beslut tillsammans. Han trycker även på det faktum att man bör klicka med varandra 
eftersom mycket av dynamiken i en grupp byggs i korridoren och fikapauser. Där har man en 
chans att skapa en djupare relation som M1 tror genererar i att man i större utsträckning vågar 
säga vad man tycker och tänker i frågor man inom gruppen inte är överens om. Klickar man 
inte finns det däremot en stor risk att individer snackar om varandra istället för med varandra. 
Det är en fördel om man har liknande värderingar och arbetssätt avslutar M1 frågan med. Att 
det är en stor spridning på gruppmedlemmarna i ledningsgrupper anser K1 är av stor vikt. 
Dock menar hon precis som M1 att det är viktigt att finns en gemensam nämnare i gruppen 
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för att den skall kunna fungera på ett bra sätt.  M.5 svarar även han att spridningen är viktig 
och att de faktorer som är mest relevanta är kön, ålder, språk och ursprung. Dock är det 
viktigaste för honom att spridningen inte beror på någon form av kvotering utan på 
kompetensen personerna innehar. M4 anser att den bästa ledningsgruppen består av drivna 
personer med erfarenhet och att de jobbar aktivt, oavsett vilket kön individerna har. Enligt K3 
tenderar ledningsgrupper att utvecklas på samma sätt som andra grupper i samhället. Vissa tar 
mycket plats, andra mindre. Det viktiga är att man kan dela med sig av sina kunskaper till alla 
och att målen är tydliga och diskussionen öppen. Av samma anledning anser hon att det är 
viktigt med stor spridning inom kunskapsområdet och att alla får komma till tals.  
  
Fler män än kvinnor 
En av förklaringarna till varför kvinnor inte i samma utsträckning som män når de högre 
ledarpositionerna tror K1 och M4 kan bero det faktum att kvinnor inte tar för sig i samma 
grad som män, samt bristen på stöttning från organisationen. K1 anser att man har ett felaktigt 
angreppssätt när det gäller att få kvinnor att inta högre chefspositioner och stöttningen av dem 
från början. Att man helt enkelt inte hittat ett bra sätt att få med sig kvinnor högre upp. Detta 
tror hon inte handlar om ovilja utan snarare om avsaknaden av kunskap. 
 

Jag tror att generellt sätt tjejer är dåliga på att pusha fram sig själva, alltså man 
väntar på att man skall få stöd och stöttning för att ta sig vidare och då kan jag 
bara prata utifrån mig själv. Jag har sökt ett jobb på 30 år, resten har jag blivit 
pushad att göra. Är man då rätt så nöjd med det jobb som man har, och då pratar 
jag generellt och utifrån mina egna erfarenheter. Jag tror att killar är mer hungriga 
på att vara karriärister. Sen så finns det ju tjejer som också är det, men de får dålig 
stöttning från organisationen tror jag. 

(K1) 
 
Även K2 och M5 håller med om denna teori och tror att kvinnor överlag inte anser sig själv 
tillräckligt kompetenta och där med inte “vågar” söka tjänster som har en högre grad av 
ansvar. I motsatts till männen som söker även om de vet att de inte uppfyller de givna 
kriterierna som definierar tjänsten. M5 anser att det beror på kvinnornas syn på dem själva 
och syftar till att många idag saknar självförtroende och inte tror på sig själva. Han menar att 
det är ett beteende som behöver förändras där kvinnor och minoriteter behöver lära sig att ”ta 
för sig”. Eftersom vi delvis har kvar ett gammalt synsätt hos de äldre på ledande positioner 
säger M5 att det troligen kommer att ta ett antal generationer att ändra detta synsätt och 
beteenden kopplade till det. K4 lyfter fram en annan aspekt och menar att en förklaring kan 
vara att kvinnor inte varit ute i “förvärvslivet” lika länge som män. Det var först på 60-talet 
som kvinnor på allvar började arbeta utanför hemmet och jämfört med männen är det inte så 
lång tid. Detta kan vara en av anledningarna anser K4 till att det troligtvis kommer att ta 
ytterligare några decennier innan klyftorna har jämnats ut. K1 håller även hon med om denna 
teori och pekar på att kvinnor historiskt sätt varit hemma med familjen och männen varit ute i 
arbetslivet och gjort karriär. Dock ser hon en förändring bland hennes anställda; männen tar i 
dagens läge ut föräldraledighet i större utsträckning än de gjorde förr. I K3’s fall är 
majoriteten av de som söker sig till hennes bransch kvinnor. Avsaknaden av männen tror hon 
kan bero på tradition då det länge ansetts vara ett kvinnligt yrke och att möjligheterna till att 
göra karriär och att öka sin lön är små. K3’s förklaring till att kvinnor faller bort är baserad på 
att män väljer män och att de har lättare att hantera varandra.  
 

En uppfattning är att män har lättare att hantera andra män. Gruppmentalitet är 
stark och svågerpolitik är vanligt förekommande.  

(M3) 
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Alternativa lösningar 
Endast M5 arbetar på ett företag där man till viss del tillämpar kvotering medan resterande 
deltagare inte gör det. Dock har ingen av respondenterna en positiv syn på kvotering som 
arbetsmetod. Alla uttrycker en oro för att man går miste om kompetens och att fel person 
riskera att anställas på felaktiga grunder. Även det faktum att en inkvoterad person anses ha 
lägre status än en som anställts på traditionellt vis är något som flera av respondenterna 
beskriver. Sättet på vilket kvoteringen skulle användas i praktiken ifrågasätts även av flera av 
deltagarna. 
 

Jag tycker egentligen att det är för jävligt för det handlar om högutbildade kvinnor 
som verkligen vill komma framåt, så blir de kvoterade. De får då en stämpel på 
sig och det innebär att de får hoppa ner ett par hack i allmänhetens ögon.  

(K1) 
 
Och sen hur skulle det funka? Tyvärr vi kan inte välja dig för att vi måste ta in en 
kvinna. Du är mest kompetent för tjänsten, men nu väljer vi en kvinna för vi 
måste.  

(M1) 
 
Återigen är det risken för att kompetensen blir lidande som ställs i fokus. Även K2 beskriver 
oron över att orättvisa uppstår då alla inte söker på samma villkor. På samma sätt som att det 
är orättvist att kvinnor får stå tillbaks för männen blir det orättvist när en mer kompetent man 
väljs bort till förmån för en kvinna av den enkla anledningen att hon är inkvoterad. K1, M2 
och M5 beskriver alla den nästkommande generationens inflytande och det faktum att 
förändringen kan komma av sig själv. Det är en trög process som inte bör tvingas fram enligt 
M2 då de problem som kan uppstå till följd av detta kan vara mycket problematiska. M3 anser 
att kvotering endast skulle vara användbart om man kan säkerhetsställa att inga brister uppstår 
till följd av att man kvoterat in en person istället för att man baserat anställningen på 
kompetens.  
  
I frågan kring anonyma cv:n var det flera av deltagarna som var positiva (K3, K4, K5, M1, 
M2, M4 & M5) både som alternativ till kvotering men även som komplement till den vanliga 
formen av rekrytering.  
 

Anonyma CV kan fungera i initiala skeden, men innan anställning måste man ha 
en intervju, personkemi är så pass viktigt. 

(M2) 
 
Det finns ingen av deltagarna som har personlig erfarenhet gällande användandet av anonyma 
cv:n, men att så gott som alla har en positiv inställning till att testa denna metod. K5 säger att 
de för tillfället inte använder sig av anonyma cv:n, men att detta helt klart är ett bra alternativ 
för att öka oberoendet. M5 svarar även han att det hade varit väldigt intressant att testa för att 
se utfallet av detta, vilket är något som flera av deltagarna instämmer i. K.1 är något skeptisk 
till helt anonyma cv:n, då hon gärna ser en bild på personen i fråga. Dock har namnet eller 
könet på den som söker ingen betydelse för henne. Då respondenterna själva fick komma med 
alternativa lösningar återfanns stor spridning. K4 hänvisade till en intervju med Margot 
Wallström där hon säger att det inte är det berömda glastaket som hindrar kvinnor att komma 
vidare i karriären, utan det tjocka lagret män. Detta var något som K4 var benägen att hålla 
med om, att man bör arbeta med att få bort de män som inte är lämpade för sina positioner. 
Att bilden av att det är gamla strukturer sitter kvar och att det är dessa som behöver rubbas på 
var även en uppfattning som återfanns i svaren (K3 och M5). Flera respondenter nämnde även 
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det faktum att man som ledare måste våga anställa kvinnor i större utsträckning. Det skall 
givetvis inte ske på bekostnad av individens kompetens eller gruppens sammansättning, men 
om en kvinna uppfyller alla kriterier för tjänsten skall man högre utsträckning försöka välja 
henne. 
 

Jag tror att chefer måste våga rekrytera mer kvinnliga chefer om man uppfyller 
alla kriterier så klart, jag tror inte det är så fullt ut ännu samt att kvinnor borde 
våga söka mer på samma sätt som männen gör. 

(K2) 
 
Det som de flesta respondenterna var överens om var att man bör främja kvinnliga företagare 
och kvinnor anställda i organisationer. Dels genom coaching men även genom att lyfta frågan 
på en högre nivå och belöna de som arbetar aktivt med detta.  
 

..jämställdhetsbonus eller skatterabatt för bolag med jämställda ledningsgrupper. 
Man kanske skulle kunna använda sig utav en ”whitelist” över de bästa företagen 
som publiceras med jämna mellanrum. Jag tycker man bör använda sig av morot 
snarare än piska i större utsträckning.  

(M2)  
 
Att fånga upp och arbeta med kvinnor och deras utveckling redan från början när de kommer 
in i organisationen anser K1 är att rekommendera. Dock är det av stor vikt att man inte 
“tappar” dem under årens gång utan att man utformar en tydlig plan som följer dem i 
karriären. M3 anser att det är av största vikt att man främjar kvinnliga företagare och 
uppmuntrar unga kvinnor till att vilja avancera. M5 beskriver även vikten av att utbilda 
företagen för att uppnå jämnare könsfördelning och att det är där man bör påbörja arbetet.  
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5. Analys 

Här kopplas referensramen samman med empirin. Vår analys görs utifrån de tidigare 
redovisade begreppen från referensramen. Analysen kommer till stor del utgå ifrån fenomenet 
The leaky pipeline samt de övriga begreppen som återfinns under kapitlet “Osynliga hinder i 
organisationen” i referensramen.  
 
Sju av de tio individer som deltog i studien arbetade sedan tidigare inom samma organisation 
då de fick den tjänsten de har idag. Detta skulle enligt Lindelöw Danielsson (2003) kunna 
bero på att företaget redan är medvetna om hur individen i fråga är som person, samt att denne 
redan känner till företagets arbetssätt och kultur. Fördelen med att anställa en individ som 
redan arbetar inom organisationen är bland annat att upplärningsprocessen tar kortare tid 
vilket spara pengar åt företaget och förhoppningsvis inte på bekostnad av kompetens 
(Lindelöw Danielsson 2003). I de fall då personerna inte varit anställda på företaget sedan 
tidigare har de rekommenderats, blivit rekryterade eller varit en del av uppstarten. Företagen 
har medvetet valt personer som besitter den kompetens som krävs för tjänsten. Deltagarna 
uttrycker att de vet vad som förväntas av dem samtidigt som företaget vet att personen har de 
kvaliteter organisationen värdesätter. Som Rubenowitz (2004) skriver är det mycket kostsamt 
att anställa fel person och till följd av detta letar företaget inte alltid utanför ramarna. 
 
Av de respondenter som arbetar på företag vilka klassas som mycket stora finns det inget som 
har mer än 22 procent kvinnor i ledningsgruppen. Undersökningen tyder på att ju mindre 
företaget är, desto fler kvinnor återfinns i ledningsgrupperna. Om förtaget från början är ett 
familjeföretag finns inte sällan en större andel kvinnor representerade. Dock aldrig så mycket 
som en 60/40-fördelning. Trots att många av de större företagen har en policy när det kommer 
till en jämn könsfördelning i ledningsgrupper, släpar de fortfarande efter. De stora företagen 
bör teoretiskt sett ha ett högre antal sökande kvinnor (då de ofta är mer välkända) till 
tjänsterna och bör där av ha fler kvinnor att välja vilket borde återspeglas i spridningen. 
 
Lipman-Blumen (1976) pekar på att män generellt sätt är mer homosociala. Så länge det är 
mestadels män som innehar de högre maktpositionerna i organisationer kommer det till stor 
del även att rekryteras flest män. Kopplar man detta till The leaky pipeline finns ett samband 
då exkludering är en typ av läcka som denna teori identifierar (Bagilhole 1993). Exkludering 
kan bero på många olika saker, men en av de mest påtagliga är att människor blir bortvalda 
till förmån för någon annan även om denne kanske är mest lämpad. Lindelöw och Danielsson 
(2003) beskriver att det är av stor vikt för organisationer att hitta rätt person till rätt position 
om man skall vara effektiv och framgångsrik. Detta tar även några av respondenterna upp vid 
intervjutillfällena, vilket tyder på att det finns en medvetenhet kring att exkludering på grund 
av kön förekommer. Dock menar Hammarén och Johansson (2014) att ett homosocialt 
beteende inte är en medveten handling, vilket kan göra det svårt att arbeta bort.     
 
I fallen då det rör sig om mindre företag i vår studie finns inga uppsatta mål för 
könsfördelning enligt deltagarna. Detta trots att de har en större procentandel kvinnor i 
ledningsgrupperna. Det kan vara en effekt av att man anställer vänner och familj i större 
utsträckning och att det då inte har samma påverkan vilket kön personen har utan snarare 
relation. Detta är i viss mån en del av fenomenet homosocialitet (Hammarén och Johansson 
2014). Tryggheten i att sedan tidigare ha uppfattning för den anställde och genom personliga 
band kunna knyta tillit till denna blir avgörande. När det kommer till de uppsatta policyers 
som finns på de större företagen har männen i vår undersökning en lägre medvetenhet kring 
dessa. De kan sällan återge vad dessa regler innebär. Kvinnorna i studien kan däremot 
återberätta på ett mer utförligt sätt vilket gör att man som utomstående får en tydlig 
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uppfattning om vad deras policy innebär. Studie visar även att männen som deltagit lägger 
större vikt vid personkemi än kvinnorna. Även detta tyder på att en form av homosocialitet, då 
de i större utsträckning väljer likasinnade vid rekrytering (Hammarén & Johansson 2014). Det 
finns en tydlig skillnad i hur respondenterna svarar på frågor kring anställning av en ny 
person. Männen i studien trycker mer på att det skall finns personkemi och att man skall 
klicka med individen, medan kvinnorna oftare nämner att man måste titta på vad gruppen och 
organisationen behöver. De syftar till vikten av att iaktta gruppdynamiken och dess 
sammansättning samt att variationen bör vara hög. Alla som deltagit i undersökningen anser 
att kompetensen skall gå före andra faktorer som efterfrågas och att det är där det inte får 
brista. I samband med detta nämner de även de mjuka värden som ofta förknippas med 
kvinnor. En förklaring till de åtskilda svaren kan ha att göra med en gammal strukturell bild 
där kvinnor anses vara av ett mer omhändertagande slag. Som Hofstede, Hofstede och 
Minkov (2010) skriver finns det viss skillnad i det vi kallar manligt och kvinnligt och vad 
dessa uttryck medför. Det kvinnliga samhället är baserat mer på tanken att man “arbetar för 
att leva” medan det manliga baseras på att man “lever för att arbeta”.   
 
En av anledningarna till att kvinnor inte tar sig lika högt upp inom organisationen menar flera 
av respondenterna är bristen på stöttning från högre ledning. De ser att kvinnor inte tar för sig 
i samma utsträckning som män. K1 pekar på ett förslag där man bör arbeta med mer coaching 
från organisationen. Detta genom att fånga upp kvinnor då de börjar sin anställning och sedan 
följa med och utveckla dem i karriären. Precis som The leaky pipeline pekar på är en av 
anledningarna till att kvinnor faller bort just bristen på stöttning. Denna läcka återfinns i 
början av röret vilket visar vikten av uppbackning i ett tidigt skede (PricewaterhouseCoopers 
2008). Det som då krävs av organisationen är både ekonomiska resurser och tid. En av 
respondenterna beskriver att det inte handlar om ovilja från organisationens sida utan snarare 
okunskap. Man vet inte hur man skall hantera problemet och det är lättare att fortsätta arbeta 
efter gamla mönster. Flertalet av respondenterna nämner att man bör arbeta med kvinnorna 
själva först och indikerar att det är där problemet ligger. De nämner bland annat att de har för 
dåligt självförtroende och att de inte tar för sig i samma utsträckning som män. Istället för att 
skylla på det berömda glastaket kan man som en av respondenterna uttrycker det, välja att se 
det ur ett annat perspektiv där ett tjockt lager av män gör att kvinnorna har svårare att ta sig 
högre upp. Att lägga över ansvaret för att det ser ut som det gör på kvinnorna själva kan vara 
problematiskt då de sällan är självvalt.  
 
Det går inte att skylla på det ena eller andra utan man måste titta på alla aspekter. Detta menar 
Kay och Shipman (2014) är något som förekommer i hela samhället, då män oftare lyfter fram 
de saker de är bra på medan kvinnor inte sällan har ett mer ödmjukt sätt att se på och prata om 
sig själva. Studien pekar på att bristen av självförtroende hos kvinnor är en viktig och 
bidragande faktor till att kvinnorna avstannar i sin utveckling inom företagen och därför inte 
når de högre positionerna. The leaky pipeline tar upp detta som en faktor till att kvinnor faller 
bort i karriären. För att bli motiverad och tror på̊ sig själv kan man behöva ytterligare support 
från någon individ som innehar en högre position i organisationen som tror på̊ och pushar en 
att ta stegen fram i sin karriär (PricewaterhouseCoopers 2008). Mäns styrka ligger i att de inte 
i samma utsträckning låter sig stoppas på grund av sina tvivel i den omfattning som kvinnor 
gör (Kay & Shipman 2014). För att kvinnor ska få ett ökat självförtroende, våga agera och ta 
risker lyfter några av respondenterna i studien fram att det behövs mer coachning från 
cheferna, samt kvinnofrämjande och stöttning för de individer som vill klättra. En av 
respondenterna menar att man har ett felaktigt angreppssätt i organisationen när det gäller att 
få kvinnor att inta högre chefspositioner. Att man helt enkelt inte hittat ett bra sätt att få med 
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sig kvinnor högre upp. Detta tror hon inte handlar om ovilja utan snarare om avsaknaden av 
kunskap. 
 
En viktig del och kanske en förklaring är bristen på kvinnliga förebilder. De skulle kunna 
stärka unga kvinnors självförtroende och på så sätt få dem att se att det finns en möjlighet att 
ta sig dit de vill. Precis som Eriksson (2000) beskriver skall en förebild vara lagom lik en 
själv så att man kan känna en samhörighet med individen ifråga, men ändå olik en själv för att 
det ska finns något att sträva efter. Om det skulle finnas lika många kvinnor som män på 
maktpositioner, skulle detta automatiskt generera att nya individer på arbetsmarknaden i 
större omfattning hittar andra individer att identifiera sig med (Eriksson 2000). Ett resultat av 
detta skulle då kunna vara att antalet kvinnor på maktpositioner skulle öka till viss del. Just 
det faktum att det finns för få kvinnliga förebilder är något som The leaky pipeline pekar på. 
Avsaknaden av individer kvinnor kan se upp till kan vara en bidragande faktor till att 
motivationen sänks (Eriksson 2000). Detta kan medföra en hopplöshet som genererar i att 
färre har förmågan att se sig själva och motivera sig till att sträva efter en högre position inom 
organisationen. Denna läcka kan kopplas till studiens resultat som visar att respondenterna 
anser att kvinnliga individer inte tar för sig i samma utsträckning som männen. När 
motivationen sjunker, är risken stor att även självförtroende sjunker, vilket i sin tur kan leda 
till att man inte tar för sig som man kanske borde även om man sitter på den rätta 
kompetensen.  
 
Endast en person tog upp familjelivet som ett hinder. Det brukar i allmänhet ses som en av de 
större anledningarna till att kvinnor försvinner från arbetslivet. Det finns många unga kvinnor 
på väg ut i arbetslivet som har tankar kring att skaffa familj och att det kan bli svårt att 
kombinera det med en högre position. Detta är något som inte stöds av vår undersökning, 
vilket kan tyda på att gamla strukturer börjar suddas ut. Även det faktum att kvinnor inte 
funnits i arbetslivet lika länge som män menar respondenterna är en avgörande faktor till den 
sneda könsfördelningen i ledningsgrupper. Dock verkar alla var överens om att det är en 
generationsfråga som kommer lösas med tiden. The leaky pipeline tar upp barnafödandet och 
familjelivet som en läcka. Risken för bortfall är större om kvinnan väljer att prioritera 
familjen framför karriären då det kan vara problematiskt att kombinera bägge dessa 
(Blomquist & Röding 2010). Dock var respondenters svar angående frågan om familj 
kombinerat med karriär betydligt svagare än vad som kan förväntas. Föreställning som fanns 
kring detta är kopplat till generationsskiftet som sker i arbetslivet. Fler fäder väljer att vara 
hemma med sina barn vilket gör att kvinnorna inte försvinner från arbetsmarknaden i samma 
utsträckning som förr (SCB 2014). Detta var även en trend som en av respondenterna i 
studien upplevde fanns på hennes arbetsplats. Dessutom är det numera inte tillåtet att fråga 
arbetssökande om huruvida de inom en snar framtid vill bilda familj, vilket kan medföra att 
individer på ansvarspositioner undermedvetet undviker att ta upp detta som en bortfallsrisk. 
 
Trots att kvinnor i högre grad utbildar sig har de svårare att ta sig vidare i karriären. Detta går 
att utläsa från respondenternas svar då de hellre väljer en individ med erfarenhet inom sitt 
område än en person med utbildning. När det kommer till rekrytering av en individ på 
ansvarsposition nämner näst intill alla de tillfrågade att de gärna ser att personen de skall 
anställa har erfarenhet sedan tidigare. K1 och M1 betonar att för dem väger det tyngre att ha 
erfarenhet än en bra utbildning. Herngren, Swedmark och Wennström (1998) lyfter fram att 
om ett arbete skall upplevas motiverande, måste det inom verksamheten finnas möjligheter att 
utvecklas och gå vidare i sin karriär.  Dock menar de att många kvinnor som rekryteras till 
arbeten inte får samma tillgång till de möjligheter som återfinns i verksamheten. Precis som 
Göransson (2007) syftar Herngren, Swedmark och Wennström (1998) till de dolda barriärerna 
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som glastaket skapar. Detta genererar i ett märkbart avbräck av kvinnors kompetens då 
rekryteringsprocesser ofta bygger på kandidatens kön snarare än dennes skicklighet. 
 
Resultatet av detta blir att företaget kan gå miste om kompetens då de väljer att inte lyfta de 
välutbildade individer som återfinns längre ner i organisationen, utan snarare främjar 
individer med erfarenhet. Då kvinnor i större utsträckning faller bort tidigare i karriären, är 
det fler män som sitter på gedigen erfarenhet (Blickenstaff 2005). De kommer förmodligen 
också rekryteras till de tjänster som har erfarenhet som ett krav. Det som går att utläsa från de 
intervjuer som ingått i studien är att kvinnor ofta är mer benägna och mer medvetna om att 
man bör främja kvinnor i ett tidigare skede. Det finns en naturlig förklaring till detta eftersom 
män sällan möter samma motstånd i sitt karriärsbyggande och att de därför inte ser på saken 
ur samma perspektiv (Fagerfjäll 2003; Ciulla 2008). Den teori som låg till grunden för The 
pipeline var uppfattning om att ju fler kvinnor som finns i början av röret, desto fler återfinns i 
slutet av det (Hodgson, Whitelegg, Scanlon & Donovan 2001). Uppenbarligen stämmer inte 
denna teori då fler kvinnor än män teoretiskt sett finns i början av röret2 medan män erhåller 
majoriteten av platserna på de högre positionerna i organisationerna i slutet av röret.  Detta 
gör att The leaky pipeline är en mer applicerbar teori. En ny läcka som går att identifiera är att 
kvinnor faller bort till följd av brist på erfarenhet. Detta är en självklar verkan av de andra 
läckorna då de alla bidrar till att individen går miste om erfarenheter.  
 
När det kommer till vilka lösningar man kan ta till för att få en jämnare könsfördelning är det 
ingen av respondenterna som anser att kvotering är ett bra alternativ. Precis som det går att 
läsa i Svenskt näringslivs artikel (2012) menar de att det finns en risk att man går miste om 
kompetens till följ av att det fria valet begränsas. Detta kan förklaras med att de flesta 
personer på ansvarspositioner självklart har organisationens bästa i fokus och man vill inte 
missa lämpliga personer till följd av bortval. Deltagarna har också svårt att se hur det skulle 
gå till i praktiken då man i alla lägen vill välja den mest lämpade personen för uppdraget. Om 
valet står mellan två personer i slutskedet är frågan hur mycket det kan skilja på dessa 
personer och vad som är avgörande för vem som får tjänsten. Detta tyder på det faktum att 
valet i slutänden baseras på personkemin från de män som finns i ledningsgrupperna. Något 
som flera av de manliga deltagarna anger som en stark faktor då de fattar beslut rörande 
rekrytering. Det kan också vara en förklaring till det “tjocka lager” av män som en av 
respondenterna nämner som ett hinder. Utifrån studiens resultat är det just exkludering som är 
den läcka som återkommer mest. Den går att applicera på flera olika uttalanden och 
situationer som respondenterna beskriver. Just risken för exkludering är påtagligt vid 
rekryteringsprocessen och det finns ett tydligt samband i respondenternas tankar och åsikter 
gällande detta. Det handlar i mångt och mycket om en inställningsfråga från de personer som 
ansvarar för rekryteringen. 
 
Många av deltagarna hade en positiv inställning till anonyma cv:n. Alla ansåg att detta var en 
möjlig lösning på problem med reservation för att det måste utredas grundligt innan det kan 
användas i stor skala. Då deltagarna själva fick ge förslag till alternativa lösningar gav M2 
förslag om att man skulle kunna införa en jämställdhetsbonus. Det är precis det samma förslag 
som Bernström, Hjelm och Fälth (2012) pekade på. Att man skall belöna de bolag som har 
och arbetar aktivt med en jämställd ledningsgrupp. Det skall helt enkelt löna sig att vara 
jämställd. Även att använda sig av en “vit lista” där man belyser och främjar de företag som 
lyckats med detta nämner M2 som förslag. Tvärtemot vad stiftelsen AllBright gör, som varje 
år kommer ut med sin så kallade “svarta lista”. Dock medföljer listor över de som förbättrat 
                                                
2 Drygt 60 procent av de studerade är kvinnor och resterade 40 procent är män (SCB 2014) 
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sig och de som faktiskt har en jämställd ledningsgrupp (AllBright 2014). Om man skall följa 
M2 rekommendation bör AllBright istället sätta fokus på de organisationer som uppfyller 
kraven. Det är fördelaktigt att lyfta de som genuint arbetar och lägger energi på att ha så 
jämställda organisationer som möjligt. Detta skulle enligt M2 kunna medföra att företaget i 
fråga senare kan utnyttja detta i marknadsföringssyfte och på så sätt attrahera nya 
medarbetare. Effekten av att hamna på en lista som belyser hur eftersatt jämställdhetsarbetet 
är kan också i längden ha en positiv effekt då näst intill ingen person eller organisation vill ha 
uppmärksamhet på grund av att de gör ett dåligt jobb. Det generera i att de får sig en 
tankeställare om de får negativ publicitet och väljer att lägga fokus på de frågorna. Det är 
även ett förslag på hur man skulle kunna försöka arbeta bort läckan exkludering på grund av 
kön och sträva efter en mer jämställd organisation. 
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6. Slutsatser 

Genom att titta på de olika faktorer som gör att kvinnor i högre omfattning än män faller bort i 
deras karriär ges en större förståelse kring varför dagens samhälle ser ut som det gör. Tidigare 
forskning och debatter i ämnet, kring alternativa lösningar har en tendens att fokusera på det 
högre skiktet inom organisationer. Sällan tar de upp bakgrunden till varför det ser ut som det 
gör. Vi kan genom vår litteraturgenomgång och kvalitativa undersökning se att problemet 
återfinns långt tidigare och längre ner i organisationerna. Statistik visar att en ökad andel 
kvinnor i styrelser inte per automatik ökar andelen kvinnor i ledningsgrupper. Dock ser man 
att de bolag som har en högre andel kvinnor i ledningsgruppen inte sällan också har fler 
kvinnor i styrelsen. Detta visar att krav på kvotering till bolagsstyrelser inte per automatik 
skulle leda till fler kvinnor på chefs- och andra ledande positioner (AllBright 2014). Fokus 
måste således flyttas från styrelser ner till ledningsgrupper och hur andelen kvinnor skall öka 
där. Det är många gånger just från ledningsgrupperna man väljer de individer som skall finnas 
i styrelsen vilket gör att snedfördelningen följer med upp i de högre leden. Finns det inte 
tillräckligt många kvinnor med kompetens, erfarenhet och vilja, finns det inte heller några att 
rekrytera till högre positioner. Således måste arbetet påbörjas längre ner i organisationerna. 
Detta är även deltagarna i vår undersökning medvetna om och flera angav att detta vore det 
bästa sättet att angripa problemet på. Man kan inte förvänta sig förändring i slutet av kedjan 
om länkarna i början är svaga och på samma sätt fungerar det i organisationer. Finns det inga 
eller få kvinnor i längst ner i organisationen kommer resultatet i slutändan bli att kvinnor som 
återfinns i de högre skikten är väldigt få eller inga alls. Vi anser att debatten borde fokuseras 
mer på att se hur kvinnorna själva vill ta sig fram och varför de inte når de högre positionerna 
inom organisationerna.  
 
Ser man till studiens resultat kring hur respondenterna resonerade kring en ledningsgrupps 
sammansättning var det många som lyfte fram mångfald som ett kriterium. För att uppnå en 
framgångsrik ledningsgrupp bör man ha en stor spridning av erfarenhet och kompetens på de 
individer som återfinns i den (Rubenowitz 2004). Dock var alla överens om att uppnå en 
mångfald i ledningsgruppen inte får ske på bekostnad av kompetensen bland individerna. 
Detta ser vi som en självklarhet men för att det skall ske en förändring måste de som 
rekryterar våga bryta sitt mönster. Precis som en av de kvinnliga deltagarna tog upp bör man 
ibland göra ett aktivt val att ta in en kvinna om hon är tillräckligt kompetent. Det kanske inte 
alltid behöver vara den som gjort det bästa intrycket under rekryteringsprocessen utan man 
kan välja någon som är tillräckligt bra för att skapa en mångfald i ledningsgruppen. Detta i sin 
tur kan medföra att det skapas en annan dynamik och gruppen strävar åt en annan riktning än 
tidigare. För att det skall finnas en konstant utveckling är det till fördel att det finns 
oliktänkande inom gruppen där ifrågasättande av exempelvis arbetssätt och beslut finns 
(Svedberg 2007).  
 
Vi tycker oss se av resultaten i studien visar att det finns en medvetenhet kring just detta. 
Dock är det främst kvinnorna som lyfter fram detta i intervjuerna. Har man någon gång stött 
på en motgång i sin karriär är man mer uppmärksam på hur det hanteras av organisationen. 
Flertalet av männen i studien tryckte på att det måste “klicka” med personen som de anställer. 
Detta kan kopplas till den rådande homosocialiteten som finns. Precis som Lipman-Blumen 
(1976)  beskriver, uppkommer manlig homosocialitet i tidiga åldrar och främjas ständigt av 
samhället vilket i sin tur genererar i att kvinnor blir konsekvent aktade som mindre värda. För 
att bryta detta måste man lyfta frågor kring ämnet längre ner i organisationen och framför allt 
med de som rekryterar för att öka medvetenheten och bryta mönstret. Kvinnorna i 
undersökningen är istället mer inriktade på den totala sammansättningen och att gruppen skall 
fungera som enhet. Dessa olikheter är självklart inte givna och på båda sidor finns det 
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undantag. Dock kan det vara en god idé att ha detta i åtanke då man startar en 
rekryteringsprocess. 
 
Precis som vi tog upp i analysen förvånas vi över att endast en person tar upp barnafödandet 
som en anledning till att kvinnor faller bort. Vår föreställning innan studien var att flertalet av 
de som deltog skulle nämna detta som en självklar orsak. Anledningen till att utfallet inte blev 
som förväntat tror vi har att göra med ett generationsskifte. Numera är det inte alltid lika 
självklart att det är kvinnan som skall vara hemma och ta hand om familjen. Den slutsats vi 
kan dra av detta är att denna läcka inte nödvändigtvis kommer vara lika betydande i 
framtiden. I stället kommer den i stor utsträckning laga sig själv genom att gamla strukturer 
sakta suddas ut. Även ett försök att neutralisera lönerna mellan könen skulle på sikt kunna 
skapa bättre ekonomiska förutsättningar för både män och kvinnor att vara hemma med sina 
barn. Ytterligare en faktor som inte togs upp som orsak av respondenterna är det faktum att 
kvinnor kanske inte vill göra karriär i samma utsträckning som män. Då det handlar om det 
fria valet är detta inget som går att påverka. Dock menar vi att detta inte påverkar arbetet med 
att försöka nå jämställdhet i ledningsgrupper, men det är viktigt att ha det i åtanke då alla 
kvinnor inte skall ses som missnöjda med sin arbetssituation. Detta påstående gäller även 
mäns vilja att göra karriär. 
 
Vår studie visar att kvotering som arbetssätt inte är speciellt populärt bland respondenterna. 
Det menar vi har att göra med att ingen vill bli tvingad att välja bort en individ på grund av att 
denne inte har ”rätt” kön även om kompetensen är den bästa. Det känns också som en 
självklarhet för oss att man inte vill bli inkvoterad på grund av att man har ”rätt” kön. Precis 
som en av respondenterna uttryckte det sjunker en kvoterad persons status i allmänhetens 
ögon trots att den från början varit mest lämpad för tjänsten. Individen som får sin tjänst 
genom kvotering kommer bli tvungen att arbeta hårdare för att bevisa att det var rätt beslut att 
anställa denne. Även om hon gör ett bra jobb kommer det alltid finns de personer som bara 
ser till att hon fick tjänsten på grund av kvotering. Slutsatsen är att motståndet till kvotering är 
mycket stort och att det därför är ett för trubbigt instrument för att det skall kunna användas 
som ett bra och positivt sätt. Således behövs det andra metoder som påskyndar processen att 
nå jämställdhet inom ledningsgrupper i organisationer. Om kvotering skall användas måste 
detta accepteras av den stora massan. Man kan inte tvinga personer att tycka att detta 
arbetssätt är det mest lämpade utan i så fall bevisa att det verkligen fungerar och att kvaliteten 
och kompetensen inte sjunker.  
 
En av de läckor som tas upp i teorin The leaky pipeline är bristen på uppbackning och 
stöttning. Något som flera av respondenterna är eniga om är en bristvara. Studier visar på att 
män generellt sätt har ett större självförtroende än kvinnor (Kay & Shipman 2014). En av 
respondenterna beskriver att man bör arbeta med att få upp självförtroende hos 
minoritetsgrupper över lag. Utmaningen ligger i att försöka fånga upp individer i ett tidigt 
skede av deras karriär och lyfta dem innan de tappar motivationen och förlorar sitt inre driv 
till att göra karriär. Detta anser vi skulle kunna motverkas till viss del genom coachning där 
man hjälper nyanställda individer genom samtal och utvecklingsmöten. En annan lösning vore 
att skapa fadderverksamhet för anställda, där de kan få råd och tips på hur de skall ta sig fram 
i karriären av personer med lång erfarenhet och tid på företaget. Ett alternativ är att man 
börjar arbeta med unga kvinnor och män redan när de studerar och hjälpa dem öka sin 
självkänsla. Då främst i gruppform för att bryta ner synen på det manliga och kvinnliga 
attribut och istället skapa självkänsla kring kunskap och erfarenhet. Effekterna av detta arbete 
menar vi kan generera i ett ökat självförtroende och därmed en positivare syn på personens 
utvecklingsmöjligheter. Ytterligare en läcka som återfinns hos den befintliga teorin är bristen 
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på förebilder. Detta kan vi återkoppla till den tidigare läckan där motivationen brister. På 
samma sätt behövs här personer att se upp till vilket kan vara komplicerat då det inte i lika 
hög grad finns kvinnor på höga positioner som män. Ett förslag kan således vara att man 
försöker arbeta mer med kvinnliga nätverk, inte bara i organisationen utan över gränser. Det 
bör generera i fler kvinnor på högre positioner genom att det är flera organisationer knutna till 
nätverket och således fler att inspireras av. Detta är något som främst kvinnorna i 
undersökningen tyckte var ett viktigt inslag i det dagliga arbetet. Organisationer kan påverka 
genom att lyfta framgångsrika kvinnor som lyckats att göra karriär. Man kan exempelvis göra 
reportage och publicera detta på det interna intranätet eller om det finns någon 
organisationstidning. Det kommer då naturligt att skapa kvinnliga förebilder för de som finns 
längre ner i organisationen och förhoppningsvis inspirera även de individerna till att våga ta 
nästa steg i sin karriär.  
 
Exkluderingen som läcka tror vi inte alltid är en medveten handling utan snarare något som 
skapas undermedvetet. Dock kan man inte utesluta att personliga fördomar är en bidragande 
faktor som är svår att komma åt. Precis som De los Reyes (2006) tar upp blir diskussionen 
kring det fria valet att få anställa vem man vill ett sätt att mörklägga de faktorer som 
egentligen orsakar ojämlikheten. Det ses då snarare som ett bortval av kvinnor än ett val av 
män. Vi tänker oss att man som alternativ lösning skulle kunna tillämpa anonyma cv:n i ett 
tidigt skede för att ta ut en grupp kandidater helt fördomsfritt och endast baserad på deras 
kompetens. På så sätt är det de personer som är mest lämpade för tjänsten som kvarstår vid 
rekryteringen och man har således uteslutit de personer som skulle kunna anställas på andra 
grunder. Hur man skulle applicera detta beror på hur organisationen ser ut, men det är främst i 
ett initialt skede vi anser att detta skall användas då man i slutändan måste se till vilken 
individ som gör sig bäst för tjänsten. Vår underökning visar tydligt att detta vore en bra 
lösning då ingen av de tillfrågade ställde sig negativt till anonyma cv:n som metod. Snarare 
ser vi en mycket positiv inställning till detta som arbetsmetod och flera av de tillfrågade anser 
att detta skulle kunna vara en del i en alternativ lösning.  
 
En läcka som The leaky pipeline inte tar upp som en betydande faktor är bristen på erfarenhet 
hos kvinnor. Självklart finns det de kvinnor som har den erfarenhet som behövs, men inte i 
samma utsträckning som män. Nästintill alla våra respondenter pekar på erfarenhet som en 
viktig faktor när de skall anställa någon på en ansvarsposition och har man inte det finns stor 
risk att man faller bort i rekryteringsprocessen. Slutsatsen av detta är att kvinnor behöver mer 
erfarenhet för att ta sig in i ledningsgrupper. Hur detta ska gå till är i teorin väldigt enkelt, de 
behöver helt enkelt få mer ansvarsuppdrag som ger dem den erfarenhet som behövs. Dock är 
detta lättare sagt än gjort, men om man i organisationen arbetar med de läckor som The leaky 
pipeline pekar på förbättras chanserna till detta. Vår studie pekar på det faktum att arbetet 
med att få jämställda ledningsgrupper måste börja i ett tidigt skede. Det vi kan utläsa av vår 
undersökning är att idéerna och viljan att förändra finns men att de verktyg som behövs 
saknas. Vi anser att man istället för att behandla frågan på ett politiskt och styrelsebaserat plan 
bör fråga de ledare och individer som dagligen arbetar med rekrytering hur de ser på 
situationen och hur denna kan lösas. Alla organisationer bör i första hand identifiera de läckor 
som rör deras verksamhet och därefter upprätta en handlingsplan som genomsyrar hela 
organisationen. Denna handlingsplan bör vara nåbar och inte bara orealistiska visioner. Sen är 
det upp till ledarna att se till rutiner sätts och efterföljs. 
 
Sammantaget ser vi en positiv inställning och en vilja att förändra och förbättra situationen 
från de som deltog i studien. Det som i första hand efterfrågas vid rekrytering av individer till 
ledningsgrupper är erfarenhet vilket kvinnor sällan har i samma utsträckning som män. För att 



 

34 

förebygga och stärka detta bör åtgärder sättas in tidigt och kvinnofrämjande bör vara en del av 
det dagliga arbetet i organisationen. Arbetet går framåt och generationsskiften leder i rätt 
riktning. Dock krävs medvetenhet och utbildning i ämnet vilket bör genomsyra både 
eftergymnasial utbildning och organisationerna.  
 

6.1 Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning som skulle vara intressant inom vårt valda ämnesområde tycker 
vi är en studie som i större grad tar upp lösningar på hur man skall kunna motverka en skev 
könsfördelning i ledningsgrupper. Man skulle kunna välja att inrikta sig på en specifik läcka i 
teorin The leaky pipeline och sen försöka applicera en lösning i fält. Ytterligare ett 
forskningsområde skulle vara om man vidareutvecklade hela teorin The leaky pipeline och 
skapade lösningar till alla läckor som den innefattar. Om denna vidareutveckling skulle bli 
bra, kan man applicera lösningarna på organisationer där läckor identifieras. Även använda 
den i ett förebyggande syfte där man både pekar på läckor och lösningar som man bör 
använda sig av. Svårigheten i detta ligger i att det kräver en längre tidsperiod för uppsatsen för 
att kunna utläsa några givande resultat. Även att hitta organisationer som är villiga att ställa 
upp tror vi kan vara problematiskt. 
 
I och med att näst intill alla respondenter var positiva till anonyma cv:n, tycker vi att ett 
alternativ till vidare forskning kan vara att man på något sätt får tillfälle att vara med i en 
rekryteringsprocess där detta används. Man skulle då kunna se om spridningen av de som får 
komma på intervju är större än den annars brukar vara och därefter undersöka hur detta 
kommer sig. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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