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FÖRORD 
 

 
Vi läser nu vårt tredje år på bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. När tiden kom för att skriva kandidatuppsats var det ett självklart val för oss att 
skriva om dessa två branscher. Då vi själva är kvinnor som förhoppningsvis kommer att vara 
verksamma inom dessa branscher ville vi ta reda på vad vi har att vänta. 
 
Vår uppsatsprocess har haft både toppar och dalar, därför vill vi framförallt tacka vår 
handledare Jenny Ståhl, som har stöttat oss och kommit med goda råd. Våra övriga 
examinatorer Anders Billström och Ingmar Wictor har bidragit med goda råd, och därför vill 
vi även tacka dem. Vi vill även tacka vår seminariegrupp som vi följt under våren, tack för 
alla bra opponeringar som har hjälpt oss i vårt uppsatsarbete.  
 
Vi vill tacka våra respondenter som ställde upp för vår uppsats: Charlotte Axelsson, Anna 
Denell, Annika Drotz, Ulrika Lindmark och Maria Ragnevad. Ni delade med er av era 
erfarenheter och bidrog med mycket intressanta åsikter och kommentarer. 
 
Till alla läsare: Hoppas att ni får en intressant och lärorik läsning. 
 
 
 
 

Halmstad, Maj 2008 
 

Sofia Johansson & Christina Lindqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

SAMMANFATTNING 
 

 
Titel: Kvinna och ledare i Bygg- och Fastighetsbranschen Termin/år: Vt. 2008 
Författare: Sofia Johansson och Christina Lindqvist  Handledare: Jenny Ståhl 
Nyckelord: Kvinnliga ledare, bygg- och fastighetsbranschen, mansdominerat 

 
På 70-talet var 60 % av kvinnorna och 90 % av männen aktiva på arbetsmarknaden. 35 år 
senare, 2005, hade situationen förbättrats avsevärt då var siffrorna 80 % respektive 86 %. 
Dock är det inte lika jämställt på de ledande positionerna, där kvinnorna fortfarande är 
underrepresenterade (Kruse & Liljedahl, 2002) och bestod år 2004 endast av 28 %, medan 
männen stod för de resterande 72 % (SCB, 2004).  
 
Andelen män och kvinnor på ledande positioner varierar från bransch till bransch (Kanter, 
1993). Historiskt sett har det inte funnits någon plats för kvinnor i bland annat byggbranschen, 
men även generellt sett på ledande positioner. Kvinnor har däremot haft större möjligheter 
inom andra områden så som vård och omsorg, reklam och administrativt arbete. 
 
Bygg- och fastighetsbranschen har sedan länge varit två mansdominerade branscher 
(Kriegholm, 2006). Byggbranschen är känd för att ha en viss jargong och kvinnor som söker 
sig dit blir bemötta både positivt och negativ (Olofsson, 2003). En del kvinnor i 
byggbranschen ger dock upp på vägen, och därför når de inte de ledande positionerna. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de mansdominerade bygg- och fastighetsbranscherna, 
och på det sättet förstå hur kvinnorna har gjort för att nå en ledande position. Syftet är även att 
undersöka hur de kan påverkas av sin omgivning. Vi ska jämföra de båda branscherna för att 
se vilka likheter samt skillnader som kan finnas.  
 
För att uppfylla vårt syfte har vi valt en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat fem kvinnliga 
ledare, två från byggbranschen och tre från fastighetsbranschen. Respondenterna är 
verksamma inom NCC, Peab, HSB, AP Fastigheter och Rodamco. Frågor som ställdes under 
intervjuerna var formulerade utefter vår teoretiska referensram. 
 
Det vi har kommit fram till är att kvinnliga ledare i byggbranschen inte blir påverkade av den 
manliga omgivningen. De bli dock mer påverkade än de i fastighetsbranschen, då de har känt 
att de har utvecklat mer manliga egenskaper samt känt av det så kallade glastaket. Vi har även 
kommit fram till att kvinnliga ledare i fastighetsbranschen inte blir påverkade av den manliga 
omgivningen, förutom att de ibland kan känna att de måste bevisa något. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ABSTRACT 
 

 
Title: Female leaders in the construction- and property industry Term/year: St. 2008 
Writers: Sofia Johansson and Christina Lindqvist  Supervisor: Jenny Ståhl 
Keywords: Female leaders, construction- and property industry, male dominated 

 
In the seventies there were only 60 % of the women and 90 % of the men that were active in 
the labour market. 35 years later, 2005, the situation was improved and the figure was now 80 
% respective 86 %. However it is not on an equal footing in the leaders positions, the women 
are still a minority (Kruse & Liljedahl, 2002) and they consists of only 28 % in the year of 
2004, but the men consists of the remaining 72 % (SCB, 2004).  
 
The share of men and women in the leader positions differs between the industries (Kanter, 
1993). Historically viewed there has been no room for the women for example in the 
construction industry, but also in general in the leader positions. Women has on the other 
hand had better possibilities in other areas as care, advertising and administrative work. 
 
The construction- and property industry has a long time been two industries, dominated by 
men (Kriegholm, 2006). The construction industry are well-known for having a special jargon 
and women who look for a job in this industry receive positive and negative criticism 
(Olofsson, 2003). Some women in the construction industry give up on their way to the leader 
positions, and that’s why they never reach the top. 
 
The purpose of this paper is to investigate the male dominated industries and understand how 
the women have done to make it to the top. The purpose is also to investigate how the male 
dominated surroundings influence the female leaders. We will compare the two industries to 
each other because we want to see if there are any similarities or differences between them.  
 
To fulfil our purpose we have chosen a qualitative study. We have interviewed five female 
leaders, two in the construction industry and three in the property industry. The female leaders 
are working in the Swedish companies: NCC, Peab, HSB AP Fastigheter and Rodamco. 
Questions we asked the female leaders were formulate after our theoretical frame of 
reference. 
 
Our conclusion is that the female leaders in the construction industry have not been 
influenced by the male dominated surroundings. However they’ve been more influenced in 
the construction industry than in the property industry, when they have developed more male 
qualities and they have also experienced the so called glass ceiling. The only thing that had 
affected the female leaders in the property industry were that they sometimes felt that they 
had to prove their knowledge. 
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1. INLEDNING 
 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att förklara bakgrunden till vårt problemområde samt 
diskutera det. Vi kommer dessutom klargöra syftet med uppsatsen och vår 
problemformulering definieras. Avslutningsvis förklarar vi de centrala begrepp som är 
relevanta för ändamålet. 
 
1.1  Problembakgrund 
 

Kvinnornas sysselsättning fram till 1800-talets slut bestod främst av hushållsarbete (Spegling 
av kvinnors arbetsliv, 1995). Under industrialismen började dock kvinnorna att komma in på 
arbetsmarknaden då många av dem sökte sig in till städerna för att arbeta i fabrikerna. Det är 
framförallt under hela 1900-talet som kvinnorna har tagit mer plats på arbetsmarknaden.  
Tiden då kvinnorna ägnade sig enbart åt hushållsarbete är över. Innan vi går in på hur 
arbetsmarknaden ser ut för dagens kvinnor tänkte vi kort förklara deras väg dit. 
 
1921:  Kvinnorna får allmän rösträtt i Sverige (SCB, 2006) 
1927: ”De statliga läroverken öppnas för kvinnor” (Henrekson, 2004, s. 137) 
1940-talet:  Kvinnorna börjar ta plats i arbetslivet (Boschini, 2004) 
1970-talet:  Männen skriver böcker om hur kvinnor ska agera för att få makt - bete er som 

män (Helgesen, 1991) 
1973:  ”Jämställdhet mellan könen skrivs in i grundlagen” (Henrekson, 2004, s. 137) 
1980:  Jämställdhetslagen införs (Spegling av kvinnors arbetsliv, 1995) 
1991:  Ny Jämställdhetslag (Gregow, 2005) 
2006: Förslag om att införa lag om könskvotering (Wikipedia, 2007) 

 
Kvinnorna i åldrarna 20-64 år finns i dag i ungefär lika stor utsträckning som männen i 
samma åldersgrupp på arbetsmarknaden, dock inom olika verksamhetsområden (SCB, 2006). 
På 70-talet var 60 % av kvinnorna och 90 % av männen aktiva på arbetsmarknaden. 35 år 
senare, 2005, hade situationen förbättrats avsevärt då siffrorna var 80 % respektive 86 %. 
Dock är det inte lika jämställt på de ledande positionerna, där kvinnorna fortfarande är 
underrepresenterade (Kruse & Liljedahl, 2002). De kvinnliga ledarna bestod år 2004 av 
endast 28 %, medan männen stod för de resterande 72 % (SCB, 2004). Kvinnor och män har 
olika förklaringar till varför kvinnorna är underrepresenterade (Kruse & Liljedahl, 2002). 
Männen anser att det är på grund av att kvinnorna saknar självförtroende, de vill inte, de har 
inte rätt utbildning och de sätter familjen i första hand. Kvinnorna däremot anser att det är på 
grund av männens traditionella attityder samt den hierarkiska strukturen i arbetslivet som 
hindrar männen att ta tillvara på kvinnornas kompetens. Kvinnor och män har olika synsätt, i 
ledningsgrupper finns det oftast mest män vilket leder till att det blir de manliga normerna 
som styr. Detta leder i sin tur till homogena grupper (ibid.) där männen ofta rekryterar 
personal som är en spegelbild av dem själva, både fysiskt och psykiskt (Regeringskansliet, 
2002). Troligtvis sker detta omedvetet.  
 
”Männen har således skapat en kultur där kvinnorna inte tillåts växa och inkräkta på den 
homosociala konformiteten. Den maskulina kulturen sänder signaler till kvinnor: ”du passar 
inte in här”” (Kruse & Liljedahl, 2002, s. 2). 
 
Andelen män och kvinnor på ledande positioner varierar från bransch till bransch (Kanter, 
1993). Historiskt sett har det inte funnits någon plats för kvinnor i bland annat byggbranschen, 
men även generellt sett i ledande positioner. Detta är dock områden där teknisk bakgrund är 
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att föredra. Kvinnor har däremot haft större möjligheter inom andra områden så som vård och 
omsorg, reklam och administrativt arbete. 
 
Bygg- och fastighetsbranschen har sedan länge varit två mansdominerade branscher 
(Kriegholm, 2006). Billing (2006) hävdar att när vi håller fast vid en föreställning om att ett 
yrke är manligt respektive kvinnligt medför det till att könsskillnaderna förstärks och 
utvecklingsmöjligheterna begränsas för könet. I byggbranschen utgjorde de kvinnliga ledarna 
endast 4 % år 2003 (Regeringen, 2008). Av Fastigos (”Fastigo är fastighetsbranschens egna 
arbetsgivarorganisation” (Fastigo, 2008)) medlemsföretag i fastighetsbranschen består 
kvinnor i ledningsgrupper av 32 % (Personlig kommunikation). 
 
1.2  Problemdiskussion 
 

En del kvinnor i byggbranschen ger upp på vägen (Olofsson, 2003). De når därför inga 
ledande positioner. Byggbranschen är känd för att ha en viss jargong och kvinnor som söker 
sig dit blir bemötta både positivt och negativ. Det positiva är bland annat att när de väl har 
etablerat sig i sin egen arbetsgrupp är det sällan några problem. Vägen till arbetsgruppen är 
dock inte alltid enkel. Kvinnorna har fått höra både det ena och det andra i 
rekryteringssammanhang. Nedan följer citat hämtade från dessa sammanhang. 
 

”Du tror väl inte att vi vill ha sådana som du i byggbranschen” (Olofsson, 2003, s. 16) 
 

”Du tror väl fan inte jag anställer en gammal kärring” (Olofsson, 2003, s. 16) 
 

”Ringer du för din sons räkning?” (Olofsson, 2003, s. 16) 
 

”Försäkringskassan godkänner att skadan är från arbetet men vill inte se det som en 
arbetsskada. De har sagt till mig att eftersom tjejer är klenare ska man inte arbeta i bygg” 
(Olofsson, 2003, s. 16) 
 

Läsaren bör dock vara medveten om att detta enbart var negativa kommentarer som kvinnorna 
fått. Enligt Olofsson (2003) blir kvinnorna accepterade i arbetsgruppen, men tillåts de att 
klättra högre upp än männen? Ja, eftersom att det finns kvinnor i byggbranschen som har 
ledande positioner (Karlsson, 2006). Dock är det ingen av dem som sitter med i Sveriges 
Byggindustriers styrelse (”Sveriges byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och 
arbetsgivarförbund med drygt 2.800 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och 
specialföretag.)” (Bygg.org, 2008)). I denna styrelse sitter det elva män. Detta betyder inte att 
männen inte vill ha kvinnor i styrelsen, tvärtom de vill ha in kvinnorna där. Varför det inte 
finns några kvinnor i styrelsen kan bero på att när byggföretagen ska rekommendera någon till 
posten blir det lätt att företagen rekommenderar sin VD, som oftast är en man (Karlsson, 
2006).  
 
Även i fastighetsbranschen finns det kvinnor på ledande positioner, vanligtvis som ekonomi- 
och finanschefer (Andersson, 2003). Branschen ligger dock bra till jämfört med många andra 
branscher när det gäller den ”gubbiga” kulturen, men fler kvinnor på ledande positioner 
behövs dock (Bergstrand, 2008). 
 
Som kvinnlig ledare möter man oftast utmaningar som män inte gör, speciellt i situationer där 
det är mer traditionellt med manliga ledare (Eagly, 2007). Men det finns dock många 
kvinnliga ledare som framgångsrikt har antagit utmaningarna, vilket kan visas genom att 
kvinnorna har fått större andel av ledarskapspositionerna än tidigare. Det intressanta är, har de 
blivit påverkade? 
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1.3  Problemformulering 
 

Hur kan kvinnliga ledare inom bygg- och fastighetsbranschen påverkas av att arbeta i en 
mansdominerad bransch? 

 
1.4  Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga ledare i de mansdominerade bygg- och 
fastighetsbranscherna. Detta för att utreda om kvinnliga ledare i bygg- och 
fastighetsbranschen kan bli påverkade av den manliga omgivningen på arbetsplatsen eller 
inte. En annan del av syftet är att förstå hur kvinnorna har gjort för att nå en ledande position. 
Vi ska även jämföra de båda branscherna för att se vilka likheter samt skillnader som kan 
finnas.  

 
1.5  Avgränsningar 
 

Vi har valt att undersöka två mansdominerade områden, bygg- och fastighetsbranschen. Inom 
dessa områden har vi koncentrerat oss på kvinnligt ledarskap. Vi vill få en djupare inblick i 
kvinnornas väg in samt deras situation i de mansdominerade företagen. Vi har därför valt att 
intervjua fem kvinnor, två inom byggbranschen och tre inom fastighetsbranschen. Kvinnorna 
innehar olika ledande befattningar, detta för att få olika perspektiv på deras situation. Vi har 
även valt att fokusera vår undersökning på de stora företagen inom bygg- respektive 
fastighetsbranschen. 
 
1.6  Centrala begrepp 
 

Chef Att vara chef, är en yrkestitel (Chefs- och ledningsfrågor i fokus, 
1983). Yrkestiteln innebär i princip att chefen har anställda som 
befinner sig under henne/honom i hierarkin och att hon/han kan 
bestämma över dem men också att hon/han har ansvar för dem.  

 
”Att vara chef är att ha en befattning, ett organisatoriskt 
ansvar…”, ”En post med formella befogenheter” (Berggren, 
Gillström, Gillström, Östling, 2001, s. 20). 

 
Ledare En chef är inte alltid en ledare (Chefs- och ledningsfrågor i fokus, 

1983). En ledare är något mer än att vara chef. För att vara en 
ledare krävs det att man har de anställdas förtroende. 

 
 ”Ledarskapet är något man får som ett förtroende från sina 

medarbetare. En ledare får saker och ting att hända, med och 
genom sina medarbetare” (Berggren et al., 2001, s. 20). 

 
 Vi är medvetna om att det finns skillnader mellan en chef och en 

ledare, dock kommer vi att använda dessa benämningar synonymt. 
 
Ledande positioner/ Ledande positioner/chefsbefattning innebär att en person innehar 
Chefsbefattning en chefstitel (Nationalencyklopedin (NE), 2008). 
 
Mansdominerat En grupp som består av mer än 60 % män (SCB, 2006). 
 



 

 
 4 

Byggbranschen De verksamheter som medverkar vid ett byggnadsverks 
uppförande samt ändring (SOU 2002:115). 

 
 Med byggbranschen ”avses främst husbyggnad såsom uppförande 

av bostäder, industrier och kontorsbyggnader” (SOU 2002:115, s. 
65). 

 
Fastighetsbranschen  Verksamheter inom fastighetsbranschen ansvarar för bland annat 

förvaltning av byggnader samt dess markområde (ams, 2007). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

I den teoretiska referensramen behandlar vi teorier som vi anser är relevanta för vårt 
problem. Vi tar upp allt från olika ledarskapsstilar, manliga och kvinnliga egenskaper till 
familjelivets betydelse för att skaffa sig en karriär. Avslutningsvis diskuterar vi relevant teori 
som rör bygg- och fastighetsbranschen. 
 
2.1 Vägen till chef  
 

Enligt Göransson (2007) har en person större chans att bli chef om hon/han är född i en 
storstad. Detta bygger på att av dagens makthavare är cirka en tredjedel uppväxta i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. En tredjedel kommer från de större tätorterna och de 
mellanstora städerna. Det kan även finnas skillnader mellan könen. Det är vanligare att en 
kvinna som är uppväxt i en storstad når en ledande befattning, jämfört med en man. Dock 
finns det undantag beroende på vilken bransch personen arbetar inom. Det räcker dock inte att 
bo i en storstad för att bli chef, även familjen har stor betydelse. Ingen familj är den andra lik 
och alla föds med olika möjligheter (ibid.).  
 
Familjen påverkar och formar personen allt ifrån värderingar, ambitioner till uppmuntran och 
livsstil (Göransson, 2007). Detta genom primär socialisation som enligt Berger och Luckmann 
(2007) är det första stadiet inom socialisation som ett barn genomgår. Barnet blir format 
utifrån de signifikantas beteende. De signifikanta andra kan vara exempelvis barnets föräldrar. 
Barnet tror då att föräldrarnas värld är den enda världen. De för över sina värderingar och 
normer till barnets medvetande. När barnet sedan upptäcker att det finns en värld utanför de 
signifikanta andras värld, övergår den primära socialisationen till sekundär socialisation. 
Detta sker vanligtvis under skoltiden då barnet anpassar sig efter samhällets normer. De 
signifikanta andra övergår till att bli generaliserande andra, som exempelvis kan vara lärare, 
kompisar och andra samhällsmedlemmar (ibid.). Göransson (2007) anser även att föräldrarnas 
yrkesval påverkar, framförallt kvinnors framtida val. Se bilaga 1, figur 1.1. Av diagrammet 
framgår det att i de jämställda familjerna samt där modern har ett arbete med högre status än 
fadern är det vanligare att kvinnor blir chefer. Endast i den familjen där fadern har ett arbete 
med högre status än modern är det fler män som blir chefer. Föräldrarna kan även påverka 
valet av utbildning. Enligt Andersson (SOU, 1997:135) är de barn som vuxit upp i en familj 
där föräldrarna haft en förhållandevis låg utbildning oftast mer angelägna att utbilda sig. 
 
2.2 Ledarskapsstilar  
 

För att bli en bra chef och lyckas bör man enligt Järvinen (2006) förstå sin roll som chef. 
Personen förväntas kunna planera sin tid och veta hur mycket tid som ska läggas på 
verksamheten men även på ledarrollen. En chef bör även använda sig av sin makt för att göra 
det bästa för gruppen. Viktigaste egenskapen är, enligt Järvinen (2006), att kunna lyssna på 
sina anställda samt använda sig av deras kunskaper och erfarenheter, även att vid rätt tillfälle 
ta rätt beslut samt komma med lösningar på problemet. För att få sina anställdas respekt bör 
chefen även kunna klara av sina anställdas uppgifter. Det kan dock bli problem om företaget 
väljer en person som är specialist inom sitt område till chef. Personen kan sakna allt det som 
krävs av en ledare samtidigt som avdelningen mister en utomordentlig medarbetare. En chef 
bör därför vara kunnig inom företagets område, men framförallt bör personen ha ett stort 
intresse för sin personal och viljan att leda (Järvinen, 2006). 
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Vi har valt att koncentrera oss på tre olika ledarskapsstilar: Transformativt ledarskap, 
transaktionellt ledarskap och laissez- faire (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003; 
Yukl, 2006). 
 
2.2.1 Transaktionellt ledarskap 
 

Ursprungligen bestod det transaktionella ledarskapet av två olika typer: Eventuell belöning 
och passivt ledarskap genom avvikelser (Yukl, 2006). 
 

1. Eventuell belöning 
Beteendet innefattar att ledaren använder sig av uppmuntran och eventuella belöningar 
för att påverka medarbetarnas motivation. 
 
2. Passivt ledarskap genom avvikelser 
Beteendet innefattar att ledaren använder sig av eventuell bestraffning och 
förbättringshandlingar för att lösa avvikelser från accepterande prestationer. 

 
2.2.2 Transformativt ledarskap 
 

I ett transformativt ledarskap känner medarbetarna tillit för sin ledare (Yukl, 2006). De 
beundrar även sin ledare och visar lojalitet och respekt inför henne/honom. Medarbetarna är 
motiverade till att utföra mer än vad det förväntas att de ska göra. Transformativt ledarskap 
kan i sin tur delas in i fyra delar (Bass, Jung, Avolio & Berson, 2003): 
 

1. Individuell hänsyn 
Medarbetarna vill identifiera sig med sin ledare. Ledarna i sig är tillförlitliga, 
respekterade och beundrade av deras medarbetare. Dessa ledare bör ta hänsyn till 
medarbetarnas behov, framför sina egna. Ledaren delar även riskerna med sina 
medarbetare och följer företagets principer och värderingar. 
 
2. Inspirerande motivation 
Ledarna beter sig på ett sådant sätt att de motiverar och inspirerar sina medarbetare. 
Något som ledaren även eftersträvar är att skapa en team känsla på arbetsplatsen, där 
samtliga visar upp entusiasm och optimism.  
 
3. Kunskapsstimulerande 
Ledaren stimulerar sina medarbetare till att ta initiativ, vara kreativa och att ifrågasätta 
antaganden. De ska även finna nya lösningar på gamla problem. Det förekommer ingen 
offentlig kritik av den enskilde medarbetarens misstag.  
 
4. Individuell kännedom  
Ledaren agerar som en mentor och en coach för sina medarbetare. Hon/han 
uppmärksammar varje medarbetares särskilda behov av att nå framgång och att växa 
som person. Ledaren ger medarbetarna plats att växa genom att skapa nya 
inlärningsmöjligheter där det även finns en stödjande atmosfär.    
 

2.2.3 Laissez-faire 
 

I ett laissez-faire ledarskap är ledaren frånvarande och/eller undvikande (Judge & Piccolo, 
2004). En typisk laissez-faire ledare är oftast frånvarande när medarbetarna är i behov av 
henne/honom, de undviker gärna att ta beslut och de tvekar ofta då de ska utföra vissa 
handlingar. Ledaren utövar inte ett effektivt ledarskap (Yukl, 2006). 
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Slutligen 
 

Enligt Eagly et al. (2003) är kvinnor mer för det transformativa ledarskapet. De kopplas 
dessutom ihop med en del av det transaktionella ledarskapet, då de oftast motiverar sina 
anställda genom belöning. Männen är däremot mer för den andra delen av det transaktionella 
ledarskapet. De är dessutom mer för att utöva laissez-faire ledarskap.  
 
2.3 Kvinnligt och Manligt 
 

Fagerfjäll (2003) anser att genom våra olika erfarenheter har vi lärt oss att det finns skillnader 
mellan kvinnor respektive män. Redan som barn delades lekarna upp i typiska flick- 
respektive pojklekar. Dessa uppdelningar hindrar dock inte flickor från att tycka om de så 
kallade pojklekarna eller pojkarna att tycka om flicklekarna. I arbetslivet kan cheferna 
benämnas olika utifrån deras kön (Dahlbom-Hall, 1996). En kvinna som är chef är oftast en 
”kvinnlig chef”, medan en man som är chef oftast benämns ”chef”. Skulle en kvinna vilja ta 
en chefskurs så är kursen en ”chefskurs för kvinnor” (Dahlbom-Hall, 1996, s. 14), jämfört 
med en man som endast går ”chefskurser”.  
 
Enligt Eagly (2007) blir kvinnor allt mer berömda för att ha utmärkta ledarskapsegenskaper, 
men människor föredrar ändå manliga chefer framför kvinnliga. Det är ännu svårare för 
kvinnor att lyckas i en mansdominerad ledarskapsroll. Enligt Bohlin (2006) leder män och 
kvinnor olika, vilket författaren visar i två olika modeller. Männen är mer konkurrensinriktade 
än kvinnorna, de placerar sig därför i en mer hierarkisk modell där ledaren har erhållit sin 
position genom hårt arbete. För kvinnor är det däremot mer betydelsefullt med samhörighet. 
De vill inte vara utanför gemenskapen och inte heller vara olik de andra kvinnorna. 
Kvinnornas modell är då mer sammankopplad. Bohlin (2006) menar dock att det optimala för 
en ledare är att kombinera dessa modeller. Se bilaga 1, figur 1.2. 
 
Även om kvinnor och män placerar sig i olika modeller, så kan de utföra arbetet minst lika bra 
(Enbom, 2000). De kan däremot få fram resultatet på ett annorlunda sätt. Kanter (1993) menar 
att männen är inriktade på resultatet. De är dessutom ambitiösa och engagerade i arbetet, 
medan kvinnorna är mer måna om relationer på arbetsplatsen. Kvinnorna verkar dessutom 
vara mindre motiverade och engagerade. Kanter (1993) klargör att det förmodligen beror på 
att deras jobb innebär mindre möjligheter till avancemang. Enligt Alimo-Metcalfe (1995) är 
kvinnor och män i lika stor omfattning lämpade för chefspositioner. Inom vissa områden har 
kvinnorna till och med mer kompetens än männen. Kvinnor och män verkar däremot ha olika 
sätt att leda. Enligt Alimo-Metcalfe (1995) är det kvinnorna som i högre grad är inriktade på 
resultatet, de är dessutom mer kompetenta att sköta personalfrågor. Männen är däremot mer 
klarsynta och strategiska, menar Alimo-Metcalfe (1995).  
 
2.3.1 Kvinnor leder kvinnor, kvinnor leder män 
 

Som ledare bör man vara personligt engagerad (Bohlin, 2006). Som kvinnlig ledare bör man 
tänka på hur man agerar i olika miljöer. Det kvinnor även bör ha i åtanke är vilken kultur det 
är som råder på arbetsplatsen, samt vilka riktlinjer och värderingar som finns. I vissa 
sammanhang krävs det att de är mer bestämda och utövar ett auktoritärt ledarskap där de 
pekar ”med hela handen” (Bohlin, 2006, s. 18). I andra sammanhang behöver man som ledare 
inte ingripa överhuvudtaget (Bohlin, 2006). 
 
Bohlin (2006) påpekar att som kvinnlig ledare på en arbetsplats där majoriteten är kvinnor, 
krävs det att hon är tydlig. Det är viktigt att kunna sätta vissa gränser och vara tydlig när det 
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gäller de diskussioner som lätt kan uppstå på en arbetsplats, där större delen är kvinnor. 
Kvinnor har även en tendens att vilja vara eniga om samtliga beslut. 
 
När det kommer till att vara kvinnlig chef som leder män, är situationen något annorlunda. 
Dahlbom-Hall (1996) förklarar att männen inte är vana vid att ha en ledare som är kvinna. Vid 
sådana tillfällen krävs det att kvinnan markerar sin roll som chef. På en mansdominerad 
arbetsplats behöver den kvinnliga ledaren, enligt Bohlin (2006), vara trygg i sig själv samt 
vara viljestark och lita på sin egen förmåga. En annan viktig faktor är att kvinnan vill vara 
ledare på denna arbetsplats.  
 
Galloway (2003) påpekar att då en kvinnlig chef är verksam på en mansdominerad arbetsplats 
får hon mer uppmärksamhet, och enligt Wennberg (1997) sticker hon ut mer ur mängden än 
sina manliga kollegor. Detta upplevs dock inte alltid som positivt då det finns ett stort antal 
kvinnliga chefer som istället känner en stor press.  Wennberg (1997) menar att en kvinna som 
innehar en chefsposition blir sällan sedd som en individ för de prestationer hon utför. Hon blir 
istället sedd som en kategori, då det antas att alla kvinnliga chefer presterar likadant. En 
kvinnlig ledare måste bevisa sin kompetens, ofta genom att åstadkomma mer än sina manliga 
medarbetare. Å andra sidan är hon bekymrad för att hon ska prestera bättre än någon av 
männen i hennes omgivning och överträffa dem. 
 
2.3.2 Kvinnor med manliga egenskaper 
 

Enligt Enbom (2000) så utövar kvinnor och män i många fall ett snarlikt ledarskap. För att få 
respekt bland sina medarbetare bör ledaren kunna ”peka med hela handen” (Enbom, 2000, s. 
137). Ledaren bör även kunna föra ett konkret och tydligt samtal. Dessa egenskaper 
förknippas oftast med män. Andra manliga egenskaper kan enligt Berggren et al. (2001) vara 
beslutsamhet, att kunna sätta gränser och mål samt att ställa krav. Typiskt kvinnliga 
egenskaper kan enligt Berggren et al. (2001) vara god kommunikationsförmåga, att vara en 
bra lyssnare samt att kunna förbättra relationer och samspel mellan medarbetare. 
 
Enligt Enbom (2000) anser många att chefsbefattningar är avsedda för män, eller kvinnor med 
manliga karaktärsdrag. Enbom (2000) påstår även att då en kvinna tar en anställning som chef 
på en mansdominerad arbetsplats är det sannolikt att kvinnans egenskaper samt beteende 
förändras, detta för att kunna anpassa sig till den nya miljön. Bohlin (2006) förklarar att en 
kvinnlig chef på en mansdominerad arbetsplats saknar förebilder. För att utöva ledarskap kan 
det då vara naturligare att gå in i en roll med mer manliga egenskaper. Dessa egenskaper och 
beteenden har, enligt Enbom (2000), troligtvis funnits dolda under ytan och blivit märkbara 
först då omgivningen ändrats. Om en kvinnlig chef får mer så kallade manliga egenskaper 
inom yrket kan det uppstå motreaktioner bland andra kvinnor (Enbom, 2000). 
 
Slutligen 
 

Ledarskapsteorier utvecklades utan hänsyn till kvinnliga ledare, dock anser teoriernas 
grundare att de passar lika bra in på både kvinnor och män (Hayes, 1999). Det finns en 
möjlighet att ledarskapsstilen mellan kvinnor och män skiljer sig åt. Kvinnligt ledarskap kan 
skilja sig på det sättet att kvinnorna kan vara mer personalinriktade, demokratiska och flexibla 
än männen. De manliga ledarna anses däremot vara mer inriktade på resultatet och är även 
mer dominanta (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Kvinnor bör även vara medvetna om att 
de blir dömda utifrån olika standarder jämfört med männen. Exempelvis kan en manlig chef 
troligtvis komma undan med ett känslomässigt utbrott, speciellt ett argt utbrott, utan att bli 
dömd för att vara överkänslig, något som oftast inte gäller kvinnliga chefer (Alimo-Metcalfe, 
1995).  
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2.4 Glastaket 
 

Kvinnorna har under den senaste tiden erhållit en allt större volym av de ledande positionerna, 
men detta gäller dock enbart upp till en bestämd nivå i hierarkin (Boschini, 2004). Boschini 
(2004) klargör att glastaket är en metafor som innebär att det finns ett osynligt tak som 
hindrar kvinnor att komma över denna nivå i hierarkin. Nivån har däremot lyfts de senaste 
årtionden, men hindret finns dock fortfarande kvar.  
 
Ovanför hindret är kvinnorna inte helt oväntat en minoritet (Boschini, 2004). De kvinnliga 
mellancheferna kan dock känna sig frustrerade (Veale & Gold, 1998). De ser ingen möjlighet 
att utvecklas, och vissa lämnar därför organisationen. Boschini (2004) menar att situationen 
inte beror på skillnader i kompetens, kvinnors meriter är i klass med de manliga 
medarbetarna. Det verkar dessvärre bero på att företagen har ”ett osynligt filter” (Boschini, 
2004, s. 78) som väljer bort kvinnor. På nivåerna under finns det dock kvinnor och män i lika 
stor utsträckning, och situationen blir därmed mer jämställd. Slutsatserna blir då, enligt 
Boschini (2004), att kvinnor inte verkar vilja klättra högre upp i hierarkin eller så blir de 
diskriminerade. Se bilaga 1, figur 1.3. 
 
Meyerson och Petersen (1997) anser att det är andra faktorer än diskriminering som orsakar 
glastaket. De vanligaste anledningarna till att kvinnor är en minoritet på ledande befattningar 
är att de i de flesta fall är yngre än de män som innehar chefspositioner. Det beror även på att 
kvinnor i större omfattning väljer att arbeta deltid och mindre timmar än männen. Men dock 
är valet av utbildning den viktigaste orsaken till att kvinnor inte når toppositioner i lika stor 
utsträckning som männen. Kvinnorna är en minoritet på civilingenjörs- och 
civilekonomutbildningar, vilket är de utbildningar som är vanligast förekommande bland de 
som innehar chefspositioner. Om kvinnor ska kunna nå toppen i samma utsträckning som 
männen krävs det att glastaket elimineras (Boschini, 2004).   
 
Några som har förkastat teorin om glastaket är Eagly och Carli (2007). De anser att metaforen 
om glastaket har ändrats med tiden. I och med att det har funnits och finns högt uppsatta 
kvinnor inom olika branscher, så anser Eagly och Carli (2007) att glastaket ljuger. Enligt 
glastaksmetaforen så har kvinnor och män samma möjligheter att nå en position på 
mellanchefsnivå. Enligt Eagly och Carli (2007) har de inte det. 
 
2.5 Nätverk 
 

Bohlin (2006) förklarar att det finns chefer som kan få en känsla av ensamhet, denna känsla är 
dock normal. I många fall är det inte mer än att acceptera situationen. Bohlin (2006) anser 
även att en chef som är mogen kan hantera denna ensamhet. Då kvinnor gärna vill vara 
omtyckta av alla kan vissa ha svårt för den här situationen.  
 
Kvinnliga chefer som inte trivs med känslan av ensamhet på arbetsplatsen kan få stöd genom 
olika nätverk (Veale & Gold, 1998). Dessa nätverk kan eliminera känslan hos dem, då de 
kommer i kontakt med andra kvinnor i liknande situationer. Nätverken kan även vara ett stort 
stöd för dem som vill utvecklas i karriären. Som exempel finns nätverket Fastella som 
Fastighetsägarna Stockholm startat, vars syfte är att bland annat få in fler kvinnor på ledande 
befattningar (Fastella, 2008).   
 
Det finns även inofficiella nätverk som kan stjälpa mer än hjälpa kvinnor (Regeringskansliet, 
2002). På vissa arbetsplatser kan det förekomma att männen bildar inofficiella nätverk, vilka 
består mestadels av män. Dessa nätverk är oftast orubbliga (Linehan & Scullion, 2002).  Detta 
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är något som kan hindra kvinnorna att klättra högre upp på karriärstegen då männen hjälper 
varandra inom nätverket (Regeringskansliet, 2002). Även kvinnorna har inofficiella nätverk 
men deras nätverk består både av män och kvinnor. 
 
För de kvinnliga ledarna kan det vara betydelsefullt att vara medlem i ett nätverk, dock 
kvarstår hindret av männens inofficiella nätverk (Linehan & Scullion, 2002). Kvinnorna i 
Linehans och Scullions (2002) undersökning diskuterar sina känslor av att känna sig utanför 
den manliga gemenskapen som äger rum efter arbetstimmarna, vid sportevenemang och på 
barer. Alla kvinnor som medverkar i undersökningen känner till de manliga nätverken och är 
medvetna om svårigheten att bryta sig in i dem (Linehan & Scullion, 2002). De tror att 
utanförskapet från de sociala nätverken kan hindra dem från att bygga upp användbara 
nätverksrelationer. Dock säger de kvinnliga ledarna att de känner sig obekväma på barerna 
och att de inte har någon tid för det, de umgås hellre med familjen. De kvinnliga ledarna i 
denna undersökning tror dock att de kan verka som förebilder om de kan visa att det är 
möjligt att kombinera en framgångsrik karriär med familj. Detta skulle leda till att fler 
kvinnliga chefer blir uppmuntrade till att bilda sig en karriär (Linehan & Scullion, 2002). 
 
2.6 Arbetslivet vs Familjelivet 
 

Enligt Bygren, Gähler och Nermo (2004) behöver det inte ha någon betydelse vilket civilstånd 
kvinnor har, idag är nästintill alla kvinnor verksamma på arbetsmarknaden, allt ifrån 
ensamstående mammor till gifta kvinnor. Vissa tar dock ett uppehåll från arbetet och karriären 
i form av föräldraledighet då de får tillökning i familjen, men är oftast tillbaka i arbetslivet 
därefter. Bygren et al. (2004) anser även att familjeförhållandena fortfarande följer 
traditionerna när det gäller könsrollsuppdelning, kvinnors och mäns situation på 
arbetsmarknaden kan därför skilja sig åt. Oberoende av hur familjesituationen ser ut arbetar 
flertalet av männen heltid och de står för det mesta av hushållets inkomster. Kvinnorna 
ansvarar däremot mer för hushållsarbetet och barnen. I undersökningen som Veale och Gold 
(1998) utfört i Storbritannien är det många kvinnliga chefer som ansvarar för hushållsarbetet. 
De får skuldkänslor då karriären eller studierna påverkar deras ansvar för hemmet. I Sverige 
ägnade sig kvinnorna ungefär 4 timmar om dagen åt hemarbete, under 2000/01 (SCB, 2003). 
Detta kan jämföras med männens siffra på 2 timmar och 45 minuter. Tiden för kvinnornas 
hemarbete har minskat de senaste 10 åren med ungefär 15 %. Liknande siffra för män finns 
dock inte. 
 
2.6.1 Föräldraledighet 
 

För att kvinnorna skulle få det lättare att vara delaktiga på arbetsmarknaden samtidigt som de 
skötte barnuppfostran, infördes år 1974 den så kallade föräldraförsäkringen (Bygren et al., 
2004). Då var föräldrapenningdagarna 6 månader. Under åren har antalet dagar höjts, och år 
2002 innehöll föräldrapenningen 16 månader. Av föräldraledighetsdagarna tog papporna ut 
endast 1 % på 70-talet. Denna procentsats har ökat sakta och var år 2002, 15 %. Enligt Bygren 
et al. (2004) finns det olika anledningar till varför pappan tar ut mycket mindre 
föräldraledighetsdagar än mamman. I de flesta fall förlorar familjen ekonomiskt på att låta 
pappan vara hemma, då det oftast är han som står för den största delen av inkomsten. En 
ytterligare anledning som kan vara betydelsefullt är vilken ståndpunkt och vilka principer som 
föräldrarna samt människorna i deras omgivning har, när det gäller vem av föräldrarna som 
ska ha det största ansvaret för barnen (Bygren et al., 2004).  
 
Det framgår i Veales och Golds (1998) undersökning att ansvaret för familjen kan påverka de 
kvinnliga chefernas karriärmöjligheter. Kvinnorna i undersökningen förklarar att det är 
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krävande att balansera arbetet med familjelivet. Det som har inverkat mest på de arbetande 
mammorna är barnen. En äldre kvinna, i samma undersökning, betonar dock att det idag finns 
system som är mer hjälpsamma när det gäller barnpassning, än på 1970-talet då hon skaffade 
barn.  
 
Som en lösning på svårigheten att balansera arbetet med familjen väljer en del kvinnliga 
chefer att arbeta deltid efter föräldraledigheten (Bygren et al., 2004). Detta kan enligt Bygren 
et al. (2004) dock leda till att deras karriärmöjligheter försämras. Anledningen till detta är att 
de som har varit föräldralediga eller är deltidsanställda inte har lika mycket kunskap och 
erfarenheter som övriga anställda som arbetar på heltid. Bygren et al. (2004) förklarar även att 
det kan ge ett intryck av att kvinnan inte är intresserad av att bilda sig en karriär för tillfället. 
Vissa yrken kräver även heltidsarbete, och därmed väljs en del yrken bort då kvinnorna väljer 
att arbeta deltid. I undersökningar som Elvin-Nowak och Thomsson (2004) utfört framgår det 
däremot att kvinnors familj aldrig har utgjort något hinder för deras karriärmöjligheter. Det 
har snarare varit en tillgång för karriärutvecklingen att ha ett familjeansvar. I de familjer som 
både kvinnan och mannen har en karriär har de oftast delat upp och förhandlat om familje- 
och hushållsansvaret. Det är dock oftast upp till kvinnorna att ta tag i saken och förhandla om 
ansvaret, då det oftast är deras situation som påverkas mest (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2004). 
 
I Veales och Golds (1998) undersökning berättar de kvinnliga cheferna att de under deras 
karriär vid något tillfälle har kommit i kontakt med de fördomar som kan finnas mot dem. En 
del mammor har känt att det finns vissa uppfattningar bland medarbetarna om att de 
egentligen borde vara hemma med sina barn istället för att arbeta. Elvin-Nowak och 
Thomsson (2004) anser att könet inte ska påverka hur de gör sina val och hur beslut fattas, 
dock skiljer sig teori och praktik åt. Om en kvinnlig chef väljer att ta ut en kortare 
föräldraledighetsperiod för att ge karriären en chans, kan hon behöva upplysa om att barnen 
mår bra samt klargöra varför hon gjort valet, både för de i hennes omvärld och även för henne 
själv. Andra kvinnliga chefer väntar desto längre med karriären. Det är först när barnen har 
blivit äldre och börjat skolan eller till och med slutat skolan, som de börjar tänka på sina 
möjligheter att bilda sig en karriär.  
 
2.7 Byggbranschen 
 

Byggbranschen är en av de branscher som är mest mansdominerad, alltifrån den högsta 
ledningsgruppen till byggarbetsplatsen (SOU, 2002:115). Trots att ett enormt 
rekryteringsbehov råder har branschen svårt att både behålla och attrahera kvinnor 
(Croneborg, 2006).  Dock har branschen kommit till insikt att det är nödvändigt att behålla 
kvinnorna för framtida behov av rekrytering (Roswall-Ljunggren, 2007). Ett annat problem 
som förekommer inom branschen är att de har svårt att acceptera förändringar (Bergqvist, 
2007). Många av de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna chefskarriären eftersom 
att branschen inte har förändrat sig. 
 
I Roswall-Ljunggrens (2007) intervju med Annicka Cettner framgår det att i byggbranschen 
är mannen en norm. Hela kulturen är skapad och anpassad efter män, därför är det männen 
som passar bäst in i branschen. Kvinnorna känner sig därför utestängda från möjligheterna att 
klättra i karriären. Inom branschen råder en ojämn fördelning mellan könen, men kvinnorna 
har dock aldrig blivit hindrade att ta plats inom branschen (Hansson & Martinsson, 2004). 
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2.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Enligt Göransson (2007) har en person större chans att bli chef om hon/han är född i en 
storstad. Det är vanligare att en kvinna som är uppväxt i en storstad når en ledande befattning, 
jämfört med en man. Familjen påverkar och formar personen allt ifrån värderingar, ambitioner 
till uppmuntran och livsstil (Göransson, 2007). Detta genom primär socialisation som enligt 
Berger och Luckmann (2007) är det första stadiet inom socialisation som ett barn genomgår. 
 
Enligt Eagly et al. (2003) är kvinnor mer för det transformativa ledarskapet. De kopplas 
dessutom ihop med en del av det transaktionella ledarskapet. Männen är däremot mer för den 
andra delen av det transaktionella ledarskapet, de är dessutom mer för att utöva laissez-faire 
ledarskap. Bohlin (2006) påpekar att som kvinnlig ledare på en arbetsplats där majoriteten är 
kvinnor, krävs det att man är tydlig. Däremot krävs det att en kvinnlig chef som leder män 
markerar sin roll som chef, eftersom männen inte är vana att ha en ledare som är kvinna 
(Dahlbom-Hall, 1996). Enbom (2000) påstår även att då en kvinna tar en anställning som chef 
på en mansdominerad arbetsplats är det sannolikt att kvinnans egenskaper samt beteende 
förändras.  
 
Kvinnorna har under den senaste tiden erhållit en allt större volym av de ledande positionerna 
(Boschini, 2004). Men detta gäller dock enbart upp till en bestämd nivå i hierarkin. Boschini 
(2004) klargör att glastaket är en metafor som innebär att det finns ett osynligt tak som 
hindrar kvinnor att komma över denna nivå i hierarkin. Kvinnliga chefer kan få känslan av 
ensamhet (Bohlin, 2006), de kan då få stöd genom olika nätverk (Veale & Gold, 1998). Det 
finns även inofficiella nätverk som kan stjälpa mer än hjälpa kvinnor (Regeringskansliet, 
2002). 
 
Bygren et al. (2004) anser att familjeförhållandena fortfarande följer traditionerna när det 
gäller könsrollsuppdelning. Oberoende av hur familjesituationen ser ut arbetar flertalet av 
männen heltid och de står för det mesta av hushållets inkomster. Kvinnorna ansvarar däremot 
mer för hushållsarbetet och barnen. Det framgår i Veales och Golds (1998) undersökning att 
ansvaret för familjen kan påverka de kvinnliga chefernas karriärmöjligheter. Som en lösning 
på svårigheten att balansera arbetet med familjen, väljer en del kvinnliga chefer att arbeta 
deltid efter föräldraledigheten (Bygren et al., 2004).  
 
Byggbranschen är en av de branscher som är mest mansdominerad (SOU, 2002:115). Trots att 
ett enormt rekryteringsbehov råder har branschen svårt att både behålla och attrahera kvinnor 
(Croneborg, 2006). I Roswall-Ljunggrens (2007) intervju med Annicka Cettner framgår det 
att i byggbranschen är mannen en norm. Hela kulturen är skapad och anpassad efter män, 
därför är det männen som passar bäst in i branschen. 
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3. METOD 
 
 

I metodavsnittet kommer vi att diskutera de olika val som vi har tagit ställning till. Vi inleder 
med att förklara den förstudie som vi utfört, för att sedan diskuterar vårt val av ansats, val av 
litteratur samt de val vi gjort inför vår empiriska studie. Avslutningsvis bedömer vi 
undersökningens trovärdighet. 

  
3.1 Förstudie 
 

För att få mer kunskap inom ämnet och få idéer till vår uppsats begav vi oss till Malmö för att 
vara med på ett sammanträde som det kvinnliga nätverket ”Stella” på NCC anordnade. Syftet 
med besöket var även att få en inblick i hur kvinnorna har det på en mansdominerad 
arbetsplats och hur dessa nätverk fungerar. Vi besökte även det berömda projektet 
”Citytunneln” som byggs genom centrala Malmö.  
 
3.2 Val av ansats 
 

För att få en så stor förståelse som möjligt för hur det är att vara kvinnlig ledare i en 
mansdominerad värld, har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Enligt Jacobsen 
(2002) ger en kvalitativ ansats en närhet med intervjupersonen, och genom exempelvis samtal 
är målet att komma djupare inpå personen. Vi är dock medvetna om att denna metod kan vara 
väldigt resurskrävande samt att det kan ta lång tid. Alternativet hade varit en kvantitativ 
ansats. Vi anser dock inte att denna metod är lämplig för vår uppsats, eftersom vi bara skrapar 
på ytan och får ingen personlig kontakt med respondenten (ibid).  
 
För att kunna svara på vår problemformulering samt uppfylla vårt syfte anser vi att den 
kvalitativa ansatsen är mer lämpad för vår uppsats, eftersom vår studie är mer djupgående. Vi 
förmodar att den kvalitativa studien gav oss en djupare kontakt med respondenterna då 
intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte. Troligen medförde detta att svaren blev mer 
utförliga. Nackdelen för oss som utfört en kvalitativ undersökning är att det kan ligga mycket 
jobb bakom att analysera och sammanställa alla intervjuer. Det tog även tid att utforma 
intervjuguiden och att förflytta oss mellan de olika regionerna där intervjuerna ägde rum. 
 
I den kvantitativa undersökningen styrs respondenten i sina svar, då det finns givna 
svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Detta vill vi undvika i vår undersökning, därför anser vi att 
den kvantitativa ansatsen inte är passande i vår studie. Holme och Solvang (1991) anser även 
att en styrka med den kvalitativa undersökningen är att den liknar en vardaglig situation. På 
det sättet styrs respondenten minimalt då det oftast är de som bestämmer utvecklingen på 
samtalet. Med en kvantitativ ansats finns risken att vi inte skulle få en lika bra bild av hur det 
är att vara kvinnlig ledare inom bygg- respektive fastighetsbranschen, som vi får med den 
kvalitativa. 
 
I vår undersökning var fördelarna med en kvalitativ ansats att vi fick uttömmande svar från 
respondenterna och därmed grävde vi djupare i vårt problem. Vi fick även möjlighet att ställa 
följdfrågor vid de olika intervjutillfällena samt att läsa av respondenternas kroppsspråk, vilket 
inte hade varit möjligt i en kvantitativ ansats. Med en kvalitativ studie antar vi att vi fick en 
mycket bättre bild av hur kvinnligt ledarskap förhåller sig i de båda branscherna, än vad vi 
skulle ha fått med en kvantitativ ansats. Den kvalitativa metoden medför dock även nackdelar 
för vår studie. Den kvalitativa ansatsen gör det svårt att nå ut till många respondenter 
(Jacobsen, 2002), vilket i vår undersökning hade varit en fördel då vi skulle ha fått en 
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helhetsbild av problemet. Vi har trots detta valt den kvalitativa ansatsen då vi vill komma 
djupare inpå respondenterna (Jacobsen, 2002). 
  
3.3 Val av litteratur 
 

För att få en bredare kunskap samt finna relevant litteratur inom ämnet kvinnligt ledarskap 
valde vi att besöka Högskolans bibliotek i Halmstad samt Halmstads stadsbibliotek. Vi 
började med att använda oss av högskolans katalog HULDA. För att finna mer litteratur 
använde vi oss av litteraturens referenser, vilket i sin tur mynnade ut i besök på Halmstads 
stadsbibliotek.  
 
För att erhålla artiklar samt tidskrifter använde vi oss av Artikelsök från högskolebiblioteket i 
Halmstad. Vi har även använt oss av Internet där vissa tidskrifter som ”Byggindustrin”, 
”Byggcheferna” och ”Affärsvärlden” finns att nyttja. I och med att tidskriften ”Fastighetsnytt” 
erhålls utan några kostnader för elever på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet var även 
det en tidskrift som vi drog nytta av. Databaser vi valt att använda oss av är bland annat 
Emerald, Academic Search Elite samt ABI Inform. Genomgående sökord har varit; kvinnligt 
ledarskap/chef, mansdominerat, ledarskapsstilar, glastaket, nätverk samt bygg- och 
fastighetsbranschen. Vi har dessutom använt oss av de engelska synonymerna till dessa 
sökord. 
 
Då dagens litteratur ofta grundar sig på äldre litteratur har det bidragit till att vi fått gå till 
förstahandskällorna, vilket i sin tur har lett till att vi även har använt oss av litteratur från 
1980- talet och framåt. 
 
Under uppsatsprocessens gång har vi upptäckt att fastighetsbranschen inte är lika utforskad 
som byggbranschen. Av denna anledning har vi undersökt ifall byggbranschens teorier även 
kan kopplas till fastighetsbranschen. Vi har även undersökt om teorin om kvinnligt ledarskap 
stämmer överens med kvinnligt ledarskap inom dessa branscher.  
 
3.4 Empirisk studie 
 

Den empiriska studien grundar sig på respondenternas svar från intervjuerna. Nedan följer de 
val vi har gjort inför dessa intervjuer. 
 
3.4.1 Val av företag samt respondenter 
 

Då det finns många olika byggföretag i Sverige valde vi att koncentrera oss på tre av de 
största byggföretagen; NCC, Peab och Skanska. Vi är medvetna om att det finns en risk att det 
inte kommer att spegla hur kvinnligt ledarskap förhåller sig i de mindre byggföretagen. 
Konsekvensen för vår uppsats blir därför att vi inte får någon helhetsbild av problemet, då de 
små företagen kan skilja sig från de stora. I de små företagen kan bland annat arbetsmiljön 
och kulturen vara annorlunda än i de stora företagen. Då vi även behandlar 
fastighetsbranschen letade vi efter motsvarande företag inom denna bransch. Inom 
fastighetsbranschen fann vi AP Fastigheter, HSB samt Rodamco som är bland de större 
företagen. Rodamco skiljer sig från de övriga företagen i fastighetsbranschen då de enbart 
berör köpcentrum. Detta val gjorde vi medvetet då vi vill visa att fastighetsbranschen inte 
enbart består av företag som äger och förvaltar hyreshus. Vi var även styrda av att finna 
kvinnor på ledande positioner inom respektive bransch.  
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Vi har intervjuat fem kvinnor på ledande positioner, två från byggbranschen och tre från 
fastighetsbranschen. Från början var dock tanken att intervjua sex kvinnor, tre från respektive 
bransch. Tyvärr har det varit svårt att få tag på en av de respondenter som vi hade tänkt 
intervjua via e-mail, i brist på tid valde vi därför att bortse från denne. Vi är medvetna om att 
detta medför konsekvenser för vår studie då vi inte får den balans mellan branscherna som vi 
önskade. Vi anser dock att respondenterna inom byggbranschen väger upp denna obalans då 
de hade mycket erfarenheter att bidra med. 
 
Ett steg i Jacobsens (2002) urvalsprocess är att dela in respondenterna i så kallade 
undergrupper. De delas in i olika indelningsvariabler som är relevanta för studien. Då vi valde 
våra respondenter var tanken att de skulle vara lika många inom byggbranschen och 
fastighetsbranschen. Vi delade därför upp dem i två olika grupper, och valde därefter ut dem 
som vi ansåg vara mest relevanta och intressanta för vår studie. 
 
Ett kriterium för att välja ut respondenter kan vara att intervjuarna väljer ut dem som de tror 
kan ge relevant och intressant information, detta kan bland annat vara personer med mycket 
erfarenhet och kunskap (Jacobsen, 2002). Det som styrde vårt val av respondenter var deras 
erfarenheter. Vi ansåg att deras erfarenheter var en betydande faktor eftersom de då kan 
beskriva sin situation mer utförligt. Kvinnorna innehar olika ledande befattningar detta på 
grund av att de är en minoritet i dessa branscher och finns därför inte på liknande positioner. 
Enligt oss behöver det inte vara något negativt snarare positivt eftersom vi får fler synvinklar 
på kvinnornas situation. Vi har valt att inte intervjua någon man, då vi endast är intresserade 
av hur kvinnorna upplever situationen. Om vi hade valt att intervjua även män i vår studie är 
det möjligt att vi hade fått fler synvinklar på hur de uppfattar kvinnliga chefer. Även det 
skulle vara intressant men vi anser inte att det är relevant i vår uppsats. Vi vill undersöka hur 
kvinnorna påverkas av den mansdominerade omgivningen. Vi vill dessutom ta reda på hur de 
uppfattar sin situation, då anser vi att det inte finns någon annan som kan ge bättre svar på 
detta än kvinnorna själva. Konsekvensen av att inte intervjua någon man är möjligtvis att vi 
inte får männens syn på kvinnligt ledarskap och de kvinnliga ledarnas situation. 
 
3.4.2 Respondenternas anonymitet och konfidentialitet 
 

Med konfidentialitet menas att sådant som kan identifiera respondenten framförs inte i studien 
(Kvale, 1997). Kvale (1997) anser även att det är viktigt att skydda respondenternas privatliv 
exempelvis genom att ändra deras namn och egenskaper som kan identifieras. I vår empiriska 
studie har vi valt att ge respondenterna olika beteckningar. Vi anser inte att det är relevant att 
använda deras namn, då det endast är deras situation vi vill redogöra för. Inom byggbranschen 
har vi gett dem beteckningarna B1 och B2, och inom fastighetsbranschen F1, F2 och F3. Det 
går inte på något sätt att utläsa vem som är vem av respondenterna, vi har inte benämnt dem i 
någon särskild ordning. För vår undersökning kan konsekvensen av att anonymisera 
respondenterna vara att den empiriska studien möjligtvis känns mer opersonlig än vad den 
hade gjort om vi hade använt respondenternas namn. 
 
3.4.3 Metod för insamling av data 
 

Upplägget av våra intervjuer är av ”en hög grad strukturering” (Patel & Davidson, 2003, s. 
78). Med detta menas att vi har ställt frågorna i en förbestämd ordning. Motsatsen av hög grad 
är strukturering av låg grad där personen som intervjuar inte har bestämt exakt i vilken 
ordning frågorna ska ställas, intervjuerna är istället anpassade efter individen (ibid.). Vi anser 
att vi inte kunde använda oss av strukturering av låg grad då vi inte hade tillräckligt med 
kännedom om respondenterna för att kunna utveckla en personlig struktur. Det positiva med 
att använda en strukturering av hög grad var att vi som intervjuade hade ett manus att gå efter 
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och att vi således ställde samma frågor till samtliga respondenter. Med undantag för vissa 
följdfrågor som dök upp under de olika intervjuerna.  
 
Vi använder oss även utav en deduktiv ansats ”från teori till empiri” (Jacobsen, 2002, s. 34). 
Vi startade med vissa antaganden som vi har utvecklat utifrån teorin för att sedan gå ut i 
verkligheten och se om de stämde överens (ibid). Innan vi gick ut i verkligheten valde vi att 
testa frågorna på en utomstående person, något som även Wärneryd (1993) rekommenderar 
att den som intervjuar bör göra. Vi valde att göra det för att se om det var någon fråga som 
respondenterna skulle känna sig obekväma att svara på. 
 
Vi har använt oss av en bandspelare under intervjuerna. Detta för att underlätta för oss som 
intervjuar, då det kan vara komplicerat att föra anteckningar samtidigt som samtalet ska 
fortlöpa utan några avbrott. Fördelen med bandspelare är, enligt Jacobsen (2002), att intervjun 
flyter på då det blir mer som ett öppet samtal. Vi är dock medvetna om vilka konsekvenser en 
bandspelare kan medföra, exempelvis kan vissa respondenter bli negativt påverkade av 
bandspelarens närvaro. 
 
Vi utförde intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplats, då vi ansåg att det var det 
bästa alternativet. Enligt Trost (1997) är det viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och 
bekväm med sin omgivning, vilket vi antar att de gör på sin arbetsplats där miljön är bekant. 
Vi utförde intervjuerna i form av samtal, eftersom vi eftersträvade att respondenten skulle 
känna sig så trygg som möjligt. Vi upplevde att intervjun inte blev lika tillgjord och 
respondenterna verkade känna sig väldigt lugna och bekväma. Detta tror vi i sin tur medförde 
att respondentens svar blev mer utförliga och tillförlitliga då de troligen inte kände någon 
stress eller var obekväma med situationen. 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan individuella intervjuer vara väldigt krävande ur ekonomisk 
synvinkel, eftersom vi som intervjuar får förflytta oss till respondentens region. Då våra 
respondenter befinner sig på olika platser valde vi att utföra en intervju via e-mail. Vi är 
medvetna om att detta kan få konsekvenser då vi inte får en helhetsbild av intervjupersonen. 
Vi kan varken tolka uttryck, gester eller deras omgivning. Men trots detta anser vi, med tanke 
på avståndet, att det var den bästa lösningen. Då vi har med vissa modeller i vår intervjuguide 
valde vi att förklara dessa för respondenten skriftligen via e-mail. 
 
En av oss utförde dessutom två av intervjuerna på egen hand, även detta beror till stor del på 
avståndet. Att endast en person utför intervjuer kan enligt Trost (1997) både vara en nackdel 
och en fördel. Ur vår synvinkel som intervjuare kan det vara en nackdel. Då man är två 
personer får man oftast en större mängd information och dessutom en större förståelse, 
jämfört med om endast en person skulle utföra intervjun. Respondenten kan däremot känna att 
hon/han hamnar i underläge då två personer utför intervjun. Det kan då vara en fördel att 
endast vara en person som intervjuar, då denna känsla hos respondenten bör undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt (ibid.). Enligt Trost (1997) bör de som intervjuar ha samma sätt att 
fråga på. Därför har en av oss ställt frågorna till samtliga respondenter, medan den andra har 
iakttagit situationen och kommit med kommentarer. 
 
3.4.4 Intervjuguide 
 

I en kvalitativ intervju finns det inga rätta svar (Patel & Davidson, 2003). Vi har enbart våra 
antaganden från teorin att räkna som de rätta svaren. Vi ville inte påverka respondenternas 
svar, det är därför utav stor vikt att frågorna vi ställde var korrekt utformade. Enligt Teorell 
och Svensson (2007) är det viktigt att frågan tolkas på rätt sätt av respondenten, därför bör ett 
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allt för avancerat språk undvikas. Bell (1995) anser även att ordningen på frågorna är av stor 
vikt för att skapa en så bra kontakt som möjligt med intervjupersonen. Känsliga frågor bör 
enligt Wärneryd (1993) placeras i slutet av intervjun för att undvika stor skada om 
respondenten skulle reagera. Enligt Patel och Davidson (2003) är det även vanligt att 
intervjun inleds med neutrala och allmänna frågor, där ställs exempelvis frågor angående 
intervjupersonens bakgrund. Det är även vanligt att de avslutande frågorna är neutrala där 
respondenten får möjlighet att tillägga sådant som hon/han anser är betydelsefullt och relevant 
för undersökningen. 
 
För att lättare kunna behålla den röda tråden i uppsatsen har vi utformat intervjuguiden med 
rubriker som överrensstämmer med vår teoretiska referensram. Se bilaga 2. Vi inledde 
intervjuerna med allmänna frågor som bland annat berörde respondentens bakgrund och 
nuvarande situation. Det är även av stor vikt att ställa frågor om respondentens anonymitet 
samt om hon tillåter att intervjun spelas in. Vi avslutade även intervjuerna med allmänna 
frågor där respondenten fick möjlighet att tillägga sådant som hon tyckte var relevant och 
betydelsefullt. Dessutom är det viktigt för oss som intervjuar att ta reda på om vi får kontakta 
respondenten vid ett senare tillfälle för att ha möjlighet att komplettera resultatet vid behov. 
Vi har placerat det vi antar kan vara känsliga frågor som exempelvis familjelivet vs arbetslivet 
i slutet av intervjun. Vi anser då att det är större chans att intervjupersonen svar blir 
uppriktiga, eftersom vi hunnit utveckla en personlig kontakt med henne. Vi har även försökt 
undvika att använda oss av ett avancerat språk, då vi i så stor utsträckning som möjligt vill 
undvika missförstånd. 
 
3.5 Analysmetod 
 

Enligt Patel och Davidson (2003) är kvalitativa undersökningar arbetskrävande och 
tidskrävande, detta på grund av då vi använder oss av en bandspelare är det mycket 
information att gå igenom samt skriva ner och analysera. Ofta räcker det inte med att lyssna 
igenom en gång, utan intervjun bör lyssnas igenom ett flertal gånger för att inte missa något. 
Enligt Jacobsen (2002) kan en intervju på ungefär en timme resultera i 10-15 sidor nedskrivna 
ord. Det blir en mängd information som ska behandlas, och de som utfört intervjun kan få 
problem med att behandla alla detaljer. Jacobsen (2002) menar att intervjuarna omedvetet 
bortser från viss information medan de letar efter en annan sorts information. 
 
För att analysera materialet från våra intervjuer har vi använt oss av en metod som Kvale 
(1997) benämner för ad hoc. Metoden innebär att olika tekniker används för att analysera 
materialet, de som har utfört intervjun använder sig inte av en standardmetod. Genom att 
använda sig av ad hoc menar Kvale (1997) att intervjuarna kan hitta olika samband samt en 
struktur som får en betydelse för undersökningen.  
 
Vi skickade vår empiri till samtliga respondenter då sammanställningen var färdig. De fick då 
möjlighet att ändra sådant som var felaktigt. 
 
3.6 Undersökningens trovärdighet 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika krav som bör uppfyllas då empirin ska samlas in. 
Det är för det första nödvändigt att empirin är valid, det vill säga att den är giltig. Det är även 
av stor vikt att empirin är tillförlitlig (reliabel). Dessa begrepp innebär att en kritisk 
granskning av insamlat material är nödvändig, därför är begreppen viktiga när det gäller 
uppsatsen trovärdighet. 
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3.6.1 Validitet 
 

Med undersökningens validitet avses ”dess förmåga att mäta det vi avser att mäta” (Svenning, 
2003, s. 64). Med andra ord är det undersökningens giltighet som vi mäter (Jacobsen, 2002). 
Syftet med kvalitativa intervjuer kan vara att få reda på hur respondenten uppfattar och tycker 
om en viss företeelse (Trost, 1997).  
 
Vi har utformat intervjuguiden med rubriker som överrensstämmer med vår teori, detta för att 
göra det enklare att sammanställa och analysera resultaten av undersökningen samt för att 
behålla den röda tråden. Som vi tidigare nämnde har vi även valt en strukturering av hög grad 
av intervjuerna, vilket gör att vi har ställt ungefär samma frågor till alla respondenter. Vi anser 
därför att vår uppsats har hög validitet. Det som även styrker undersökningens validitet är att 
vi inte har någon personlig relation med någon av respondenterna, vilket innebär att de har 
samma förutsättningar.  
 
3.6.2 Reliabilitet 
 

Trost (1997) menar att reliabilitet innebär att undersökningen ska gå till på samma sätt vid alla 
tillfällen, det vill säga att den är stabil och inte slumpmässig. De som intervjuar ska ha samma 
sätt att fråga på dessutom ska situationen vara likartad för samtliga respondenter. Trost (1997) 
fortsätter att förklara att med reliabilitet avses att vid ett senare undersökningstillfälle ska 
samma resultat kunna uppnås som vid ett tidigare tillfälle. Detta innebär att vid två olika 
tidpunkter ska samma svar erhållas. Det är dock komplicerat i vissa fall anser Trost (1997), då 
människan hela tiden befinner sig i en process där hennes/hans beteenden och åsikter ständigt 
förändras. Människan påverkas av nya erfarenheter och situationer, vilket leder till dessa 
förändringar samt att svaret på frågan får en annan bakgrund. Det är därför inte helt säkert att 
svaren blir desamma vid varje tidpunkt (ibid.). 
 
Vi eftersträvar en så god reliabilitet som möjligt genom att respondenterna har fått samma 
förutsättningar då vi besökte dem på deras respektive arbetsplats, där de känner sig trygga. 
Undantaget är dock respondenten som vi intervjuade via e-mail, detta gör dessvärre att vår 
reliabilitet brister. Vid de övriga intervjuerna har vi försökt att i så hög grad som möjligt ställa 
frågorna på liknande sätt vid varje intervjutillfälle, därför har en av oss ställt frågorna till 
samtliga respondenter. Vi kan dock inte påverka respondenternas förändringsprocess och 
därför blir det svårt att avgöra om vi skulle få samma svar vid ett senare tillfälle. 
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4. EMPIRI 
 
 

I empirin beskriver vi kortfattat de olika företag som vi valt att inrikta oss på. Vi redovisar 
även respondenternas svar som vi fått fram genom vår kvalitativa undersökning. Kapitlet är 
indelat med rubriker som överrensstämmer med vår teoretiska referensram. 
 
4.1 Företagen 
 

Nedan följer en kort beskrivning av de företag som vi har valt att rikta in oss på i vår 
empiriska studie. 
 
4.1.1 NCC och Peab 
 

Entreprenören NCC (Nordic Construction Company (NCC, 2008)) står för 13 % av 
marknadsandelarna på bygg- och anläggningsmarknaden, och blir därmed ett av de största 
företagen inom branschen (SOU 2002:115). Peab är det tredje största företaget inom området, 
med marknadsandelar på 10 %. I Sverige finns det 10 000 anställda hos NCC, enbart 700 av 
dessa är kvinnor (Croneborg, 2006). Flertalet av kvinnorna besitter yrken som bland annat 
innefattar traditionella kontorsjobb. Kvinnorna ute i produktionen lyser dock med sin frånvaro 
där den kvinnliga andelen räknas i promille.  
 
För att stötta de få kvinnor som finns inom byggbranschen har flertalet byggföretag startat 
kvinnliga nätverk. 1998 bildade NCC nätverket ”Stella” vars syfte är att få in fler kvinnor i 
företaget samt att belysa deras kompetens, men även att få fler kvinnor på toppositioner 
(Croneborg, 2006). Ungefär 250 kvinnor är medlemmar i ”Stella” och medelåldern ligger på 
33 år, vilket är lågt. Även Peab har ett nätverk som heter ”eBBA” som står för 
”entreprenörskvinnor i Branschens Bästa Arbetsplats”. 
 
4.1.2 AP Fastigheter, HSB och Rodamco 
 

AP Fastigheter bildades 1998 och är ett av de största fastighetsföretagen i Sverige (AP 
Fastigheter, 2008). År 2007 blev de utsedda till ”en av Sveriges bästa arbetsplatser” (AP 
Fastigheter, 2008). De är verksamma i Stockholm, Göteborg och Uppsala där de förvaltar 
både lokaler och bostäder. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. Styrelsen består av åtta 
ledamöter varav två är kvinnor. Företagets ledningsgrupp består av 7 personer och där är 
endast en kvinna (ibid.). 
 
HSB är den största bostadskooperationen i Sverige och formades år 1923 (HSB, 2008). 
Företaget ägs av sina drygt 540 000 medlemmar. Runt om i Sverige har de ungefär 4 000 
bostadsrättsföreningar.  
 
Rodamco är Sveriges främsta köpcentrumsföretag (Rodamco, 2008). De äger och förvaltar 14 
köpcentrum runt om i Sverige, bland annat Eurostop i Halmstad. Även i Finland och i 
Danmark äger de köpcentrum, ett i varje land. Deras ledning består av fyra personer som alla 
är män. Även styrelsen består endast av män, där de är fem ledamöter. 
 
4.2 Vägen till chef 
 

Respondenterna är uppväxta på olika orter, de kommer från Stockholm, Uppsala, Lund, Borås 
och Ängelholm.  
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Generellt sett svarar respondenterna inom byggbranschen att deras föräldrar har påverkat 
deras yrkesval. B1 berättar: 
 

”Min far har jobbat som snickare i stor del av sitt liv, och sedermera som egen 
företagare inom bygg. Han har ju alltid sagt det att ”bara du inte blir 
arbetsledare. Bara du inte ska ut på byggena” av omtanke”, ”Men han har ändå 
påverkat. Jag har alltid fått hålla i en planka” (B1, 2008). 

 

Respondenten fortsätter leende med att förklara att nu när hon har nått den position hon 
besitter idag, finns det nog ingen som är stoltare än hennes pappa. Samtliga respondenters 
föräldrar har haft arbeten med liknande status, dock har mammorna högre utbildning än 
papporna. Föräldrarna har även haft arbeten med relativt hög status.  
 
Inom fastighetsbranschen har en bra utbildning varit det viktigaste. Endast F3 svarar att 
familjen har påverkat hennes yrkesval, där har pappan framförallt haft stor betydelse. Det är 
däremot respondenternas pappor som har haft arbeten med högre status än mammorna. Två av 
tre respondenters föräldrar har högstatusarbeten.  
 
4.3 Ledarskapsstilar 
 

Ingen av respondenterna vare sig i bygg- eller fastighetsbranschen har haft som mål att bli 
chef. Ändå sitter de nu alla på en chefsposition. B2 har dock frågat sig själv vad det kan bero 
på, och hon har kommit fram till: 
 

”Jag har ett oerhört behov av att göra mitt bästa och det är inte samma sak som 
att vara bäst. Jag har alltid gjort mitt bästa och det har lett till den här 
karriärstegen” (B2, 2008). 

 

Genomgående för respondenterna är att de alltid har tyckt om att arbeta med människor, vissa 
har även tyckt om att organisera. Chefskapet är därför något som för de flesta har kommit 
naturligt. Dock tror F3 att det delvis kan bero på det stöd hon fått från sin pappa samt lärare 
som uppmuntrat henne. F2 anser att det viktigaste för henne inte är att vara chef, och påpekar 
att det inte är något kliv neråt om hon lämnar positionen för att hon tycker att det är tråkigt. 
 
Inom byggbranschen finns det vissa likheter mellan respondenternas ledarskapsstilar. De 
eftersträvar att vara väldigt tydliga och raka chefer, några känner att de redan har nått dit, 
dock inte alla. De är dessutom tuffa när det gäller att ta beslut och kan ta obehagliga samtal 
om det skulle behövas, exempelvis då det har funnits personal som inte har fungerat. De sopar 
helt enkelt inte problemen under mattan, utan försöker ta tag i dem direkt. Något som 
respondenterna även efterstävar är att vara en chef som är närvarande. Mycket av deras tid går 
åt till att prata och lyssna på deras medarbetare. B2 påpekar dock att hon inte är så 
demokratisk. Hon lyssnar gärna på sina medarbetare, men det är dock inte givet att hennes 
åsikter stämmer överrens med majoritetens 

 

B1 förklarar att hon ser sig själv och sina medarbetare som en stor grupp, där hon försöker se 
till allas specialiteter och använda sig av dem. B2 anser däremot att hon är en slags 
”fårhund/vallhund”. Med denna metafor menar hon att hon är den som visar vägen och ser 
till så att flocken är samlad. Hon sätter ramarna för medarbetarna men kanske skäller om hon 
tycker att de går för långsamt och hämtar in den som springer för fort. Hon menar dock att de 
själva får ta sig framåt. Hon fortsätter att förklara att hon inte talar om för var och en vad de 
ska göra. Hon försöker däremot klargöra vilket område de har och att de måste prestera. De 
måste dock sköta det själva för det är inget som hon kan göra. Respondenterna i 
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byggbranschen anser dock att deras ledarskapsstilar har ändrats med tiden. De har bland 
annat blivit mer tydliga, vilket B1 tror har med erfarenheten att göra. 
 
När det gäller fastighetsbranschen skiljer sig respondenternas ledarskapsstilar åt. F1 och F2 
vill kunna hjälpa sina medarbetare, men samtidigt inte lägga sig i för mycket. De vill 
dessutom att alla ska vara delaktiga då beslut fattas och de försöker lyssna på vad samtliga 
tycker. F2 påpekar dock att det kan vara svårt att få alla att tycka likadant. Hon förklarar även 
att hon delegerar stora arbetsuppgifter där medarbetarna själva få ta ansvar för sitt arbete. 
Hon hoppas dock att medarbetarna kommer till henne om de skulle ha några problem, för 
hon ”springer inte på dem och frågar” (F2, 2008). F3 anser däremot att hon kör sitt eget race 
och hon försöker vara väldigt rak. Hon försöker även behandla sina medarbetare respektabelt 
och inte köra över dem. Hon är också den enda bland respondenterna som anser att hennes 
ledarskapsstil har förändrats, då hon har blivit mer självsäker. F2 menar dock att ledarstilen 
kanske ändras omedvetet, då hon lär sig nya saker hela tiden. 
 
Respondenterna inom byggbranschen värdesätter tydlighet och empati som egenskaper hos en 
ledare. B1 tycker även att en ledare ska vara resultatinriktad, men påpekar dock att det 
kommer i andrahand. Hon tycker också att en ledare både ska kunna ge positiv och negativ 
feedback, hon påpekar dock att ledaren inte ska trampa på någon utan ge feedback med sitt 
hjärta. Enligt B2 ska en ledare även få sina medarbetare ”att vilja göra rätt saker” (B2, 
2008). Som ledare anser hon att hon är tydlig, en bra analytiker och strateg. B1 tror även att 
det skapar ett förtroende hos henne som ledare då hon har arbetat sig upp till den position hon 
besitter idag, och på det sättet har grepp om vad var och en gör. Hon menar också att det är en 
trygghet för henne, men påpekar dock att hon inte kan allt. F1 förklarar däremot att kvinnor 
inte behöver ta rollen som expert, utan kan enbart vara en ledare. Hon fortsätter med: 
 

”Som chef behöver du inte alltid ha de bästa sakkunskaperna. Troligen är killar 
generellt sett mer prestigefyllda. Jag kan utan problem säga till mina 
medarbetare, - Det här kan inte jag, kan du förklara för mig hur det fungerar” 
(F1, 2008). 

 
Respondenterna inom fastighetsbranschen framhäver dock andra egenskaper som de anser är 
viktiga för att vara en bra chef. F1 påpekar att en chef ska kunna kommunicera med 
människor, vilket hon anser är en egenskap som hon själv besitter. Hon har även relativt lätt 
för att läsa av människor. En av de viktigaste egenskaperna, enligt F2, är att man ska vara en 
bra lyssnare. En ledare ska även få medarbetarna att sträva mot samma mål. Eftersom hon 
anser att det är viktigt att kunna lyssna, är det också en egenskap som hon anser att hon själv 
besitter. F3 anser däremot att en chef ska vilja att medarbetarna utvecklas. Hon menar även att 
som chef ska man veta vad man vill, men ska samtidigt lyssna på andra och inte ”gå över lik” 
(F3, 2008) för att uppnå det.  
 
4.4 Kvinnligt och Manligt 
 

Gällande de två modellerna samhörighetsmodellen samt pyramidmodellen svarade B1 att hon 
kände mest för samhörighetsmodellen. Då de inom hennes företag arbetar som ett lag och du 
kan ringa vem du vill ”Du ska ge något själv och inte äta upp av andra” (B1, 2008).  B2 
gillar ingen av bilderna utan väljer att köra med sin får/vallhundsmetafor. Inom 
fastighetsbranschen väljer två av respondenterna samhörighetsmodellen, den tredje F3 
föredrar något mittemellan. 
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4.4.1 Kvinnor leder kvinnor, kvinnor leder män 
 

Inom bygg- och fastighetsbranschen kan det finnas både fördelar och nackdelar med att vara 
kvinnlig ledare. Kvinnor kanske uppmärksammas lite mer än männen, vilket är en fördel 
enligt B1. Hon förklarar även att eftersom det inte finns så många kvinnliga ledare inom 
branschen så vet de flesta vem du är. En fördel enligt B2 är: 
 

”Att som manlig chef så kan man få en liten fjäder i hatten om man lyfter upp 
kvinnor till att växa, då är man duktig om man är manlig chef och man har fått 
kvinnor att växa. Det har jag haft nytta av. Samtidigt är man en udda fågel för att 
man pratar på ett annat sätt och man har andra drivkrafter” (B2, 2008). 
 

Nackdelar som respondenterna i byggbranschen lyfter fram är att det kan vara svårt att få 
medarbetarna att ta en kvinnlig ledare på allvar. B1 förklarar att efter hon hade tagit sig över 
den barriär som fanns, så var det många arbetskamrater som istället stöttade henne. Hon 
upplyser dock att en kvinnlig ledare bör försöka ta åt sig sådant som är positivt och hon 
förklarar att det är först då de kan gå vidare och tycka att det är kul, då förmedlar de även 
hela den känslan. B2 påpekar också att i den här branschen uttrycker folk sina åsikter rakt ut, 
om en anställd inte orkar ta detta vill hon/han heller inte stanna kvar. Hon berättar att hon har 
sett flera som tyckt att det har varit för jobbigt och hon tror att det beror på att de känt sig för 
utsatta, oftast har det varit unga kvinnor. 
 
Respondenterna i fastighetsbranschen är enade om att en fördel som kvinnlig ledare är att de 
har lättare för att tolka och se andra människor. F2 påpekar att en kvinna lyssnar på ett annat 
sätt än vad männen gör. Män lyssnar oftast på det som sägs medan kvinnorna även tolkar 
uttryck och kroppsspråk. En fördel enligt F3 är även att idag vill branschen ha in kvinnor, 
och det har därför blivit mer inne att vara kvinna. F2 anser att det är vanligare med en manlig 
chef, vilket hon också tror är normen. Det förväntas därför att kvinnliga chefer ska vara mer 
som dem. F1 menar dock, i likhet med respondenterna i byggbranschen, att en kvinna har 
svårare att tas på allvar.  
 

”Man måste först bevisa att man duger innan folk lyssnar på en. Risk att folk tar 
en för ”inkvoterad” och en prydlig galjonsfigur” (F1, 2008). 
 

Respondenterna i byggbranschen har olika erfarenheter av att leda kvinnor. B1 har inte så 
mycket erfarenhet av att leda endast kvinnor. Hon tror dock att det är svårare att leda kvinnor 
än män även fast hon inte har haft något problem med kvinnorna på sin arbetsplats. Detta 
grundar hon på diskussioner med kompisar som leder kvinnor. Hon menar därför att det är en 
fördel att leda män då hon får reda på när hon har gjort något fel, vilket hon också är glad för. 
Hon reder sedan ut det med sina medarbetare och det förekommer inget skitsnack. B2 har 
erfarenhet av att leda kvinnor, dock inte inom byggbranschen, utan då hon hade sina barn på 
ett föräldrakooperativt dagis där hon var personalansvarig. Erfarenheter hon tog med sig 
därifrån var bland annat en incident när de behövde skära ner på personal. Hon talade om det 
för personalen på sitt vanliga vis.  
 

”Men så kunde man inte prata med dem, de reagerade känslomässigt allihopa. Så 
hård fick man ju inte vara och så tydlig och rak” (B2, 2008). 
 

B2 kände då, att i byggbranschen var hon mer kvinnlig men i dagisbranschen mer manlig. 
Något hon tror har lärt henne mer om sig själv. Hon upplever att det är i en manlig bransch 
hon har blivit skolad, och känner sig därför ganska manlig.  
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I fastighetsbranschen har de flesta någon slags erfarenhet av att leda kvinnor. F1 tycker inte 
att det finns några större skillnader mellan könen, då alla är olika individer, medan F2 anser 
att det finns skillnader. Hon menar att som kvinna får hon lättare kontakt med andra kvinnor, 
men hon påpekar dock att det kan vara lite farligt då det är lätt att relationen blir mer på 
kompisnivå. Hon fortsätter med att förklara att kvinnor kan vara kompisar, men det är viktigt 
att hålla en viss distans. Distansen till män är lättare att hålla och det blir professionellt redan 
från början, anser F2. F3 har ingen större erfarenhet av att leda endast kvinnor men gillar mest 
när det är båda delarna. 
 
4.4.2 Kvinnor med manliga egenskaper 
 

Respondenterna i byggbranschen har känt att det på olika sätt blivit påverkade av att vara 
omringade av män hela dagarna. B2 känner att hon med tiden har utvecklat lite mer manliga 
egenskaper, genom att hon har blivit mer hård, inte okänslig men mera stryktålig. Vi kan 
själva tillägga att B2 under intervjun tydligt pekade med båda händerna. 
 

”Frågan är om inte vi kvinnor som är höga chefer är mer manliga än många av 
männen. Att vi har ännu mer det här typiskt manliga. Tydligt pekar med hela 
handen, vi driver, vi är raka, vassa och tåliga och männen är vekare. Vi har ju ett 
behov av att visa att vi är lite bättre för att komma dit” (B2, 2008). 
 

Respondenterna i byggbranschen känner inte riktigt att de har behövt bevisa sina kunskaper. 
B1 tror att det var mer i början som hon behövde bevisa dem. B1 känner även att männen i 
hennes omgivning har accepterat henne som sin chef. B2 känner att hon aldrig riktigt behövt 
bevisa något och känner att de flesta har accepterat henne. De som har haft svårt att acceptera 
henne som chef kan ha att göra med åldern. 
 

”Om man är 60 år och får en chef som är hälften så gammal så känns det nog lite 
konstigt. Sen också att vara kvinna och för de som bara har jobbat med män hela 
sitt liv så blir det ännu konstigare” (B2, 2008). 

 

I fastighetsbranschen är det mer blandat. F1 tror inte att hon har utvecklat några manliga 
egenskaper. F2 är osäker på om hon har gjort det. Det är möjligt att hon att gjort det, dock är 
det inget hon strävar mot. F3 har gått den gyllne medelvägen; ”Jag pekar med två fingrar” 
istället för att använda hela handen, som är typiskt manligt. Respondenterna känner att de har 
blivit helt och hållet accepterade i branschen. F2 påpekar dock att det tog ett tag, ända tills 
hon hade bevisat att hon hade kunskapen. F1 känner att hon ständigt måste ”bevisa att du 
duger, trots att du är kvinna, för att folk ska ta dig på allvar” (F1, 2008). F3 kan känna att 
hon har behövt bevisa sina kunskaper till viss del. Dock ger kunskapen henne trygghet. 
Trygghet att ställa de krav som behövs. 
 
Respondenterna i byggbranschen anser att kvinnor och män har samma möjligheter att lyckas. 
B1 säger att både hon och männen i hennes omgivning vill att bilden av att kvinnorna inte är 
välkomna i branschen ska bort. De blir glada när det kommer in kvinnor. Även B2 tror att 
kvinnor och män har samma möjligheter men undrar lite varför det finns så mycket fler män. 
När hon studerade stod kvinnorna för en tredjedel men så ser det inte ut idag. Hon menar att 
det var ett toppår under 80-talets slut och anser att det bara har gått ner sedan dess. 
 
I fastighetsbranschen är de lite osäkra på om kvinnor och män har samma möjligheter att 
lyckas. F1 anser att de har samma möjligheter att lyckas inom fastighetsbranschen i teorin 
men inte i praktiken. F2 tror att det är enklare för män att lyckas överlag. F3 tycker att det 
finns lite förutfattade åsikter om män och kvinnor hela tiden och detta gäller inte enbart 
fastighetsbranschen.   



 

 
 24 

4.5 Glastaket 
 

Några av våra respondenter har känt av det så kallade glastaket, dock inte alla. B2 är den enda 
som tror fullt på att det finns. Hon förtydligar att det som hon nämnde tidigare om att 
”männen får en fjäder i hatten” (B2, 2008) gäller endast upp till en viss nivå. Hon menar 
därför att antingen finns glastaket eller också är kvinnorna för få så urvalet blir för litet. Hon 
berättar även att hon själv har känt av glastaket. Men dock inte i den bemärkelsen att hon har 
blivit avvisad en befattning för att hon är kvinna. Hon har däremot känt att hon inte alltid är 
välkommen i vissa sammanhang där de bland annat pratar ett annat språk. B1 har inte känt av 
glastaket än, men hon påpekar att hon inte vet hur det skulle vara om hon ville klättra vidare 
upp på karriärstegen. 
 
F3 menar att det känns fel med glastaket för henne eftersom hon för tillfället besitter en hög 
position. Hon har även tidigare suttit på högre positioner. Hon har även fått erfara att hennes 
manliga medarbetare behandlar henne som en jämlike, där hon bland annat blir tillfrågad att 
följa med på golfresor. Det så kallade bastusnacket har hon dock valt att stå utanför, då hon 
har vissa gränser. F1 har, liksom B1, inte känt av glastaket än, och påpekar i likhet med B1 att 
hon inte vet hur det skulle vara om hon vill klättra högre upp. F2 har inte blivit nekad någon 
befattning för att hon har varit kvinna och för att tjänsten blivit tilldelad en man. Därför kan 
hon inte riktigt säga om hon kommit i kontakt med glastaket eller inte. Hon tror mer att det 
beror på slumpen om en person är lämpad för tjänsten. 
 
Om bygg- och fastighetsbranschen jämförs med branscher som domineras av kvinnor som 
exempelvis vården, så anser B2 att det är svårare att nå toppositioner i bygg- och 
fastighetsbranschen. Hon anser också att det är lättare att nå toppositioner inom de så kallade 
folkrörelsebolagen, där en annan företagskultur råder och där de vill jobba för jämställdhet. 
B1 tror däremot att det inte är så svårt för en kvinna att nå toppositioner inom branschen, då 
det välkomnas idag.  
 
F2 anser att branscherna börjar luckras upp då fler kvinnor söker sig hit. Hon menar att: 
 

”Det är många gubbar som sitter kvar fortfarande, men vartefter det kommer in 
yngre män så är det mer naturligt för dem att ta in kvinnor också. För de har ju 
gått i skolan tillsammans med oss, där det är en mer jämn könsfördelning” (F2, 
2008) 

 

Generellt sett så har ingen av respondenterna upplevt sådan diskriminering som är 
personrelaterat. Två av respondenterna har däremot märkt av diskriminering på annat sätt, där 
diskrimineringen varit riktad till kvinnor i allmänhet.  
 
I byggbranschen märkte B2 dock av diskrimineringen i början av hennes karriär, då det 
hängde kvinnoförnedrande bilder ute på byggena. Högsta koncernledningen har nu uttalat att 
bilderna inte får förekomma och därför har de blivit mer sällsynta. Hon påpekar dock att hon 
på ett aktivt sätt har sett till att det inte går att diskriminera henne. Hon har exempelvis löst det 
så kallade bastusnacket genom att basta tillsammans med männen. Hon tycker att det fungerar 
och menar att det bara är att vira en handduk runt sig. Det händer dock att männen vill göra 
något annat då de förstår att hon vill vara med, de anser då att det kan vara mer lämpligt att 
bara ta en öl. B2 konstaterar att mycket kan lösas genom att vara listig.  
 
I fastighetsbranschen har även F1 märkt av diskrimineringen, men hon har lagt märke till det i 
samband med chefsmöten. Det kan ibland bli tydligt att det finns få kvinnor i omgivningen, 
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exempelvis vid val av olika aktiviteter. Aktiviteter som då väljs är bland annat rally, go cart 
och öl i bastun. 
 
4.6 Nätverk 
 

Samtliga respondenter i byggbranschen är med i företagens nätverk. De känner dock inte att 
det har hjälpt dem att nå den positionen de besitter idag. Mycket på grund av de har varit med 
i nätverken sedan de startades. Det var något de själva saknade och nu vill de finnas där som 
förebilder för de yngre. B2 känner dock att hon har haft mer nytta av det inofficiella 
nätverket, då det inte finns så många kvinnor på företaget är de lätta att hitta och kontakta.  
 
Samtliga respondenter i byggbranschen har även fått känslan av ensamhet som chef. De tror 
dock inte att det är något typiskt kvinnligt eller manligt. Nätverken i sig har inte hjälpt dem så 
mycket men de hoppas på att de kommer att hjälpa andra i framtiden. B2 tycker dock att det 
är väldigt roligt att männen är så intresserade av vad kvinnorna pratar om på företagets 
nätverksträffar. De ”tror att vi sitter och pratar skit om dem” (B2, 2008), vilket inte stämmer. 
När de träffas behöver de inte tänka på att de är kvinnor. De kan prata om betong och sånt 
som de är intresserade av, det är deras jobb och de gillar det. Till skillnad från när de sitter 
med i en grupp med män, 
 

”som drar fräckisar, och man kan skratta men man vet att man har männens ögon 
på sig ”jaha, skrattar hon åt det eller skrattar hon inte åt det, hon som är 
kvinna”” (B2, 2008). 

 

Allt detta kan de släppa när de bara är kvinnor. 
 
För tillfället är ingen av respondenterna i fastighetsbranschen med i något officiellt nätverk. 
Däremot är F1 med i några inofficiella nätverk tillsammans med andra kvinnor från samma 
bransch. F2 var tidigare med i ett officiellt nätverk när hon arbetade på en annan ort. Det 
händer någon gång ibland att hon är med på tjejluncher, men hon känner ändå att hon ska 
passa sig då det lätt kan bli segregation. Då är det bättre att blanda. 
 

”Män i höga positioner hjälper ju fram män, inte för att de inte vill hjälpa 
kvinnor men det är naturligt för dem och hjälpa varandra. Jag tror att kvinnor på 
toppen också kommer att hjälpa kvinnor sedan. Men det finns ju inte så många 
ännu” (F2, 2008). 

 

Ingen av respondenterna i fastighetsbranschen känner att nätverken har hjälpt dem att nå den 
position de besitter idag. De har, liksom respondenterna i byggbranschen, fått känslan av 
ensamhet som chef, de tror att det blir så när de ligger på en högre nivå. I de få fall F3 har 
känt att hon behövt hjälp har hon gått till en ledare som hon hade i en samtalsgrupp för chefer. 
I dessa samtalsgrupper talade de om ledarskap och känslor. Hon tror att hon ofta själv kom på 
lösningen genom att ventilera det med ledaren. Hon påpekar att: ”Det roligaste som finns är 
att jobba med sig själv och utvecklas” (F3, 2008). 
 
4.7 Arbetslivet vs Familjelivet 
 

Samtliga respondenter är gifta och har barn. Yrkesmässigt är de generellt sett jämlika med 
sina män, dock inte F3 som alltid har haft en högre befattning än sin man. 
 
4.7.1 Föräldraledighet 
 

Generellt sett har respondenterna varit föräldralediga en längre period. F1 påpekar dock att: 
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”Om en pappa är hemma nio månader undrar alla vad det är för fel på honom 
som är hemma så LÄNGE, om en mamma är det undrar alla vad det är för fel på 
henne som är hemma så KORT tid” (F1, 2008). 

 

Inom byggbranschen delade B2 på föräldraledigheten med sin man, vilken hon anser är bra 
för relationen. Då hon var mammaledig skötte hon även hushållsarbetet, men lämnade sedan 
över sysslorna medvetet till sin man då han var pappaledig. Då de ansåg att ett av barnen fick 
börja på dagis väldigt tidigt löste de problemet genom att båda drog ner på arbetstiden. B1 
anser att det inte finns någon ”bättre bransch att vara mammaledig i” (B1, 2008). Hon menar 
att kvinnor hinner planera sitt arbete eftersom de inte får barn ”över en natt” (B1, 2008). Då 
de arbetar i projektform hinner de ofta avsluta sitt projekt innan föräldraledigheten, och när de 
kommer tillbaka kan de påbörja ett nytt, förklarar hon. 
 
Liksom B2, delade F2 på föräldraledigheten med sin man. Hon känner att idag blir det mer 
och mer vanligt att även männen är föräldralediga. F3 berättar att hon, liksom B2, arbetade 
deltid under en period. Däremot var hennes man inte lika intresserad av att vara pappaledig.  
 
Generellt sett har det inte påverkat respondenternas karriärmöjligheter inom byggbranschen 
då de skaffade barn. B2 förtydligar dock att hon i motsatts till andra kvinnor endast arbetade i 
ett år innan hon skaffade barn. Hon menar att andra kvinnor som är färdigtutbildade gärna 
arbetar i några år och skapar sig en plattform innan de skaffar barn. Hon anser att det då är 
svårare att vara föräldraledig när de redan har klättrat en bit på karriärstegen. Det kan även bli 
en besvikelse för arbetsgivaren när de ska vara hemma i något år. Hon tror därför att det var 
rätt beslut att skaffa barn innan hon gjorde karriär, även om det inte var tanken från början. 
 
Respondenterna inom samma bransch anser att det är komplicerat att kombinera karriären 
med familjen. De påpekar att de gärna vill ha mer tid till familjen, då det är svårt att få tiden 
att räcka till. B1 förklarar att hon kanske skulle vilja gå ner i arbetstid, men då hade hon också 
fått söka sig till ett annat jobb. Hon berättar även att hon aldrig skulle klara av sin nuvarande 
situation utan hjälp från far- och morföräldrar. B2 förklarar att: 
 

”Har man ett engagerande jobb som är roligt så ger man väldigt mycket här och 
då är man en trasa ibland när man kommer hem och ibland behöver man 
helgerna för att jobba eller att vila upp sig för att orka gå till jobbet på måndag. 
Det är inte bara det att de blir lidande i familjen utan att man själv vill ha roligt 
med dem också” (B2, 2008). 

 

Hon fortsätter även med att förklara att det har blivit lättare nu när barnen är äldre och mer 
självständiga. Det var mer komplicerat när de var små och var mycket sjuka. B2 berättar dock 
att hon och hennes man hittade en rutin för att kunna hålla igång arbetet under tiden. Den ena 
fick jobba på morgonen och den andra på kvällen, de träffade sällan varandra men de kunde 
kombinera arbetet med barnen på ett lyckat sätt. Inom fastighetsbranschen är det två 
respondenter som anser att det inte har påverkat deras karriär då de skaffade barn. F1 berättar 
dock att: 
 

”Jag fick bland annat frågan om hur mycket jag ville gå ned i arbetstid, fast jag 
själv aldrig tagit upp frågan. Det bara förutsattes att jag inte skulle fortsätta att 
arbeta heltid när jag fått barn” (F1, 2008). 
 

F3 påpekar att hon fick planera och fixa och dona lite mer. Hon fick heller inte så mycket 
egen tid som hon tidigare hade haft. F2 anser dock att det har påverkat karriärmöjligheterna. 
Hon förklarar att det inte är själva föräldraledigheten som har påverkat. Hon klargör, precis 
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som B1, att det är ganska lätt för arbetsgivaren att planera in, då hon visste hur länge hon 
skulle vara ledig. Det är däremot senare som det har påverkat, då hon bland annat skulle 
hämta och lämna på dagis. Hon menar att det då kan vara svårt att vara flexibel och jobba 
över.  
 
Generellt sett så tycker ingen av respondenterna i fastighetsbranschen att det har varit 
komplicerat att kombinera familjelivet med arbetslivet, men enligt F2 kan det vara väldigt 
energikrävande. Hon menar att hon inte har någon tid över för sig själv, som hon tidigare 
brukade ha. För att kunna kombinera familjelivet med arbetslivet försöker F1 att vara ledig 
när hon kan och utnyttja tiden då hon är på jobbet. F3 har däremot försökt lösa det genom att 
ta med sig arbetet hem och ta tag i det efter en gemensam måltid och barnens läxor. Hon 
påpekar att hon aldrig har suttit kvar på kontoret efter fem på eftermiddagarna.  
 
Både F1 och F3 berättar att de har haft hjälp från både far- och morföräldrar. F1 berättar även 
att de brukar köpa vissa hushållstjänster som exempelvis barnpassning och städning. Hon 
berättar också att hon är uppvuxen med föräldrar som båda gjort karriär då hon var liten, och 
hon anser inte ”att det är konstigt att vuxna har ett liv utanför familjen och barnen” (F1, 
2008). Hon menar också att hon inte är en person som skulle vara tillfredsställd med att ”gå 
hemma och baka bullar” (F1, 2008). F2 påpekar också att det är av stor vikt att ha en 
arbetsgivaren  som är förstående för att de anställda kanske måste vara hemma ibland då 
barnen är sjuka. Samtidigt är det även viktigt att arbetstagarna visar att de är villiga att ändå 
sköta sitt jobb, att de exempelvis kan arbeta på kvällarna.  
 
4.8 Byggbranschen 
 
Respondenterna inom byggbranschen har alltid varit intresserade av hur hus byggs. Både B1 
och B2 började läsa en 4- årig teknisk linje. Inom detta program fanns det fyra val: kemi, 
bygg, el och maskin. Både B1 och B2 hade tänkt läsa kemi men ändrade sig av olika 
anledningar. Yrkesvalet i sig har aldrig förvånat någon i deras närhet med tanke på att deras 
kamrater läste samma sak på gymnasiet. B2’s kamrater tyckte dock att det var lite konstigt att 
hon började jobba direkt efter gymnasiet, något som inte var vanligt bland hennes kompisar.  
 
B2 hade aldrig kommit i kontakt med byggbranschen innan hon började arbeta som 19-åring, 
och det var betydligt tuffare än vad hon kunde ha föreställt sig då. B1 kände däremot att 
hennes bild av byggbranschen stämde bra överens, då hon tidigare hade praktiserat under 
sommaren. Det svåraste inom byggbranschen, tycker B1, är alla de risker som kan uppstå på 
ett bygge. För B2’s del är det mera:  
 

”att se till att jag inte kan bli diskriminerad och att se till att det syns att jag 
faktiskt är så duktig som jag är” (B2, 2008). 

 

För att byggbranschen ska kunna vara öppen för alla oberoende av kön har respondenterna 
olika uppfattningar om vad som behöver göras. B1 anser att det inte är något konstigt med att 
vara kvinna i branschen längre, men hon påpekar dock att det kan variera mellan olika orter. 
På vissa orter kan det vara mer konservativt än vad det är på andra orter, menar hon. Hon tror 
också att ledaren bör föregå med gott exempel och visa att det är bra för gruppen att alla 
individer är olika. Hon tror då att klimatet på arbetsplatsen blir mycket bättre och roligare. 
Enligt B2 finns det inom byggbranschen två talesätt:  
 

”Så har vi alltid gjort” och ”Så har vi aldrig gjort” (B2, 2008). 
 



 

 
 28 

Det finns ingen vilja att förändra sig, det ska fortsätta att vara så som det alltid har varit och 
finns det något som de aldrig har gjort tidigare så ska de inte börja göra det nu. B2 anser att 
det måste till en förändrig, mer blandade grupper som kan se riskerna på olika sätt. Det 
fungerar inte att ”ha en grupp som består av män i 50-årsåldern som är lagom överviktiga 
allihopa” (B2, 2008), påpekar hon med ett leende. Eftersom det kan bli svårt för dem att se 
riskerna ur olika perspektiv. Dock så räcker det inte bara att ha blandade grupper, de som 
kommer in i gruppen måste våga ta plats för att en förändring kan ske.  
 
För att lyckas i byggbranschen ska man som person, enligt respondenterna, inte störa sig på 
småsaker utan försöka se det positiva istället. Det kommer alltid att finnas människor som vill 
sätta dig på prov oavsett vilket kön du tillhör. B2 tycker även att kvinnor inte ska tänka på att 
de är just kvinnor, inte helt och hållet i alla fall. Det ska dock inte glömmas bort att de är 
kvinnor, då detta kan utnyttjas i vissa situationer. Det viktigaste är dock inte att vara kvinna 
utan ”att man brinner för det man gör” (B2, 2008). 
 
För att kunna dra paralleller mellan bygg- och fastighetsbranschen har vi valt att även 
redovisa svar från respondenterna inom fastighetsbranschen under denna rubrik. Samtliga 
respondenter inom fasighetsbranschen valde yrket för att det alltid har varit intresserad av hur 
samhällen byggs. F3 påpekar även att hennes pappa påverkade hennes val av yrke. Ingen av 
respondenterna känner att de har fått någon speciell reaktion av deras yrkesval, men F1 
påpekar dock att folk kan uppfatta branschen som tråkig och oglamourös. F2 berättar även att 
då hon läste lantmäterilinjen var det många som trodde att hon skulle bli lantbrukare.  
 
Generellt sett har bilden av fastighetsbranschen stämt överens med respondenternas tidigare 
bild, om de ens hade någon bild. Ingen av respondenterna känner att något har varit svårt, 
inget specifikt i alla fall. F3 påpekar dock att det ibland kan vara svårt att hantera människors 
känslor. F1 och F2 känner att det behövs mer förebilder för att det ska ske en förändring i 
fastighetsbranschen. F3 tycker redan att branschen är öppen för alla, om de har rätt utbildning.  
 
För att lyckas i fastighetsbranschen som kvinna ska du enligt F2 inte sitta tyst på ett möte, det 
kan fungera för en man för på något sätt märks han ändå. Det gör du inte som kvinna, du är 
borträknad. Generellt gäller det enligt respondenterna att ta för sig och visa att du kan. F1 
tycker även att det är viktigt att arbeta med sitt varumärke och nätverk. F3 tycker att som 
kvinna ska du: 
 

”Vara dig själv. Försök inte att bli chef om du inte tror att du gillar det. Va dig 
själv, gör det du tycker är roligt, gör det du tycker blir ett bra resultat. Är du bäst 
på att måla satsa på att måla, gillar du att sköta om barn så satsa på att sköta om 
barn, gillar du att räkna kalkyler så räkna kalkyler. Du måste göra det du tycker 
om för konkurrensen är så hård, så du måste satsa på dig själv och det du tycker 
att du är bra på. Du ska inte bli bäst på konståkning om du alltid ramlar omkull” 
(F3, 2008). 
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5. ANALYS 
 
 

I detta kapitel analyserar vi respondenternas svar med hjälp av vår teoretiska referensram. 
Även i detta kapitel har vi valt att använda oss av rubriker som överrensstämmer med vår 
teoretiska referensram. 
 
5.1 Vägen till chef 
 

Enligt Göransson (2007) har en person större chans att bli chef om hon/han är född i en 
storstad. Våra respondenter är uppväxta i Stockholm, Uppsala, Lund, Borås och Ängelholm. 
Det är endast två av respondenterna som är uppväxta i storstäder. Av Göranssons (2007) 
diagram framgår det att i de familjer där båda föräldrarna har haft ett högstatusarbete samt där 
modern har ett arbete med högre status än fadern, är det vanligare att kvinnor blir chefer. 
Endast i de familjer där fadern har ett arbete med högre status än modern är det fler män som 
blir chefer. Enligt Göranssons (2007) diagram har respondenterna i byggbranschen haft alla 
förutsättningar för att bli chef, då deras föräldrar har haft arbeten med hög status samt att 
deras mammor har haft högre utbildning än deras pappor. I fastighetsbranschen har däremot 
samtliga respondenters pappor haft arbeten med högre status än deras mammor. Se bilaga 1, 
figur 1.4. 
 
Göransson (2007) menar även att familjen påverkar valet av utbildning samt yrke. I bygg- och 
fastighetsbranschen har detta märkts av på olika sätt. I byggbranschen har familjen påverkat 
yrkesvalet, B1 berättar att hennes pappa har jobbat som snickare i hela sitt liv och hon alltid 
har ”fått hålla i en planka”. I fastighetsbranschen har vikten av utbildning vägt tyngst, dock 
påpekar F3 att familjen har påverkat hennes yrkesval, där har pappan framförallt haft stor 
betydelse.  
 
5.2 Ledarskapsstilar 
 

Ingen av respondenterna i vare sig bygg- eller fastighetsbranschen har haft som mål att bli 
chef de känner istället att chefskapet har kommit naturligt, och B2 påpekar att hon alltid har 
gjort sitt bästa vilket har lett till en karriär. En del av respondenterna tycker om att organisera, 
vilket enligt Järvinen (2006) är en fördel om man vill vara en bra chef. Han menar att en chef 
bör planera sin tid och veta hur mycket tid som ska läggas på verksamheten samt på sin 
ledarroll. Järvinen (2006) menar även att personen bör ha ett stort intresse för sin personal, 
vilket våra respondenter har då de alltid tyckt om att arbeta med människor. F3 anser även att 
man som chef ska vilja att medarbetarna utvecklas.   
 
Järvinen (2006) anser även att en viktig egenskap hos en chef är att kunna lyssna på sina 
medarbetare. F2´s åsikter stämmer överens med Järvinens (2006), då även hon anser att det är 
en viktig egenskap. Då hon tycker att det är en viktig egenskap är det också något som hon 
själv anser att hon besitter. Denna egenskap är också något som respondenterna i 
byggbranschen har anammat. De lyssnar på sina medarbetare, men B2 anser att hon inte alltid 
behöver tycka att majoritetens åsikter är de rätta. Järvinen (2006) menar att det är viktigt att 
som chef ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter samt att försöka göra det 
bästa för gruppen, detta genom att använda sin makt. B1 ser sig själv och sina medarbetare 
som en grupp, och som Järvinen (2006) säger försöker hon ta tillvara på var och ens 
specialiteter och använda sig av dem.  
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För att få de anställdas respekt bör en chef, enligt Järvinen (2006), klara av de anställdas 
uppgifter. Men han menar även att det kan bli problem om företaget väljer en person som är 
specialist inom sitt område till chef. Personen kan sakna allt det som krävs av en ledare 
samtidigt som avdelningen mister en utomordentlig medarbetare. Respondenterna i vår studie 
har dock olika uppfattningar om detta. I och med att B1 har arbetat sig upp till den position 
hon besitter idag har hon grepp om vad var och en gör, detta tror hon skapar ett förtroende för 
henne bland medarbetarna. Hon påpekar dock att hon inte kan allt. F1 tror däremot att som 
kvinnlig ledare behöver man inte gå in i en roll som expert. Hon menar att en chef inte 
behöver ha de bästa sakkunskaperna, och hon har inga problem med att be sina medarbetare 
om hjälp. 
 
Enligt Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen (2003) är kvinnor mer för det 
transformativa ledarskapet, vilket vi också kan se hos våra respondenter. Som vi nämnt 
tidigare ser B1 sig själv och sina medarbetare som en grupp, och hon försöker ta tillvara på 
var och ens specialiteter och använda sig av dem. F2 anser, i likhet med F1, att alla ska vara 
delaktiga då beslut fattas och att alla ska lyssna på vad samtliga tycker. F2 påpekar dock att 
det kan vara svårt att få alla att tycka likadant. Enligt Bass et al. (2003) är detta något som 
ingår i det transformativa ledarskapet, där ledaren eftersträvar att skapa en teamkänsla på 
arbetsplatsen. Även F3 är inne på samma spår, hon menar att som chef ska man veta vad man 
vill, men man ska samtidigt lyssna på andra och inte ”gå över lik” (F3, 2008) för att uppnå 
det.  
 
I det transformativa ledarskapet ingår även att ledaren stimulerar sina medarbetare till att ta 
initiativ och vara kreativa (Bass et al., 2003). F2 stimulerar sina medarbetare till att ta initiativ 
och att vara kreativa genom att delegera större arbetsuppgifter till sina medarbetare, som de 
sedan själva får ta ansvar för. Hon hoppas dock att medarbetarna kommer till henne om de 
skulle ha några problem. B2 kör helst med sin egna ledarstil, den om fårhunden/vallhunden. 
Fårhundsmetaforen innebär att hon är en ledare som sätter ramarna. Hon är den som visar 
vägen och ser till så att flocken är samlad. Om någon springer för fort är hon den som hämtar 
in dem och skäller om de skulle gå för långsamt. Hon menar dock att de ska kunna ta sig 
framåt själva. F3 menar att hon kör sitt eget race, men hon försöker även behandla sina 
medarbetare respektabelt och inte köra över dem. 
 
5.3 Kvinnligt och Manligt 
 

Enligt Bohlin (2006) är det betydelsefullt för kvinnor med samhörighet och de leder helst 
enligt samhörighetsmodellen. Tre av respondenterna kan kopplas ihop med 
samhörighetsmodellen, en inom byggbranschen och två inom fastighetsbranschen. B1 
förklarar att de arbetar som ett lag inom hennes företag och de kan ringa vem de vill. Bohlin 
(2006) anser dock att det optimala är att kombinera samhörighets- och pyramidmodellen, 
vilket F3 från fastighetsbranschen gör. Det intressanta är att ingen av respondenterna kan 
kopplas helt och hållet till pyramidmodellen, helt i linje med Bohlins (2006) teorin. Se bilaga 
1, figur 1.2. B2 väljer dock att köra med sin egen fårhundsmetafor.  
 
Kanter (1993) hävdar att män är mer inriktade på resultatet än kvinnor, medan Alimo-
Metcalfe (1995) säger att det är kvinnor som är mer inriktade på resultat än männen. Vår 
studie visade att endast en kvinna i byggbranschen tycker att en ledare ska vara 
resultatinriktad, dock är det något som kommer i andra hand. 
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5.3.1 Kvinnor leder kvinnor, kvinnor leder män 
 

Bohlin (2006) påpekar att som kvinnlig ledare på en arbetsplats där majoriteten är kvinnor, 
krävs det att ledaren är tydlig. B1 har inte så mycket erfarenhet av att leda endast kvinnor, hon 
tror dock att det är svårare att leda kvinnor än män. B2 är den som har mest erfarenhet av att 
endast leda kvinnor. Hon hade sina barn på ett föräldrakooperativt dagis, där hon var 
personalansvarig. De behövde skära ner på personal och hon talade om det på sitt vanliga sätt, 
men alla reagerade och menade att hon inte fick vara så tydlig och rak. I fastighetsbranschen 
har de flesta någon slags erfarenhet av att leda kvinnor. F1 tycker inte att det finns några 
större skillnader mellan könen, då alla är olika individer, medan F2 anser att det finns 
skillnader. Hon menar att kvinnor får lättare kontakt med andra kvinnor, men hon påpekar 
dock att det kan vara lite farligt då de blir mer kompis. F3 har ingen större erfarenhet av att 
leda endast kvinnor men gillar mest när det är båda delarna. 
 
Dahlbom-Hall (1996) förklarar att männen inte är vana vid att ha en ledare som är kvinna. 
Samtliga respondenter i vår studie har alltid känt sig accepterade av männen. B1 anser även 
att det kan vara en fördel att leda män jämfört med att endast leda kvinnor, då hon får reda på 
när hon har gjort något fel och det förekommer inget skitsnack. Enligt Wennberg (1997) blir 
en kvinna som innehar en chefsposition sedd som en kategori, kvinnan måste även bevisa sin 
kompetens. Att bevisa att de kan sin sak är inte något respondenterna i byggbranschen känt 
av. B1 menar att det var mer i början som hon behövde bevisa något, men känner att männen i 
hennes omgivning har accepterat henne som chef. B2 känner att hon aldrig riktigt behövt 
bevisa något och känner att de flesta har accepterat henne. De som har haft svårt att acceptera 
henne som chef kan ha att göra med åldern. Däremot är det blandade åsikter i 
fastighetsbranschen. F1 känner att hon behöver bevisa att hon duger och att hon inte är ”en 
prydlig galjonsfigur” (F1, 2008). De andra två respondenterna har känt att de har behövt 
bevisa sina kunskaper till en viss del, men F3 menar att hennes kunskap ger henne trygghet att 
ställa de krav som behövs. 
 
5.3.2 Kvinnor med manliga egenskaper 
 

Enligt Enbom (2000) anser många att chefsbefattningar är avsedda för män, eller kvinnor med 
manliga karaktärsdrag. Enbom (2000) påstår även att då en kvinna tar en anställning som chef 
på en mansdominerad arbetsplats, är det sannolikt att kvinnans egenskaper samt beteende 
förändras. Bohlin (2006) förklarar att som kvinnlig chef på en mansdominerad arbetsplats 
saknar hon även förebilder. För att utöva ledarskap kan det då vara naturligare att gå in i en 
roll med mer manliga egenskaper. Dessa egenskaper och beteenden har enligt Enbom (2000) 
troligtvis funnits dolda under ytan och blivit märkbara först då omgivningen ändrats.  
 
Respondenterna i byggbranschen har känt att de på olika sätt blivit påverkade av att vara 
omringad av män hela dagarna. B2 anser att hon med tiden har börjat utveckla lite mer 
manliga egenskaper, vilket hon fick erfara på det föräldrakooperativa dagiset. Hon kände att 
hon var mer kvinnlig i byggbranschen men i dagisbranschen mer manlig. Hon upplever att det 
är i en manlig bransch hon har blivit skolad, och känner sig därför ganska manlig. Hon 
upplever även att hon har blivit mer hård, inte okänslig men mera stryktålig. Hon anser även 
att de kvinnliga cheferna är mer manliga än männen själva eftersom ”Vi har ju ett behov av att 
visa att vi är lite bättre för att komma dit” (B2, 2008). I fastighetsbranschen är det mer 
blandat. F1 tror inte att hon har utvecklat några manliga egenskaper. F2 är osäker på om hon 
har gjort det. Det är möjligt att hon att gjort det, dock är det inget hon strävar mot. F3 har gått 
den gyllne medelvägen; ”Jag pekar med två fingrar” (F3, 2008). 
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Respondenterna i byggbranschen tror att kvinnor och män har samma möjligheter att lyckas. 
B1 menar att både hon och männen i hennes omgivning vill att bilden av att kvinnorna inte är 
välkomna i branschen ska bort. De blir glada när det kommer in kvinnor. I 
fastighetsbranschen däremot är det mer osäkra på om kvinnor och män har samma 
möjligheter. F1 anser att de har samma möjligheter att lyckas inom fastighetsbranschen i 
teorin men inte i praktiken. F2 tror att det är enklare för män att lyckas överlag.  
 
5.4 Glastaket 
 

Enligt Boschini (2004) har kvinnorna under den senaste tiden erhållit en allt större volym av 
de ledande positionerna. Men detta gäller dock enbart upp till en viss nivå i hierarkin. 
Boschini (2004) klargör att glastaket är en metafor som innebär att det finns ett osynligt tak 
som hindrar kvinnor att komma över denna nivå i hierarkin. Det är dock endast en av 
respondenterna i vår undersökning, B2, som tror fullt ut på att glastaket finns. Hon tror att 
”männen får en fjäder i hatten” (B2, 2008) av att lyfta upp kvinnor, men att det endast gäller 
upp till en viss nivå, precis som Boschini (2004) anser. Se bilaga 1, figur 1.3. 
  
Boschini (2004) menar att situationen inte beror på skillnader i kompetens, kvinnors meriter 
är i klass med de manliga medarbetarna. Det verkar dessvärre bero på att företagen har ”ett 
osynligt filter” (Boschini, 2004, s. 78) som väljer bort kvinnor. Av vår studie är det enbart B2 
och F2 som påpekar att de aldrig har blivit nekad någon befattning för att de har varit kvinnor 
och för att tjänsten blivit tilldelad en man. Däremot har B2 känt av glastaket genom att hon 
inte alltid känner sig välkommen i vissa sammanhang, där de bland annat pratar ett annat 
språk. B1 och F1 har inte riktigt känt av glastaket än, men vet inte hur det skulle vara om de 
ville klättra högre upp på karriärstegen. F2 påpekar dock att hon tror mer att det beror på 
slumpen och om personen är lämpad för tjänsten.  
 
Några som har förkastat teorin om glastaket är Eagly och Carli (2007). De menar att i och 
med att det har funnits och finns högt uppsatta kvinnor inom olika branscher så ljuger 
glastaket. F3 påpekar, i likhet med Eagly och Carli (2007), att det känns fel med glastaket, då 
hon för tillfället besitter en hög position. Hon har även tidigare suttit på höga positioner.  
 
Boschini (2004) anser att kvinnor inte verkar vilja klättra högre upp i hierarkin, eller så tror 
hon att de blir diskriminerade. Generellt sett så har ingen av respondenterna i vår studie 
upplevt sådan diskriminering som är personrelaterat. Två av respondenterna, en i vardera 
bransch, har däremot märkt av diskriminering på annat sätt där diskrimineringen varit riktad 
till kvinnor i allmänhet. I byggbranschen märkte B2 av diskrimineringen i början av hennes 
karriär, då det hängde kvinnoförnedrande bilder ute på byggena. B2 menar att hon aktivt har 
sett till så att det inte går att diskriminera henne, hon har exempelvis löst det så kallade 
bastusnacket genom att basta tillsammans med männen. Hon tror att glastaket finns eller så är 
kvinnorna för få och därför blir urvalet för litet. I fastighetsbranschen har även F1 märkt av 
diskrimineringen, men hon har lagt märke till det i samband med chefsmöten. Det kan ibland 
bli tydligt att det finns få kvinnor i omgivningen, exempelvis vid val av olika aktiviteter. 
Aktiviteter som då väljs är bland annat rally, go cart och öl i bastun. F3´s manliga 
medarbetare behandlar henne som en jämlike, och hon har på det sättet inte känt av någon 
diskriminering på arbetsplatsen. 
 
5.5 Nätverk 
 

Bohlin (2006) menar att det finns vissa chefer som kan få en känsla av ensamhet, denna 
känsla är dock normal. Samtliga respondenter i vår studie har fått känslan av ensamhet som 
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chef. Kvinnliga chefer som inte trivs med känslan av ensamhet på arbetsplatsen kan få stöd 
genom olika nätverk (Veale & Gold, 1998). Samtliga respondenter i byggbranschen är med i 
företagens nätverk. Nätverken i sig har inte hjälpt dem så mycket men de hoppas på att de 
kommer att hjälpa andra i framtiden. För tillfället är ingen av respondenterna i 
fastighetsbranschen med i något officiellt nätverk.  
 
De inofficiella nätverken kan stjälpa mer än hjälpa kvinnor (Regeringskansliet, 2002). På 
vissa arbetsplatser bildar männen inofficiella nätverk, vilka mestadels består av män. Detta är 
något som kan hindra kvinnorna att klättra högre upp på karriärstegen då männen hjälper 
varandra inom nätverket (Regeringskansliet, 2002). F2 tror att det kan bero på att de manliga 
cheferna är rätt många, och att hjälpa varandra kommer naturligt. Hon tillägger: 
 

”Jag tror att kvinnor på toppen också kommer att hjälpa kvinnor sedan. Men det 
finns ju inte så många ännu” (F2, 2008). 

 

Även kvinnorna har inofficiella nätverk men deras nätverk består både av män och kvinnor 
(Regeringskansliet, 2002). F1 är med i några inofficiella nätverk tillsammans med andra 
kvinnor från samma bransch. Det händer någon gång ibland att F2 är med på tjejluncher men 
hon känner ändå att hon ska passa sig, det kan lätt bli segregation. Även B2 från 
byggbranschen är med i inofficiella kvinnliga nätverk. Hon anser däremot att de inofficiella 
nätverken ger bättre stöd än de officiella. Hon menar att då det inte finns så många kvinnor på 
företaget är de lätta att hitta och kontakta 
 
5.6 Arbetslivet vs Familjelivet  
 

5.6.1 Föräldraledighet 
 

Enligt Bygren et al. (2004) tar en del kvinnor uppehåll från arbetet och karriären i form av 
föräldraledighet då de får tillökning i familjen, men är oftast tillbaka i arbetslivet därefter. 
Samtliga respondenter i vår studie har varit föräldralediga under en längre period och 
yrkesmässigt är de generellt sett jämlika med sina män, dock inte F3 som alltid har haft en 
högre befattning än sin man. Hennes man har däremot inte varit intresserad av att vara 
pappaledig. Både F2 och B2 har dock delat föräldraledigheten med sina män. F2 känner att 
det blir vanligare att även männen är föräldralediga. B2 påpekar också att då hon var 
mammaledig skötte hon allt hushållsarbete, men lämnade sedan över sysslorna medvetet till 
sin man då han var pappaledig. Bygren et al. (2004) påpekar att familjeförhållandena 
fortfarande följer traditionerna när det gäller könsrollsuppdelning. Oberoende av hur 
familjesituationen ser ut arbetar flertalet av männen heltid och de står för det mesta av 
hushållets inkomster. Kvinnorna ansvarar däremot mer för hushållsarbetet och barnen. Elvin-
Nowaks och Thomssons (2004) menar istället att i de familjer som både kvinnan och mannen 
har en karriär delar de oftast upp och förhandlar om familje- och hushållsansvaret. 
 
Det framgår i Veales och Golds (1998) undersökning att ansvaret för familjen kan påverka de 
kvinnliga chefernas karriärmöjligheter. Kvinnorna i deras undersökning förklarar att det är 
krävande att balansera arbetet med familjelivet. Motsatsen visas i Elvin-Nowak och 
Thomssons (2004) undersökning, där det framgår att familjen aldrig har utgjort något hinder 
för kvinnans karriärmöjligheter. Respondenterna inom byggbranschen anser, i likhet med 
Elvin-Nowak och Thomsson (2004), att det inte har påverkat deras karriärmöjligheter då de 
skaffade barn. B1 anser att det inte finns någon ”bättre bransch att vara mammaledig i” (B1, 
2008). Hon menar att kvinnor hinner planera sitt arbete eftersom de inte får barn ”över en 
natt” (B1, 2008). Hon förklarar också att då de arbetar i projektform hinner de ofta avsluta sitt 
projekt innan föräldraledigheten, och när de kommer tillbaka kan de påbörja ett nytt. De anser 
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dock att det har varit komplicerat att kombinera familjelivet med arbetslivet. B2 förklarar att 
då hon har ett engagerande jobb så är hon ofta trött då hon kommer hem, och då är det tyvärr 
familjen som blir lidande.  
 
Även två av respondenterna i fastighetsbranschen känner att det inte har påverkat deras karriär 
då de skaffade barn. F2 anser dock, i likhet med Veales och Golds (1998) undersökning, att 
det har inverkat på karriärmöjligheterna. Hon förklarar att det inte är själva föräldraledigheten 
som har påverkat. Hon klargör, precis som B1, att det är ganska lätt för arbetsgivaren att 
planera in, då hon visste hur länge hon skulle vara ledig. Det är däremot senare som det har 
påverkat, då hon bland annat har hämtat och lämnat på dagis. Hon menar att det då kan vara 
svårt att vara flexibel och jobba över. Generellt sett så tycker ingen av respondenterna i 
fastighetsbranschen att det har varit komplicerat att kombinera familjelivet med arbetslivet, 
men enligt F2 kan det vara väldigt energikrävande. 
 
Som en lösning på svårigheten att balansera arbetet med familjen, väljer en del kvinnliga 
chefer att arbeta deltid efter föräldraledigheten (Bygren et al., 2004). Detta kan enligt Bygren 
et al. (2004) dock leda till att deras karriärmöjligheter försämras. Då B2 ansåg att ett av 
barnen fick börja dagis väldigt tidigt löste de problemet genom att båda drog ner på 
arbetstiden. Även F3 berättar att hon valde att arbeta deltid under en period.  
 
Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2004) ska könet inte påverka hur de gör sina val och hur 
beslut fattas. De menar dock att teori och praktik skiljer sig åt. Om en kvinnlig chef väljer att 
ta ut en kortare föräldraledighetsperiod för att ge karriären en chans måste hon upplysa om att 
barnen mår bra samt klargöra varför hon gjort valet, både för de i hennes omvärld och även 
för henne själv. Detta är även något som F1 har uppmärksammat. Hon menar att: 
 

”Om en pappa är hemma nio månader undrar alla vad det är för fel på honom 
som är hemma så LÄNGE, om en mamma är det undrar alla vad det är för fel på 
henne som är hemma så KORT tid” (F1, 2008). 

 
5.7 Byggbranschen 
 

Byggbranschen har svårt att förändra sig (Bergqvist, 2007). Enligt Bergqvist (2007) är det 
många av de få kvinnor som finns i branschen som väljer att lämna chefskarriären eftersom att 
branschen inte har förändrat sig. B2 anser att det inte finns någon vilja att förändra sig, det ska 
fortsätta att vara så som det alltid varit och finns det något som aldrig gjorts tidigare så ska de 
inte börja göra det nu. Dock har det aldrig hindrat henne att nå den position hon besitter idag. 
Hon anser dock att det måste till en förändrig, mer blandade grupper som kan se riskerna på 
olika sätt. B1 känner däremot att det inte är något konstigt med att vara kvinna i branschen 
längre, men hon påpekar dock att det kan variera mellan olika orter. F3 i fastighetsbranschen 
känner att branschen är öppen för alla, om personen har rätt utbildning.  De andra 
respondenterna anser att det behövs fler förebilder för att det ska ske en förändring i 
fastighetsbranschen. 
 
Enligt Annicka Cettner, i intervjun av Roswall-Ljunggren (2007), är byggbranschen skapad 
och anpassad för män och det är lättare för männen att passa in, vilket leder till att kvinnor 
känner sig utestängda från möjligheterna att klättra i karriären. Respondenterna i vår studie 
har alla lyckats nå en ledande position, trots att de är kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 

 

Slutdiskussionen är vårt avslutande kapitel. Här kommer vi att diskutera våra slutsatser samt 
att besvara vår problemformulering. I kapitlet kommer vi att ta upp implikationer och 
metodkritik. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Diskussion  
 

Avsikten är att vi ska besvara vår problemformulering samt att uppfylla vårt syfte. Vår 
problemformulering lyder: Hur kan kvinnliga ledare inom bygg- och fastighetsbranschen 
påverkas av att arbeta i en mansdominerade bransch? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de mansdominerade bygg- och fastighetsbranscherna, 
och på det sättet förstå hur kvinnorna har gjort för att nå en ledande position. Syftet är även att 
undersöka hur de kan påverkas av sin omgivning. Vi ska jämföra de båda branscherna för att 
se vilka likheter samt skillnader som kan finnas.  
 
Vi har valt att redovisa våra slutsatser i punktform, då vi anser att de blir mer lättöverskådligt. 
 
@ Påverkas ledarskapsstilen hos de kvinnliga ledarna av deras omgivning?  

 

Inom byggbranschen är B1 den respondenten som utövar transformativt ledarskap. B2 väljer 
däremot att utöva sin egen ledarskapsstil, den om fårhunden/vallhunden. Inom 
fastighetsbranschen går det att koppla F1 och F2 till det transformativa ledarskapet. Även här 
väljer en av respondenterna, F3, att utöva sin egen ledarskapsstil. Hon menar att hon kör sitt 
eget race, men att hon behandlar sina medarbetare respektabelt och försöker att inte köra över 
någon. Vi kan därför dra slutsatsen att det transformativa ledarskapet är typiskt kvinnligt, 
precis som teorin säger. Ingen av respondenterna går att kopplas ihop med den typiskt 
manliga ledarskapsstilen laissez-faire samt det transaktionella ledarskapet. Av detta kan vi 
även dra slutsatsen att respondenterna inte påverkas av den mansdominerade omgivningen, då 
de kan kopplas till den typiskt kvinnliga ledarskapsstilen. Respondenterna har således kvar 
sina kvinnliga karaktärsdrag. Detta oavsett om de är verksamma inom byggbranschen eller 
fastighetsbranschen. 
 
@ Ändras egenskaperna hos kvinnliga ledare då de arbetar i en mansdominerad miljö?  

 

Respondenterna i byggbranschen har känt att de på olika sätt blivit påverkade av att vara 
omringade av män hela dagarna. B2 anser att hon med tiden har börjat utveckla lite mer 
manliga egenskaper. Hon anser även att de kvinnliga cheferna är mer manliga än männen 
själva. I fastighetsbranschen är det mer blandat. F1 tror inte att hon har utvecklat några 
manliga egenskaper. F2 är osäker på om hon har gjort det. Det är möjligt att hon att gjort det, 
dock är det inget hon strävar mot. F3 har gått den gyllne medelvägen. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att det är mer sannolikt att kvinnorna utvecklar mer manliga egenskaper inom 
byggbranschen än vad de gör inom fastighetsbranschen. 
 
@ Behöver kvinnor bevisa sina kunskaper mer än män?  

 

Ingen av våra respondenter i byggbranschen anser att de har behövt bevisa sina kunskaper 
mer än männen. I fastighetsbranschen var åsikterna olika, två av respondenterna ansåg att de 
varit tvungna att bevisa sina kunskaper mer än männen till en viss del. Endast en respondent, 
F1, känner att hon behöver bevisa att hon duger och att hon inte är ”en prydlig galjonsfigur”. 
Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns skillnader mellan bygg- och fastighetsbranschen då 
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respondenterna i byggbranschen anser att det inte har behövt bevisa sina kunskaper jämfört 
med respondenterna i fastighetsbranschen. Vi blev förvånade av resultatet då det är 
respondenterna i fastighetsbranschen som känner att de har något att bevisa till skillnad från 
de i byggbranschen. Förvånade blev vi eftersom att byggbranschen har för oss känts mer som 
den bransch där det är svårare att vara kvinna jämfört med fastighetsbranschen, då 
byggbranschen för oss har upplevts mer mansdominerad. 
 
@ Existerar glastaket i bygg- och fastighetsbranschen?  

 

En av respondenterna i byggbranschen har känt av glastaket. Hon känner sig inte alltid 
välkommen i vissa sammanhang, där de bland annat pratar ett annat språk. Den andra 
respondenten i byggbranschen vet inte hur det skulle vara om hon skulle vilja klättra högre 
upp på karriärstegen. Då den respondenten som har känt av glastaket besitter en högre 
position än den andra drar vi slutsatsen att glastaket existerar till en viss del i byggbranschen. 
Respondenten som har högre befattning borde ha mer erfarenheter då det gäller glastaket. En 
av respondenterna i fastighetsbranschen har inte känt av glastaket än, medan en annan tror att 
det beror på slumpen om personen är lämpad för tjänsten. Den tredje respondenten i 
fastighetsbranschen anser dock att det känns fel med glastaket. Av detta kan vi dra slutsatsen 
att glastaket inte existerar inom fastighetsbranschen. 
 
@ Förekommer diskriminering av kvinnliga ledare i bygg- och fastighetsbranschen?  

 

Generellt sett så har ingen av respondenterna i vår studie upplevt sådan diskriminering som är 
personrelaterat. Två av respondenterna, en i vardera bransch, har däremot märkt av 
diskriminering på annat sätt där diskrimineringen varit riktad till kvinnor i allmänhet. B2 
menar att hon aktivt har sett till så att det inte går att diskriminera henne. F3´s manliga 
medarbetarebehandlar henne som en jämlike, och hon har på det sättet inte känt av någon 
diskriminering på arbetsplatsen. Av detta kan vi dra slutsatsen att det inte förekommer någon 
personrelaterad diskriminering av kvinnliga ledare, varken i byggbranschen eller i 
fastighetsbranschen. Däremot kan diskriminering av kvinnor i allmänhet förekomma till viss 
del. 
 
@ Föräldraledighet/deltid hinder för karriären?  

 

Respondenterna i byggbranschen anser inte att det har påverkat deras karriär då de skaffade 
barn. B1 menar till och med att det inte finns någon bransch där det är bättre att vara 
mammaledig i. Men de påpekar dock att det har varit komplicerat att kombinera familjelivet 
med arbetslivet. B2 arbetade även deltid under en period. Även två av respondenterna i 
fastighetsbranschen känner att det inte har påverkat deras karriär då de skaffade barn. Endast 
en respondent anser att det har påverkat karriärmöjligheterna, men inte under själva 
föräldraledigheten. Generellt sett så tycker ingen av respondenterna i fastighetsbranschen att 
det har varit komplicerat att kombinera familjelivet med arbetslivet, men enligt F2 kan det 
vara väldigt energikrävande. Även F3 arbetade deltid under en period. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att familjen inte har påverkat respondenternas karriärmöjligheter, varken i 
byggbranschen eller fastighetsbranschen. Då samtliga respondenter besitter de positioner de 
har idag, verkar det inte som att familjen har varit något hinder för deras karriärmöjligheter.  
 
6.1.1 Slutsats 
 

@ Slutsatsen vi kan dra av detta är att kvinnliga ledare i byggbranschen inte blir 
påverkade av den manliga omgivningen. De blir dock mer påverkade än de i 
fastighetsbranschen, då de har känt att de har utvecklat mer manliga egenskaper samt 
känt av det så kallade glastaket. 
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@ Slutsatsen vi kan dra av detta är att kvinnliga ledare i fastighetsbranschen inte blir 
påverkade av den manliga omgivningen, förutom att de ibland kan känna att de måste 
bevisa något. 

 
Som ovanstående diskussion visar så finns det både likheter samt skillnader i bygg- och 
fastighetsbranschen. Detta redovisar vi även i en tabell. Se bilaga 3. 
 
6.2 Metodkritik 
 

Vi känner att den förstudie som vi utfört var bra, då vi fick en klarare bild av hur det kan vara 
på en mansdominerad arbetsplats. Ingen av oss har tidigare varit på en stor byggarbetsplats 
och det var därför väldigt lärorikt. 
 
Vi anser att den kvalitativa ansatsen var den bästa för vår undersökning, då vi inte hade fått 
samma djup i vårt empirikapitel om vi hade valt en kvantitativ ansats. Dock var den 
kvalitativa ansatsen väldigt tidskrävande och resurskrävande. I brist på tid och resurser valde 
vi att intervjua en respondent via e-mail, vilket vi inte hade gjort om situationen varit 
annorlunda. Av samma anledning utförde en av oss två intervjuer på egen hand. Om 
situationen hade varit annorlunda även här skulle vi ha intervjuat samtliga respondenter 
tillsammans. 
 
Då vi enbart intervjuade två respondenter inom byggbranschen och tre inom 
fastighetsbranschen, finns det en möjlighet att vårt resultat hade blivit annorlunda om vi hade 
intervjuat även en tredje respondent från byggbranschen. Vi upplever även att det finns en 
möjlighet att resultatet skulle bli annorlunda om vi valde att intervjua alla respondenter i 
verkligheten, eller alla via e-mail. 
 
Vi anser att vår intervjuguide var bra, då vi fick bra respons på frågorna samt att 
respondenterna ofta svarade på den nästkommande frågan innan vi hann ställa den. Detta 
anser vi även tyder på att vår intervjuguide har en röd tråd. Vi upplever dock att vår 
undersökning skulle bli mer tillförlitlig om vi hade intervjuat en tredje kvinnlig ledare inom 
byggbranschen, då vi fått en balans mellan denna bransch och fastighetsbranschen.  
 
6.3 Fortsatt forskning 
 

@ Männens syn på kvinnornas situation i en mansdominerad bransch. 
 

Vi valde att inte intervjua någon man i vår undersökning, vi upplever dock att även detta 
skulle vara intressant. Hur ser männen på de kvinnliga ledarna? I och med att branschen har 
varit mansdominerad så länge accepterar då männen att arbeta för en kvinna? Ser de 
annorlunda på en kvinnlig och en manlig ledare? 
 
@ Kvinnligt ledarskap i små bygg- och fastighetsföretag. 

 

Då vi enbart har undersökt hur kvinnligt ledarskap förhåller sig i de stora bygg- och 
fastighetsföretagen skulle det även vara intressant att se om situationen förhåller sig 
annorlunda i de små företagen. Är kulturen och arbetsmiljön annorlunda i de små företagen än 
i de stora? 
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BILAGA 1 
 
Figur 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Göransson, 2007, s. 103) 
 
 
 
 
Figur 1.2 
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Baserad på Bohlins (2006) pyramidmodell och samhörighetsmodell (s. 16) 
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Figur 1.3 
 

 
Figur 2.3 (Boschini, 2004, s. 77) 
 
 
 
 
Figur 1.4 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 

1. Allmänna frågor 
 

Får vi använda ditt namn? Får vi spela in? 
 
Kan du börja berätta lite om dig själv? 
 
Ålder? 
 
Vilken befattning har du? 
 
Hur länge har du varit anställd på företaget? 
 
Hur länge har du arbetat inom branschen? 
 
Hur har du tagit dig till den position du har idag? 
 
Har du gått många internutbildningar? 

 
2. Vägen till chef 
 

Vart är du född? Vilken stad? 
 
Vilken utbildning har dina föräldrar? Yrken? 
 
Anser du att dina föräldrar har påverkat vilket utbildningsval/yrkesval du gjort? På vilket sätt? 
 
Har det alltid varit ditt mål att bli chef? Hur kommer det sig? Vad tror du det bror på? 

 
3. Ledarskapsstilar 
 

Anser du att du använder dig av någon ledarstil? 
 
Vilken ledarskapstil anser du att du har? 
 
Har din ledarskapstil ändrats eller är den oförändrad sedan du började arbeta i företaget? 
 
Vilka egenskaper anser du att man behöver för att vara en bra chef? 
 
Vilka chefsegenskaper anser du att du har? 
 
4. Kvinnligt och Manligt 
 

Vilka fördelar anser du att du har som kvinnlig ledare i jämförelse med dina manliga 
kollegor? 
 
Vilka nackdelar anser du att du har som kvinnlig ledare i jämförelse med dina manliga 
kollegor? 
 



 

 
 

Har du någon erfarenhet av att leda kvinnor? 
 
Är det någon skillnad på att leda kvinnor och att leda män? Vilka skillnader finns? 
 
Anser du att du har utvecklat mer ”manliga egenskaper” då du arbetar på en mansdominerad 
arbetsplats? Vilka egenskaper har du utvecklat? 
 
Känner du att du har behövt bekräfta dina kunskaper mer än vad dina manliga kollegor har 
gjort? På vilket sätt? 
 
Har männen i din omgivning accepterat eller inte accepterat dig som deras chef? 
 
Är du mer för samhörighet mellan dig och dina kollegor eller strävar du efter att framhäva 
olikheter? Varför? Förklara. 
 
Hur ska man göra för att lyckas som kvinna i en mansdominerad bransch? 
 
Anser du att kvinnor och män har samma möjligheter att lyckas inom bygg- 
/fastighetsbranschen? 

 
5. Glastaket 
 

Har du fått erfara att det varit svårt eller enkelt att göra karriär? (har du märkt av det så 
kallade glastaket?) 
 
Tror du att det är det svårare eller lättare att nå toppositioner inom bygg-/fastighetsbranschen 
än det är i någon annan bransch? På vilket sätt? 
 
Har du på något sätt upplevt diskriminering på arbetsplatsen? På vilket sätt? 

 
6. Nätverk/Stödsystem 
 

Är du med i något kvinnligt nätverk? 
 
Har det hjälp dig att nå den position du besitter idag? Hur? 
 
Hur har det varit ett stöd för dig i ditt arbete på en mansdominerad arbetsplats? 
 
Har du någon gång fått känslan av ensamhet som chef? Hur har nätverken varit till hjälp vid 
dessa tillfällen? 
 
 
7. Arbetslivet vs familjelivet 
 

Har du familj (civilstånd)? Barn?  
 
Har du varit föräldraledig? Hur länge?  
Om kort föräldraledighet, hur uppfattade dina kollegor detta? 
 
Påverkade det dina karriärmöjligheter då du fick barn? Hur? 
 



 

 
 

Har du högre eller lägre befattning i yrket än din man? Hur har ni löst det med 
barnuppfostran, hushållssysslor o dyl?  
 
Har det varit komplicerat eller okomplicerat att kombinera karriären med familjen? På vilket 
sätt? 
 
Anser du att det har varit en konflikt mellan arbetslivet och familjelivet? Hur har ni försökt 
lösa konflikten mellan arbetslivet och familjelivet? Ex. Genom att arbeta deltid? 
 
När bestämde du dig för att satsa på karriären? Var det exempelvis då barnen var vuxna? 

 
8. Byggbranschen/Fastighetsbranschen 
 

Varför valde du byggbranschen/fastighetsbranschen? 
 
Reagerade din omgivning på ditt yrkesval? Hur? 
 
Hade du någon tanke om hur byggbranschen/fastighetsbranschen skulle vara när du började 
arbeta där? Tycker du att bilden stämde överrens med hur det var i verkligheten? 
 
Vad tycker du har varit det svåraste med ditt yrke och branschen? 
 
Är branschen lika öppen för alla oavsett kön? Vilka förändringar anser du att man bör göra för 
att den ska vara det? 

 
9. Övrigt 
 

Finns det något du vill tillägga som vi inte har kommit in på förut? Får vi återkomma om vi 
har några fler frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BILAGA 3 
 
Påverkade? Byggbranschen Fastighetsbranschen 
Ledarstilar Nej Nej 
Egenskaper Ja Nej 
Bevisa Nej Ja 
Glastaket Ja Nej 
Diskriminering Nej Nej 
Familj Nej Nej 
 
 
 


