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Förord 

Under våren 2012 har vi skrivit vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Halmstad 
Högskola. Då vi läser vårt sista år på bygg och fastighetsekonomprogrammet var det ett 
självklart val för oss att studera fastighetsbranschen närmare. Det finns ett flertal personer 
som vi skulle vilja tacka. Framförallt våra respondenter som har tagit sig tid för att hjälpa oss 
och göra denna uppsats möjlig samt opponeringsgruppen som har hjälpt oss med åsikter och 
feedback.  

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Ingemar Wictor och även vår examinator 
Anders Billström som har varit ett stöd under denna process och hjälpt oss att uppnå 
resultatet.   
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Sammanfattning  

Titel:  Adjö verkställande direktörer, God dag verkställande damer  
-En studie om de utmaningar som påverkar kvinnors väg upp i 
hierarkin inom den kommunala fastighetsbranschen.   

Slutseminarium: 2012-05-28 

Ämne:  Företagsekonomi ledarskap, kandidatuppsats 15hp 

Författare:  Amanda Ljungberg och Malin Pirosanto 

Handledare:  Ingemar Wictor 

Företag:  Kommunala fastighetsbolag på västkusten 

Centrala begrepp: Chef, ledare, fastighetsbranschen, nätverk, diskriminering, 
rekrytering och mansdominerat 

Problemformulering: Vilka utmaningar upplever kvinnor när de skall avancera inom den 
kommunala fastighetsbranschen? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom berörda kvinnors syn och 
åsikter få fram vilka utmaningar som idag påverkar kvinnors väg 
upp i hierarkin inom fastighetsbranschen. 

Teoretisk referensram:  En redogörelse av de mest relevanta utmaningar som försvårar för 
kvinnor att nå toppen.  

Metod: Kvalitativ metod med fyra kvinnliga respondenter som 
innehar/innehaft befattningen verkställande direktör.  

Empiri: Våra respondenter kommer från fyra olika företag på västkusten. 
De innehar eller har haft positionen verkställande direktör på ett 
fastighetsbolag. Vi har gjort fyra stycken besöksintervjuer och 
under rubriken empiri presenteras den datainsamling som vi fått 
fram av respondenterna.   

Analys: I kapitlet analys jämförs all teori och empiri med varandra. Här 
finner vi likheter mellan teori och verklighet men vi finner framför 
allt också de skillnader som finns mellan teorin och empirin.  

Slutsats: I sista kapitlet framför vi den slutsats vi har kommit fram till. De 
utmaningar som gör att kvinnor inte når toppen på samma sätt som 
män är på grund av rekryteringsprocessen och de nätverken som 
finns idag. Kvinnor får idag inte samma uppmärksamhet som män 
vid rekrytering. De nätverk som finns idag utnyttjas av män på ett 
bättre sätt jämfört med kvinnor vilket gör att män skapar sig mer 
kontakter vilket är en nackdel för kvinnor.  

 

 



	  
	  

 

Abstract   

Title:  Goodbye managing director, Hello managing ladies 
- A study of the challange that affect women´s way up in the 
hierarchy in the local real estate industry.   

Date of seminary: 2012-05-28 

Subject:  Economy, leadership – Business administration, Bachelor. 
Swedish 

Authors:  Amanda Ljungberg och Malin Pirosanto 

Instructor:  Ingemar Wictor 

Company:  Municipal real estate industry on the west coast   

Key words: Chief, leader, real estate industry, network, discrimination, 
recruitment, male-dominated 

Question at issue: What challenges women experience when they advance in the 
local real estate industry? 

Purpose: The purpose of this thesis is that through the women's views and 
opinions find out which challengers currently affecting women's 
way up the hierarchy in the local real estate industry. 

Theory: An account of the most relevant factors that make it difficult for 
women to reach the top. 

Method: A qualitative method with four female respondents who hold/ held 
the post of managing director.  

Empirical: Our respondents come from four different companies at the west 
coast. They are today managing directors, or they have been in the 
past, at real estate companies. We have done four interviews and in 
the empirical we present the information that we got from our 
respondents.  

Analysis: In the analysis-chapter we compare all the theory and empirical. 
This is where we find similarity between theory and the reality. 
This is also where we present the differences between theory and 
reality.   

Conclusion:  In the last chapter we present the conclusion of the study. The 
main reasons why women don’t reach the same status as men is 
because of the recruitment process and networks. Women don’t 
get the attention that men get during the recruitment process. The 
networks that are available today are mainly used by men. This is a 
disadvantage for women because men expand their network of 
contacts.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
I uppsatsens första kapitel presenteras en bakgrund till vårt problemområde samt en 
problemdiskussion kring vart forskningen står idag. Det följs av problemformulering samt 
uppsatsens syfte. Avslutningsvis kommer vi att definiera de centrala begreppen för uppsatsen 
 samt redogöra för avgränsningarna. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
 
Bolman och Deal (2005) beaktar ledarskap som ett botemedel världen över som kan ordna 
och strukturera upp alla sorters problem i samhället. De hävdar att ledarskap är något bra och 
något vi behöver mer av. För att ledarskap skall uppnå bästa resultat behövs det bra ledare. 
Berggren (2001) definierar en ledare som en person som skall kunna leda en grupp oavsett 
vilket mål och vilka uppgifter de står inför. Ledaren skall vara motiverande samt ha förmågan 
att sätta mål – och även följa dem. Han/hon bör vara förstående, kunna fördela 
arbetsuppgifter, vara en god lyssnare samt kunna ta emot men också ge kritik.  

Billing (2006) hävdar att ledarskap har haft en maskulin image både historiskt och 
traditionellt sett i de flesta länder i världen. Han menar att denna image har legat som 
motstånd för kvinnor att bli ledare. Genom statistik från SCB (2008) bevisar de att 
utvecklingen som handlar om jämställdheten i Sverige har pågått under en längre tid – men 
den går långsamt. SCB (2009) visar att 47,5 % av kvinnor i åldern 15-74 år är sysselsatta i 
Sverige, jämfört med 52,5 % av männen. Det är en jämn fördelning på arbetsmarknaden 
mellan de olika könen. Jämförelsen mellan män och kvinnor som arbetar som verkställande 
direktörer skiljer sig åt och fördelningen är ojämn. Det är 13 % kvinnor respektive 87 % män 
som innehar befattningen verkställande direktörer, när sökningen görs över alla företag och 
branscher i landet.  

Enligt SCB (2008) var det inte förens först år 1846 som änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor 
tilläts att arbeta inom hantverk och det var först år 1983 som alla yrken öppnades för alla 
kvinnor. 

Teigen (2002) menar att det finns två teorier till varför männen dominerar på chefspositionen. 
Det ena avser utbudet, där orsaken till att det finns färre kvinnor på högre befattningar 
förklaras med att det finns brist på kvinnor med den kunskapen och utbildning som söks. Den 
andra teorin avser efterfrågan där han menar att organisationerna formas av processerna vars 
är könsformade. Den största anledningen till att männen dominerar hänförs till rekryteringen 
och hur den är könsrelaterad. Den betonar framför allt hur arbetsgivarens sympatier till 
personalen kompetensen relateras till kön och andra bedömningsätt till urvalet. Enligt Eagly 
(2007) möts kvinnor av mer hinder än män när de försöker avancera inom hierarkin speciellt 
inom mansdominerande branscher där vanligtvis män har befattningen chefsposition. Det här 
pågrund av samhällsenliga, politiska och ekonomiska restriktioner. 
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Denna kandidatuppsats kommer att fokusera närmare på fastighetsbranschen, ett typiskt 
exempel på hur ojämn fördelningen kan vara mellan män och kvinnor. Fördelningen mellan 
män och kvinnor som arbetar inom branschen är jämn, kvinnorna utgör 48 % och männen 
utgör 52 %. Fördelningen mellan män och kvinnor som innehar befattningen verkställande 
direktörer inom fastighetsbranschen är även här 13 % för kvinnor respektive 87 % för män 
(SCB, 2009).   

1.2  Problemdiskussion  
 
Enligt Angelöv (1991) upplever kvinnor mer stress och oro än män vid påfrestningar. 
Förklaringen till varför kvinnor gör detta är att de ofta har en lägre befattning inom 
organisationen jämfört med män och som gör att de upplever mer stress än män som oftare 
har en högre position. Enligt Gonäs (1989) studie visar det sig att kvinnor och män har olika 
betydelse på arbetsmarknaden. Kvinnornas ställning är mer sårbar och svagare än männens. 
Det är därför viktigt att arbeta för att få en mer jämställd arbetsfördelning mellan könen, och 
speciellt inom den offentliga sektorn, där besparingar och nedskärningar drabbar kvinnorna 
hårt. Enligt Eagly (2007) har kvinnor genom tiderna alltid haft viljan att vara chefer och de 
har också haft kompetensen till att lyckas med arbetet. Dessvärre har kvinnor oftast blivit 
utsatta för motgångar på vägen till de högre posterna jämfört med män, speciellt inom de 
mansdominerande branscher som finns. Enligt Fagerfjäll (2003) har många ledare inom det 
svenska näringslivet börjat få intresse för den låga andelen kvinnor och vill därför göra   
förändring. Som siffrorna visar ovan finns det fler män än kvinnor som innehar befattningen 
verkställande direktör inom fastighetsbranschen (SCB, 2009). Anledningen till denna skillnad 
finns inget givet svar på. Masui (2004) menar att det behövs fler kvinnliga ledare för att det 
kvinnliga könet bidrar till bättre arbetsklimat samt högre ekonomisk lönsamhet inom 
företaget. Enligt Marklund och Snickare (2005) är kvinnor också bättre på att utnyttja 
befintliga resurser på ett sätt som män inte kan. Berry och Frank (2010) skriver att kvinnors 
jämställdhet jämfört med män har förbättrats under den senaste tiden men att kvinnor 
fortfarande möter hinder när de skall ta sig upp till högre positioner, bland annat det omtalade 
glastaket. Enligt Durbin (2011) har de kvinnliga och manliga nätverken också stor vikt i dessa 
hinder. Tack vare nätverken kan de göra framsteg inom sitt yrke. Det finns två typer av 
nätverk, informella och formella. De informella nätverken bildas antingen av sociala eller 
arbetsrelaterade skäl. Dessa är svåra att identifiera och omfattar oftast en majoritet av män 
medans kvinnor står för de formella nätverken.  

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag heter SABO. Det är en bransch- och 
intresseorganisation som idag har cirka 300 medlemmar. Det finns idag ett problem gällande 
den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor som arbetar som verkställande direktörer 
inom fastighetsbranschen. SABO är inget undantag utan snarare ett bra exempel på hur få 
kvinnor det kan finnas inom fastighetsbranschen med befattningen verkställande direktör. 
Enligt SABO’s undersökning 1997 så utgör endast 6 % av alla verkställande direktörer inom 
organisationen kvinnor, och 33 % av alla bostadsföretagen har ingen kvinna alls i ledande 
position (Björned et al., 1998).  Enligt SABO’s uppdatering 2012 har det inte skett någon 
radikal förändring under året utan siffrorna ligger lågt och kvinnorna utgör endast 15 % 
(Personlig kommunikation, Hans, 2012-05-09). 

1.3 Problemställning 
 
Vilka utmaningar upplever kvinnor när de skall avancera inom den kommunala 
fastighetsbranschen? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom berörda kvinnors syn och åsikter få fram vilka olika 
utmaningar kvinnor möter när de skall avancera inom hierarkin. Genom att analysera berörda 
teorier och samla in relevant empiri skall vi få en redogörelse till detta problem.  

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Chef  
”Att vara chef är att ha en befattning, ett organisatoriskt ansvar – till exempel för en enhets 
ekonomiska och andra resurser och för att produktionsmålen nås” (Berggren, Gillström, 
Gillström & Östling, 2003, s. 20). 

1.5. 2 Ledare  
”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., 2003, s. 20). 

1.5.3 Fastighetsbranschen 
Verksamheter inom fastighetsbranschen ansvarar för bland annat förvaltning av byggnader 
samt dess markområde (AMS, 2009). 

1.5.4 Nätverk 
”Kontaktnät, system av relationer mellan till exempel individer eller organisationer” 
 (NE, 2012b). 

1.5.5 Diskriminering 
”Innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika” (NE, 2012c).  

1.5.6 Rekrytering  
”Anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättandet av en ledig 
befattning” (NE, 2012d).  

1.5.7 Mansdominerat 
Ett arbetsområde som samlar mer än 60 % män benämns som mansdominerad (SCB, 2007).  

1.6 Avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att undersöka kvinnor inom den kommunala 
fastighetsbranschen. Vi har valt att avgränsa oss till fyra kvinnliga respondenter inom den 
kommunala fastighetsbranschen på västkusten. Vi har inte gjort några avgränsningar 
angående ålder eller respondenternas arbetstid i branschen.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I följande teorikapitel redogör vi för vilka utmaningar som vi anser att kvinnor kan möta när 
de skall avancera inom hierarkin. Vi har valt att presentera de vi anser är viktigast och som 
ligger till grund för studien. Vi anser även att de här har kunnat påverka kvinnor mest i en  
mansdominerad bransch.  
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Glastaket 
Enligt SCB (2011) är arbetsmarknaden i Sverige idag jämnfördelad mellan män och kvinnor. 
Göransson (2004) skriver att män och kvinnor idag ligger på en relativt likartad nivå när det 
handlar om utbildning. När man istället tittar på statistik om kvinnor och män på 
toppchefsnivå så framkommer det tydligt att män (87 %) upptar fler andelar jämfört med 
kvinnor (13 %). Vidare skriver Göransson (2004) om glastaket, hon menar att det är detta så 
kallade glastak som hindrar kvinnor att avancera sig högre upp i karriärstegen. Glastaket är en 
teori som grundar sig på den ojämna spridningen av kön på positionerna högre upp i 
hierarkin. Teorin menar att kvinnor möter hinder i större utsträckning än vad män gör vilket 
hindrar dem att nå de högre positionerna. Kvinnor möter det osynliga glastaket som blir ett 
svårpasserat motstånd när de försöker kliva uppåt i hierarkin (Kanter, 1977). Enligt 
Kyriakidou (2012) är ledningsarbete ofta utförda utifrån manliga normer vilket gör att 
försvårar situationen för kvinnor.  

Cai och Kleiner (1999) menar att det finns fem olika faktorer inom glastaket som hindrar 
kvinnor att komma högre upp i sin karriärsutveckling. Dessa faktorer är: stereotyper, nätverk, 
diskriminering och familj samt finansiella faktorer.  

2.1.1 Stereotyper 
Cai och Kleiner (1999) menar att det inte är meningen att kvinnor skall vara högt uppsatta 
ledare, utan de positionerna är istället något som männen skall ansvara för. Blom (1998) 
skriver att även om vi inte ser en stor skillnad mellan könens sätt att leda så finns det 
fortfarande förutfattade meningar om att en ledare bör vara en man. På grund av denna felbild 
kan det lätt leda till att individer med en mer manlig karaktär får lättare att göra karriär vilket 
kan vara en bidragande faktor till att försvåra för kvinnorna eller i värsta fall hindra dem att nå 
framgång.  

Enligt Connerley et al., (2008) är kvinnor lägre klassificerade än män när man pratar om 
typiska manspositioner. Det förekommer negativa fördomar mot kvinnor som vill göra 
karriär, kvinnor passar inte in i företagskulturer och att de inte är intresserade på samma vis 
som män (Fagerfjäll 2003). Enligt Kite et al., (2008) beskrivs män som ledare, familjens 
inkomstkälla och överhuvud i huset medan kvinnan istället är den som shoppar, tar hand om 
huset och bidrar med djupa samtal och känslor. Enligt Bass (1990) kan kvinnan ses på två 
olika sätt, antingen får hon titeln hemmafru eller sexobjekt, eller så blir hon stämplad till 
kvinnan som inte uppfyller de krav som ställs på henne. Hon blir ansedd som en järnlady som 
är dominant och manipulativ. Det här skapar föreställningar för männen och bidrar därför till 
att kvinnor inte lika lätt blir accepterade som ledare.  
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2.1.2 Nätverk 
Fagerfjäll (2003) skriver att svenska företag har under en längre tid kännetecknats av en 
väldigt manlig, kraftig och icke-formell kultur med ett flertal olika nätverk. Lediga tjänster 
rekryteras av någon bekant eller någon som ingått i dessa olika nätverk – där kvinnor idag inte 
ingår på samma vis som män. Enligt Göransson (2007) är de starkaste nätverken är 
mansdominerande. Scott (2000) menar att idén med ett nätverk och deras teorier grundar sig 
på en grupp aktörer och med hjälp av gruppens position i hierarkin agerar de och utgör en 
större del av en social struktur. Det läggs mest vikt på fokusering av relationer som 
sammankopplar dessa aktörer. Dessa kopplingar kan både vara direkta och indirekta. 

Enligt Cross et al., (2008)  är det idag en brist på kvinnliga ledare trots den snabba ökningen 
på de andra nivåerna i hierarkin. Förklaringen till bristen av de kvinnliga ledarna är bland 
annat på grund av kvinnors utbud av nätverk då dessa är oftast är av manlig struktur. Kvinnor 
behöver antingen ta sig förbi de nätverk som sätter stopp för dem eller skapa egna nätverk 
som endast är bundna till kvinnor. Fördelen med att skapa ett mer strukturerat nätverk med en 
könsblandning är att det finns mer möjligheter till att utbyta kunskap emellan kvinnliga och 
manliga ledare. Detta är en hjälpande hand till att kvinnors utbud av nätverk ökar. 
 
För att kunna prestera högre i karriären är det viktigt att skapa nätverk. Det finns skillnader 
mellan kvinnors och mäns yrkesnätverk, detta leder dock till skillnader och möjligheter i vissa 
yrken. Kvinnors nätverk är hämmade och oftast mindre. Detta till olikheten från mäns nätverk 
som oftast är relaterade till affärer och mer fokuserade. Kvinnors nätverk utmärks som mer 
personligt med starka band emellan medans mäns har mer en utmärkande prägel att söka sig 
efter likasinnade. Oftast ger denna likasinnade prägel mer karriärmöjligheter än vad 
kvinnornas personliga band gör (Bierema, 2005). 
 
Lann (1996) menar att kvinnliga nätverk är fördelaktiga för många kvinnor på grund av att de 
gynnar till självutvecklande. Det bidrar sedan vidare till att växa personligt. Hon säger att 
nätverk är ett bra verktyg för att skapa nya kontakter speciellt förmånliga för nya 
karriärmöjligheter. Andra forskare menar att nätverken är fördelaktiga för kvinnor på två sätt. 
Dels bidrar de till bättre förutsättningar för karriär men fungerar också som en bra vägledning 
för kvinnor att komma längre upp i hierarkin (Hersby, Ryan & Jetten, 2009). Marklund och 
Snickare (2005) betonar att det är en fördel att vara kvinna i ett manligt nätverk. Du får visa 
kvinnans kvalifikationer och kan få framföra deras meningar och synvinklar om saker och 
ting. Genom att gynna kvinnliga nätverk kan man förändra människors snedvridna syn på 
kvinnor. Det är viktigt att bryta denna felaktiga föreställning om att kvinnor inte kan prestera 
tillsammans och vara sams med andra kvinnor, det här för att förändra deras underordning. 
Därför är det viktigt att lyfta upp kvinnliga nätverks egenskaper. 

2.1.3 Diskriminering  
Enligt Cai och Kleiner (1999) blir kvinnor sämre behandlade på arbetsplatsen jämfört med 
män, trots de olika jämställdhetslagarna som finns idag. Fagerfjäll (2003) menar till och med 
på att det förekommer sextrakasserier på arbetsplatser. Enligt Alvesson och Billing (1997) kan 
företag och organisationer genom att motverka könsdiskriminering och vissa könsmönster 
använda sig av ett mer rationellt rekryteringssätt samt öka arbetskraften. Mark (2007) skriver 
att det förekommer könsdiskriminering på vissa arbetsplatser. Dessa grundar sig i kvinnors 
underordning. Kvinnor har i allmänt lägre lön samt mindre makt och i övrigt sämre 
arbetsvillkor. Lagen säger att det skall finnas en plan för jämställdheten som framförallt styr 
villkoren på företagen.  
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Planen skall göra så att det blir likvärdiga situationer för män och kvinnor. Lagen innebär att 
arbetsgivaren har ett ansvar att följa och fördela utvecklingsmöjligheter mellan kvinnor och 
män samt att positionerna skall kunna fördelas lika. Planen finns där för att man skall på ett 
konkret sätt kunna implementera lagen inom företaget och framför allt gynna kvinnors 
positioner i aspekter som jämställdhetslagen omfattar. Under de senaste 50 åren har synen på 
ledarskapet förändrats. Arbetsmiljön har gått till strukturerad jämställdhet och mångfald 
istället för en värld präglad av hierarkiska strukturer. Det är viktigt att sträva efter lagen om 
”kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbete” (Göransson & Karlsson, 2006, s 21). 

2.1.4 Familj  
Enligt Cai och Kleiner (1999) tar kvinnan större ansvar för familjen och prioriterar hellre bort 
karriären. Enligt Muhonen (1999) väljer kvinnorna att ta ett steg tillbaka och prioritera 
familjen vilket gör att det manliga könet får förtur på arbetsmarknaden och arbetsgivarna 
väljer att satsa på dem. Det finns inte endast negativa sidor med att kvinnan tar ansvaret över 
familjen. Genom att kombinera familj och karriär skaffar sig kvinnan bland annat högre 
självkänsla och större ledning och gemenskap med maken. Kvinnor tar större ansvar för 
hemmet, fokuserar hellre på familjen och hushållet jämfört med män. Fagerfjäll (2003) menar 
att flexibiliteten på arbetstider på toppchefsnivå är väldigt dålig. Att ledare inte har tid att 
fokusera på familjen samtidigt som de vill göra karriär.  

2.1.5 Finansiella faktorer 
Enligt Cai och Kleiner (1999) har kvinnor sämre möjlighet att ta lån. Det finns också andra 
teorier angående kvinnors ekonomiska situationer. Enligt Persson och Wadensjö (1997) har 
kvinnor i genomsnitt längre lön än män, det gäller både i Sverige och i övriga länder i världen. 
Kvinnors genomsnittliga timlön uppgår till cirka 80 procent av männens. Det finns olika 
förklaringar och anledningar till denna skillnad. En förklaring är att män och kvinnor har olika 
mycket av de egenskaper som värderas på arbetsmarknaden, exempel på de här egenskaperna 
kan vara skillnader i utbildning samt arbetslivserfarenhet. SCB (2011) har tagit fram nyare 
statistik för kvinnors lön i procent av männens. Statistiken nedan visar detsamma som Persson 
och Wadesjö (1997) teori. SCBs (2011) tabell är en översikt av alla branscher i Sverige, inte 
enbart specificerad på fastighetsbranschen. Kvinnliga verkställande direktörers löner är 80% 
av männens på samma position.  

 

Tabell 2.1. Kvinnors lön i procent av männens lön (SCB, 2011). 
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2.2 Kvinnors karriär 
Cirka en tredjedel av dagens ledare kommer idag ifrån en storstad. Utifrån det här bygger 
Göranssons (2007) teori, att en person som är uppvuxen i en storstad har lättare att uppnå en 
chefsbefattning än andra. Författaren menar även att det finns skillnader inom samma kön då 
kvinnor som kommer ifrån en storstad har lättare att jobba sig upp i hierarkin än vad kvinnor 
som kommer från mindre städer har.   
Enligt SOU (2007) fodras förutom kunskap också en akademisk utbildning för att kunna nå en 
chefsposition. Statistik visar att kvinnor har i större grad högre utbildning än män. Inför 
högskoleintagningen vårterminen 2008 var 63 % av dem som antogs kvinnor. 

Utvecklingsteorier visar att barndomsupplevelser påverkar hur man blir som vuxen. Barnen 
lär sig att förknippa vissa egenskaper och beteende med kön. Studier har visat att 
socialisationsprocessen påverkar både kvinnor och män till deras val av utbildning. Det har 
även visat sig att kvinnor som har fäder med högre utbildning väljer oftast ett mansdominerat 
arbete (Lemkau, 1979). Angelöw (2000) skriver om människans livslånga process, en process 
som har sin början i barndomen och som pågår hela livet. Den livslånga processen innefattar 
bland annat beteende, attityder och värderingar. Han hävdar att det är socialisationen som 
formar barnet under dess uppväxt då det bland annat skapas könsroller, moral och 
självuppfattning.  

Enligt Betz och Fitzgeralds (1987) studie påverkas döttrar av hur moderns karriärutveckling 
ser ut. Har du en engagerad och ambitiös moder som förvärvsarbetar ökar sannolikheten att du 
får en dotter som är mer fokuserad på att satsa på karriären jämfört med de som har mödrar 
som är arbetslösa eller har sitt arbete i hemmet. Sachs et., al. (1992) studie visar att en stor del 
av de kvinnliga ledarna haft bättre kontakt med sina mödrar än sina fäder.  
Enligt Alvesson et., al (1999) har kvinnliga ledare ofta haft en starkare relation med sin far än 
sin mor. De menar att kvinnor inte har ledarpositioner i lika stor omfattning som män. Det 
maskulina ledarskapet sägs vara mer auktoritärt vilket grundar sig i att kvinnor söker sig 
omedvetet mer till sin far för att tillägna sig dessa egenskaper. Enligt Van Engen et., al (2001) 
beskrivs det kvinnliga ledarskapet med egenskaper så som att de kan uttrycka sig bra, kan ge 
beröm och vara ett bra stöd, demokratisk och taktfull samt personorienterad och omtänksam. 
Män beskrivs ha ett ledarskap som innehåller struktur samt även fokus på dess uppgifter, nå 
mål och vara uppgiftsorienterad.  

Hennig och Jardims studie (1977) visar att kvinnliga ledare har eller har haft en bra relation 
till båda sina föräldrar under sin uppväxt, men har oftast stått sin fader extra nära. Mödrarna 
beskrivs som kärleksfulla men har hållit sig mer i bakgrunden än vad fädren gjort.  

Med dessa teorier är det svårt att konstatera att inget resultat är mer sant än något annan när 
det talas om kvinnors relation till föräldrar (Muhonen, 1999). Becker (1980) skriver om 
human teori som är en teori om att kvinnor och män gör olika rationella val i livet gällande 
utbildning, karriär och yrken. Kvinnor och män påverkas av huruvida det är lönsamt för dem 
att investera i en utbildning eller inte beroende på samhällets förväntningar av dem. Deras val 
blir också berörda av den könsmässiga fördelningen i hemmet vilket gör att kvinnor sänker 
sina förhoppningar till fortsatt utbildning. Det här blir den bidragande faktorn till att 
kvinnorna inte blir tillräckligt meriterade för de utmärkande mansdominerade arbetena. På 
detta grundar sig även Jonsson (1997) förklarningsteori till varför så få kvinnor når toppen. 
Jonsson (1997) menar att kvinnor väljer fel utbildningar och kan inte ta sig vidare upp i 
hierarkin och det blir på så sätt deras fel att de misslyckas med karriären. Han menar att 
kvinnorna väljer könsbundet arbete och går efter traditioner istället för att välja ett arbete som 
man kan nå toppen med.   
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Enligt Billing (2006) har människan en föreställning om manliga respektive kvinnliga yrken. 
Detta medför att könsskillnader stärks och det kvinnliga könet begränsas för 
utvecklingsmöjligheter. Kvinnor eftersträvar karriär i lika stor grad som män gör. Däremot 
faller den här eftersträvan tillbaka när de inte kan kombinera sitt liv med att göra karriär och i 
samma utsträckning ta hand om sin familj (Betz & Fitzgerald, 1987).  

2.3 Rekrytering 
Sverige har kommit en bra bit på vägen när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män. 
Det finns dock risker med att de traditionella föreställningarna kommer fram vid rekrytering 
som visar vart kvinnan och mannen passar in. Följer arbetsgivaren de sedvanliga rutinerna vid 
rekrytering, är risken större att kvinnor får de traditionella kvinnoposterna och detsamma 
gäller för männen (Women to the top, 2005). 

För att ett företag skall kunna hitta den bästa kompetensen till företaget är rekryteringen en 
viktig del i sökande processen. Det handlar om att utse rätt individ till rätt ställning inom 
organisationen. Hur man kan uppnå det här påverkas av hur väl och noga individen anpassar 
sin rekryteringsprocess. Den individ du väljer måste gå ihop med företagets beräkningar för 
att kunna få fram maximal kompetens (Kahlke & Schmidt, 2002). När man skall tillsätta en 
position inom en organisation sker detta ofta informellt genom formella 
styrelsesammanträden. Det är oftast några få personer som inom organisationen bär ansvaret 
för rekryteringen. Inför rekrytering av högre chefer söker de ansvariga ofta efter kandidater 
inom sina egna nätverk. De ansvariga lägger då ofta sitt fokus på personer som redan har en 
chefsposition på någon nivå inom samma organisation (SOU, 1997). När samhället skall 
rekrytera till toppositionerna sker det här oftast genom en aktiv rekrytering, det vill säga att de 
som blir rekryterade har oftast inte själva sökt sin tjänst. Grunden till rekryteringen kommer 
då från tidigare uppbygga kontakter och nätverk (Bourdieu, 1996). Enligt Göransson (2007) 
så har de personliga kontakterna samt de nätverk som personen skapat under sitt arbetsliv en 
viktig del vid rekrytering till chefsposition. Han kopplar detta till glastaket och ser att männen 
hittar förtroende hos andra män då de ser likheter med varandra.  

Pettersson (2002) anser att det finns tre teorier varför det behövs rekryteras mer kvinnliga 
chefer. Den första teorin grundar sig på demokratiargument. Båda könen skall vara lika 
representerade inom alla områden och nivåer för att kunna påverka samhällsutvecklingen. 
Den andra teorin tar upp resursargument. Med det här menas att om kvinnor och män anses 
vara lika kompetenta med att kunna vara ledare så dubblas urvalet till rekrytering av 
chefspositionerna och det blir större sannolikhet att man får rätt person på rätt plats. Det här 
avser att om kvinnor anses vara olika män när det gäller kompetensen går samhället miste om 
dess bidrag när kvinnor inte blir rekryterade till högre positioner så som chefsbefattningar. 
Den tredje och sista teorin stödjer sig på intresseargument. Kvinnans underordning i jämfört 
med männens bidrar till en konflikt mellan könen. Denna konflikt gör att männen får svårare 
att representera kvinnorna och deras betydelser för organisationen. 
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2.4 Ledarskapstilar 
Enligt Thomsson (2002) föds och formas flickor och pojkar med kroppsliga uttryck som gör 
att vi könsbestämmer barnen. Genom samhället givna mönster formas vi sedan till bland 
annat normer och regler. Dessa strukturer visar sedan personen vad som betraktas vara 
manligt respektive kvinnligt. Ledarskap hos kvinnor och män är ett mycket omtalat ämne där 
teorier talar emot varandra, vissa säger att det finns skillnader mellan könen och vissa hävdar 
att det inte finns några skillnader alls. (Eagly & Johannesen – Schmidt, 2001).  

2.4.1 Ledarskap med könsskillnader 
En vanligt förekommande ansats är att människan skapar föreställningar redan från födseln 
om vad som är manligt och kvinnligt. Samhället och individen påverkar ständigt varandra 
genom dess normer, kultur och värderingar. Föreställningarna skapas genom definierade 
tankar om vad som är manligt och kvinnligt vilket gör att en maktbalans skapas och det 
uppstår en skillnad mellan könen (Holmberg, 2007).  
 
Enligt Burke och Collins (2001) skiljer sig ledarstilen mellan kvinnor och män från varandra. 
Granér (1994) beskriver en kvinnlig ledares egenskaper genom att använda orden; 
gränsöverskridande, relationsinriktad, beroende, känslosam och omhändertagande. Berggren 
et al., (2001) beskriver kvinnors ledarskap på liknande sätt. De använder sig av egenskaper 
som god lyssnare, god kommunikationsförmåga samt vara duktiga på att förbättra relationen 
mellan medarbetare. Granér (1994) förklarar det manliga ledarskapet istället med egenskaper 
såsom; gränssättande, delegerande, resultatinriktade och djärva, inte alls de egenskaper som 
kvinnor framförallt innehar.  (Granér 1994) fortsätter i sin text med att förklara att män anses 
använda sig av arbetsinriktade roller, medan kvinnor istället använder sig av sociala roller. 
Kvinnor har lättare att se helheten, göra flera saker samtidigt – medan män istället fokuserar 
på en uppgift i taget och fokuserar på specifika uppgifter. 
Berggren et al., (2001) beskriver de manliga egenskaperna på liknande sätt. Han menar också 
att de sätter gränser och mål, ställer krav och är beslutsamma.  
 
Enligt Enbom (2000) så anses kvinnor som blir befordrade till chefspositioner ha mer av de 
manliga egenskaperna. Han menar även att en kvinna som har befattningen chef på en 
mansdominerad arbetsplats utvecklar mer maskulina egenskaper under tidens gång och 
formar sitt beteende efter arbetet för att kunna passa in i den mansdominerande miljön.  
Enligt Holmberg (2003) studie menar vissa att kvinnliga chefer bör ha ett manligt beteende 
för att kunna nå framgång. Hon menar att genom det här förlorar kvinnor sin kvinnlighet.  

Sachs et al., (1992) skriver i sin studie om kvinnliga ledares biografiska och personliga 
egenskaper, att huvudparten av kvinnorna hade starka åsikter om jämställdhet och deras 
betydelse i samhället samtidigt som de hade en mer maskulin könsidentitet. 
Enligt Holmquist (1997) blir kvinnor med chefsbefattningar kritiserade för bristande 
auktoritet. Hon menar att det finns så få kvinnliga chefer just på grund av den här bristande 
egenskapen hos dem. Däremot är det många kvinnor som anses vara mer manliga när de har 
en chefsbefattning. Det här tror hon gör att kvinnor blir mindre lämpade för denna tjänst. Det 
talas ofta om ledarskap. Dock benämns det bara ledarskap eller kvinnligt ledarskap. Termen 
manligt framför ledarskap är inget vanligt ord utan det finns i det undermedvetna och det 
kvinnliga ledarskapet blir en avvikelse som ofta belyses större än andra.  
 
Masui (2004) menar att det behövs fler kvinnliga ledare för att det kvinnliga könet bidrar till 
bättre arbetsklimat samt högre ekonomisk lönsamhet inom företaget. Kvinnor är också bättre 
på att utnyttja befintliga resurser på ett sätt som inte män kan hantera (Marklund & Snickare, 
2005).  
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2.4.2 Könsneutralt ledarskap 
Vid ett antal forskningsstudier har det kommit fram resultat om att manliga och kvinnliga 
ledare uppvisar liknande beteende (Powell, 2002). Baker (1991) menar istället att kvinnor och 
män väljer själva vilket sätt de vill leda och vilken ledarstil de vill använda sig av. De flesta 
studier som har gjorts inom ledarskap har använt sig av personer som haft chefsbefattningar i 
verkliga organisationer. Dessa studier visar inga ledarskapsskillnader mellan kvinnor och 
män, förutom att kvinnor har en mer demokratisk ledarstil (Eagly & Johnson 1990). Varför 
kvinnor har en mer demokratisk ledarstil tros bero på deras starka sociala förmåga samt vissa 
statusskillnader. Deras inflytande beror inte på deras kön utan snarare på deras position i 
hierarkin (Riger & Galligan 1980). 
 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 
Det finns fem olika faktorer som hindrar kvinnor att ta sig upp i hierarkin enligt Cai och 
Kleiner (1999). Dessa faktorer är: nätverk, stereotyper, diskriminering, familj och finansiella 
faktorer.  

Svenska företag kännetecknas av en manlig icke-formell kultur. Rekryteringen till lediga 
tjänster sker oftast av någon bekant eller någon som har varit medlem i dessa olika nätverk. 
Kvinnor ingår oftast inte på samma vis som män i dessa nätverk (Fagerfjäll, 2003).  

Enligt Connery et. al. (2008) förekommer negativa fördomar mot kvinnor som vill göra 
karriär. Män klassificeras högre än kvinnor och man pratar om typiska manspositioner. Enligt 
Fagerfjäll (2003) passar inte kvinnor in i företagskulturer och de visar inte samma intresse för 
framgång som män.  

Enligt Mark (2007) har kvinnor generellt mindre makt, lägre lön samt i övrigt sämre 
arbetsvillkor än män. Lagen om jämställdhet skall styra villkoren på företagen och göra 
situationerna likvärdiga för både män och kvinnor.  

Lemkau (1979) menar att barndomsupplevelser påverkar hur man blir som vuxen och att barn 
formas av sin omgivning. Kvinnor och män bli påverkade av socialisationsprocessen till deras 
val av utbildning. Enligt Mohunen (1999) får det manliga könet förtur på arbetsmarknaden då 
kvinnor väljer att ta ett steg tillbaka och prioritera familjen.  

Enligt Cai och Kleiner (1999) har kvinnor har svårt att få lån. Enligt Persson och Wadensjö 
(1997) har kvinnor i genomsnitt lägre löner än män. Det finns olika förklaringar och 
anledningar till det här, bland annat att män har egenskaper som värderar högre på 
arbetsmarknaden.  

Wahl (1997) skriver om en studie som gjorts på kvinnors tankar kring karriären. En tredjedel 
av kvinnorna definierar karriär med hög lön och hög position etc. Kvinnor faller tillbaka när 
de inte kan kombinera sin karriär med familjen., dock eftersträvar de karriär på samma sätt 
som män (Betz & Fitzgerald, 1987). Enligt Tiegen (2002) finns det två teorier som förklarar 
varför kvinnor inte når samma nivå som män: utbud och efterfrågan. Utbudet handlar om att 
kvinnor inte har samma kunskap och utbildning som män. Efterfrågan handlar om hur 
organisationer är könsformade.  
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Enligt Göransson (2007) är personliga kontakter och nätverk två viktiga faktorer som 
påverkar vid rekrytering till chefsposition. Vid rekrytering till topposition används oftast en så 
kallad aktiv rekrytering, vilket innebär att de som blir rekryterade ofta inte sökt sin tjänst 
(Bourdieu, 1996).  

Det finns flera forskare idag som anser att det finns skillnader på sättet att leda beroende på 
vilket kön ledaren har (Burke & Collins, 2001) . Powell (2002) menar att manliga och 
kvinnliga ledare uppvisar liknande ledarskapsegenskaper.  

Vi har sammanfattat vår teori i en modell som vi kommer att utnyttja under studiens gång. Vi 
har ritat upp de rubriker och underrubriker som vi kommer att fokusera på.  

 

2.7 Modell 
Nedan presenterar vi ett schema som skall tydliggöra upplägget av vår studie. Den övre rutan 
märkt med kvinnor till toppen symboliserar studiens mål. De fyra mellersta begreppen 
symboliserar de utmaningar som vi anser att kvinnor möter på vägen upp i hierarkin. Vi har 
använt oss av artiklar och böcker för att välja våra begrepp.  

 

Figur 2.2 Modell inför operationalisering 

Utifrån den teoretiska referensramen har de faktorer som vi valt ta upp bidragit till med olika 
utmaningar för kvinnor att avancera inom hierarkin. De utmaningar vi valt att ta upp har 
sedan sammanställts i en figur. Den här figuren kommer även användas under analysen av 
empirin. Vi visar sedan en återkoppling till analysmodellen i slutsatsen vilka faktorer som 
varit mest bidragande till kvinnors svårigheter att avancera längre upp i hierarkin.  
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3. Metod 
  
 
Metoden beskriver de val som vi har tagit ställning till under studiens gång. Den börjar med 
att berätta vilken metod vi har använt oss av, vilken litteratur som vi haft tillhanda och hur vi 
har gått tillväga med arbetet för att kunna bearbeta intervjuerna inför den empiriska studien. 
___________________________________________________________________________ 

 
3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Det finns olika vägar att samla in primärdata genom. Enligt Bjurwill (2001) är det viktigt att 
redogöra vid studiens början vilken metod som skall användas för att samla in informationen. 
Det finns två olika sätt för denna insamling, kvalitativ eller kvantitativ metod. Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar att en kvalitativ undersökning riktar in sig på att beakta och fokusera. 
Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden användbar när man söker efter klarhet om 
ett begrepp eller ett fenomen. Det ger forskaren en nyanserad bild i ett oklart ämne. Motsatsen 
till denna metod är den kvantitativa metoden där skillnaden mellan de två metoderna är enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) att den kvalitativa metoden utgår från respondentens 
perspektiv, medan den kvantitativa metoden istället används när forskarens utgångspunkt är 
vilka tankar och dimensioner som skall stå i fokus. Den kvantitativa metoden används vid 
undersökningar som sker med hjälp av enkäter och siffror och när man vill att undersökningen 
skall kunna generaliseras. Den kvantitativa metoden syftar även på att undersöka många 
enheter.  

3.1.1 Den kvalitativa metoden 
Genom denna studie vill vi skapa klarhet i vilka faktorer som skapar motgångar för kvinnor 
upp i hierarkin inom den kommunala fastighetsbranschen. För att kunna skapa denna klarhet 
har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi strävar efter att skapa en klarhet i vår 
studie, beakta och fokusera på de olika faktorerna som skapar motgång. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008) sker en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter och siffror. Då vi 
fann statistik på hur många kvinnliga direktörer det finns inom den kommunala 
fastighetsbranschen, är det vårt intresse att gå djupare in i problemet och komma fram till 
anledningen till varför statistiken ser ut om den gör idag. Vårt syfte är inte att kunna 
generalisera och undersöka många enheter utan vi skall kunna gå in på djupet och undersöka 
vårt problem från grunden. Vi anser därför att den kvalitativa metoden är mest lämpad för vår 
explorativa problemformulering. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden 
svårtolkad och krävande. Det här är nackdelar vi har haft i åtanke men valt att bortse från då 
vi anser den kvalitativa metoden är mest lämpad för vår studie.   

3.1.2 Deduktiv datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av en deduktiv datainsamlingsmetod under vår studie. En deduktiv 
datainsamlingsmetod är enligt Jacobsen (2002) att gå från teori till empiri. Vid användandet 
av denna metod skapas en rad olika förväntningar om hur omvärlden ser ut idag därefter görs 
insamlingen av data för att se om teorin stämmer överens med verkligheten. Vi är medvetna 
om att det finns nackdelar med en deduktiv datainsamlingsmetod, då det är lätt att 
undersökare endast söker efter den information som finns i böcker eller artiklar. Det finns 
därför en stor risk att vi missar viktig information då man endast utgått från tidigare teorier. 
Vi anser ändå att denna metod är bäst lämplig att använda oss utav då vi inte hade tillräckligt 
med förkunskaper inom området.  
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Vid en induktiv datainsamlingsmetod samlas empirin in och därefter jämförs den insamlade 
empirin med teori. Om vi hade valt att använda oss av den sortens metod fanns det risk att vi 
hade ställt för många, irrelevanta och onödiga frågor. Det hade inneburit att vi troligtvis inte 
hade kunnat sammanställa vår empiri och heller kunnat koppla empirin med teorin.  

3.2 Sekundär data 
Vid studiens början läste vi igenom olika artiklar och böcker för att få förkunskaper kring 
ämnet och för att utforma vår teoretiska referensram.  

3.2.1Val av litteratur 
Vi har besökt olika bibliotek och sökningsmotorer för att åstadkomma så bred förkunskap 
som möjligt. Vi har läst böcker, vetenskapliga artiklar samt andra kandidatuppsatser inom 
ämnet för att få en bra överblick kring vårt problem. Genom att läsa tidigare uppsatser inom 
ämnet har vi fått tips på referenser och de har lett oss vidare till nya sökningar, exempelvis via 
Stockholm Universitets sökmotor. Vi valde sedan att söka djupare på vetenskapliga artiklar 
samt internetsidor för att få djupare kunskap samt bredare information. Genom att använda 
oss av Halmstad stadsbiblioteks sökningsbas LIBRIS har vi funnit majoriteten av våra 
vetenskapliga artiklar. Sökord som vi använt oss av är bland annat: kvinnligt, ledarskap, 
könsneutralt och glastaket. Vi har också sökt på engelska ord och fraser såsom: gender, 
women AND gender, women + leadership. Vi har valt att använda studier som både är 
kvalitativa och kvantitativa. För att vi skall framföra en bra bakgrund till vår 
problemformulering krävs statistik och siffror, vilket innebär att vi inte kan bortse från 
kvantitativa studier.   

3.2.2 Avgränsningar i sekundärdata 
Det är viktigt för en läsare att förstå budskapet med en kandidatuppsats från början. Vi valde 
därför att utforma vår uppsats väldigt överskådlig och enkel. Vi följde hela tiden vår röda tråd 
med rubriker och avsnitt.  

Under studiens gång gjorde vi inga avgränsningar i sekundärdata då vi kände att samtliga 
punkter i vår teoretiska referensram var viktiga. Vi observerade under studiens gång att det 
var punkter i den teoretiska referensramen inte skulle ge oss något resultat, vi såg det inte som 
något negativt – istället som något positivt. Vi kom fram till att det troligtvis inte handlar om 
löner eller familjen. Vi såg det som ett resultat, även om det inte gav oss någon framgång i vår 
studie på det sätt vi önskat.   

3.2.3 Källkritik 
Vi har läst mycket genusböcker samt ledarskapsböcker för att kunna sammanställa litteratur 
inför vår studie. För att göra vår studie tillförlitlig har vi sökt efter litteratur och artiklar som 
stödjs av flera författare och vi har också försökt att använda så sena årtal som möjligt.  

Vi är medvetna om att det finns referenser i vår studie som är relativt gamla. Vi har diskuterat 
dessa referenser ett flertal gånger men har ändå valt att ha med dem. Vi har försökt att stödja 
upp våra äldre referenser. Anledningen till detta är på grund av att de framför väldigt mycket 
bra information och bakgrund för vår studie. Exempel på äldre referenser är Kanter (1977), 
han skriver om att kvinnor möter det osynliga glastaket som blir et svårpasserat motstånd när 
de försöka kliva uppåt i hierarkin. Vi stödjer Kanters teori med Kyriakidou (2012) samt Cai 
och Kleiner (1990).  
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3.3 Urval 
För att vi skulle kunna besvara vår problemformulering valde vi varsamt ut våra respondenter. 
Enligt Jacobsens (2002) kriterier kan en respondent väljas ut eller väljer man den person som 
kan ge uppsatsskrivarna god och riklig information. Personer som har god kunskap inom 
ämnet är också personer som är villiga att lämna ut information till studien. Enligt Jacobsen 
(2002) innebär ett strategiskt urval att undersökaren väljer enheter som ger ett visst svar. Vi 
har enligt Jacobsen (2002) gjort ett strategiskt urval då vi valt att endast fokusera på att 
intervjua kvinnliga verkställande direktörer inom den kommunala fastighetsbranschen. 
Anledningen till att vi valde kvinnor på samma position och nivå var för att vi ville höra deras 
version om hur de tog sig upp i karriärstegen och vilka hinder de mötte på vägen. Vid studiens 
början tänkte vi välja respondenter från olika platser i Sverige. Kort därefter konstaterade vi 
att på grund av tidsbrist och kostnader som tillkommer vid besöksintervjuer enligt Jacobsen 
(2002), kunde vi inte fortlöpa vår undersökning på det sätt vi önskat utan valde därför att 
avgränsa oss. Vår undersökning avgränsades till västkusten för att få möjlighet till ett bättre 
och djupgående arbete.  

I vårt urval fick vi kontakt med våra tre respondenter omedelbart. Vi hade inget bortfall i vårt 
urval då respondenterna svarade ja omedelbart.  Vi valde att avgränsa oss till den kommunala 
fastighetsbranschen då vi ville fokusera på en sak. Om vi hade respondenter från den 
kommunala och privata fastighetsbranschen anser vi att det då hade blivit en jämförelse 
mellan de olika branscherna, och det är ett resultat vi inte strävar efter. Vi lade därför vårt 
fokus på kvinnliga verkställande direktörer inom den kommunala fastighetsbranschen på 
västkusten.  

Jacobsen (2002) skriver om en metod som kallas snöbollsmetoden. Metoden innebär att man 
får tips och idéer från respondenter för att kunna utveckla arbetet. Denna metod valde vi att 
använda under studiens gång. Vi upplevde en väldigt god kontakt med en respondent under 
vårt tredje intervjutillfälle. Hon hänvisade oss till vår fjärde och sista respondent. 
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3.4 Operationalisering 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att vi mäter det vi verkligen vill mäta. För att vi skall 
kunna följa vår struktur från den teoretiska referensramen och lyckas ha samma struktur i den 
empiriska datainsamlingen valde vi att utforma våra frågor. Vi valde att utforma vår 
intervjuguide på ett sätt där de första frågorna (1-5) handlade om respondenten som individ. 
Detta gjordes för att respondenten skulle få en mjukstart och inte slängas in i intervjuns tyngre 
delar. Därefter fortsatte frågorna kring respondenten frågor som ”Varför tror du att du är på 
den position som du är på idag?” (frågor 1-3, karriär). Vi delade sedan upp intervjufrågorna 
efter vår teoretiska referensram på ett tydligt sätt. Rubriker som: ledarskap, familj, branschen 
och rekrytering valdes. Enligt Jacobsen (2002) är ett abstrakt begrepp svårt att mäta. Vi valde 
därför att förklara våra otydliga begrepp vid intervjutillfället. Exempel på otydliga begrepp är 
glastaket och mansdominerad bransch, detta för att det inte skulle bli några missförstånd.  

 

 

Figur 3.1 Modell för operationalisering 

 

3.5 Primärdata 
Primärdata innebär att informationen insamlas in direkt från respondenter eller annan berörd 
person. Datainsamlingen blir formad efter den speciella problemställningen och fås ofta via 
besöks- eller telefonintervjuer.  

3.5.1 Intervju som datainsamlingsmetod  
Vid studiens start bestämde vi oss för att samla in primärdata med hjälp av besöksintervjuer i 
första hand. Enligt Wärneryd (1990) är besöksintervjuer den mest flexibla situationen vid ett 
intervjutillfälle. Det finns möjlighet att ställa många frågor och det är lätt för intervjuaren att 
förklara eller utveckla frågan. Vår problemformulering är känslig på många sätt för kvinnor i 
arbetslivet. Enligt Jacobsen (2002) tycks en person har lättare för att prata om känsliga ämnen 
när man sitter ansikte mot ansikte.  Det är därför lättare att tyda respondenten med hjälp av 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. En annan fördel med besöksintervjuer är också att man kan 
känna av stämningen på ett annat sätt, jämfört med andra intervjumetoder.  
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Det finns också nackdelar med att använda sig av besöksintervjuer som vi är väl medvetna 
om. Enligt Wärneryd (1990) kan besöksintervjuer upplevas som att respondenter måste ta 
ställning. Det upplevs också vara ett dåligt skydd för respondenten och att han/hon påverkas 
av normer och de socialt önskvärda svaren. Vi valde att frånse från dessa nackdelar och 
istället upplyfta de fördelar som kommer med besöksintervjuer.  

Respondenterna har själva valt att ställa upp på intervjun, det är ingenting som de varit 
tvungna att ställa upp på. De har upplevts som väldigt hjälpsamma och öppna för vår studie.  

Vid mötet med respondenterna valde vi att använda oss av bandspelare. Jacobsen (2002) 
menar att de som har fått viss träning använder endast bandspelaren som ett komplement och 
utgår hellre från anteckningar. Vi anser inte att vi har den sorters träning och vi valde därför 
att utgå från bandspelaren. Anledningen till detta var för att vi skulle ha möjlighet att lyssna 
på intervjun vid ett senare tillfälle, citera respondenterna i uppsatsen samt vara väldigt aktiva 
gentemot respondenten under intervjun. För att underlätta för respondenten valde vi att en av 
oss skulle aktivt intervjua respondenten medan den andra skulle vara väldigt passiv. Personen 
som var passiv skrev istället ned viktiga punkter under intervjun för att vi inte skulle gå miste 
om viktigt information.  

Vi är medvetna om vilka nackdelar som finns i samband med bandinspelning. Jacobsen 
(2002) hävdar att personer som inte är vana vid tekniska hjälpmedel ofta kan bli stela och det 
kan medföra störningar under intervjun. Vi antar, i detta fall, att respondenterna ställt upp på 
intervjuer tidigare och vi tvivlar starkt på att de inte är vana vid tekniska hjälpmedel då de 
arbetar inom en sådan bransch.  

3.5.2 Intervjuguide 
Samtliga av respondenterna innehar befattningen verkställande direktör. Därför valde vi att 
använda oss av samma intervju guide under samtliga intervjuer för att utgå från samma punkt.  

Innan intervjutillfällena hade vi både mejl- och telefonkontakt med våra respondenter och 
inför besöksintervjuerna skickade vi ut vår intervjuguide i förväg för att respondenterna skulle 
ha möjlighet till att kolla igenom frågorna samt komma med förberedda tankar kring våra 
frågor. Syftet var att respondenterna skulle känna sig säkrare innan intervjun, samt att de inte 
skulle behöva vara ovetandes om vad som skulle hända under vårt möte. Vi funderade mycket 
i början på om vårt tillvägagångssätt gjorde att våra respondenter tänkte igenom svaren på ett 
sätt vi inte önskat, med det menar vi att de tänkte ut svar som de trodde att vi väntade oss. 
Detta är nackdel med förutskickat material men för att respondenterna skulle inte skulle gå 
runt i ovisshet valde vi ändå att genomföra metoden på det sättet.  

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att börja på ett enkelt och avslappnat vis för att uppnå en 
bra start på intervjun. Fokuseringen läggs annars för lätt på intervjuguiden och inte 
intervjuobjektet. Vi valde att använda oss relativt grundligt av vår intervjuguide då den 
innehöll de delar vi sökte. För att uppnå önskvärt resultat av intervjun var vi noga med att 
ställa följdfrågor och ibland prata något utanför ämnet.  

3.6 Analysmetod 
När vi framställt vår intervjuguide och gjort fyra besöksintervjuer som vi spelade in med hjälp 
av bandspelare transkriberade vi vårt material. Det gjorde vi genom att lyssna på våra 
intervjuer och skriva ned allt som sades under vårt möte. Enligt Jacobsen (2002) är det väldigt 
tidskrävande men viktigt för sammanställningen.  Därefter valde vi att systematiskt skriva upp 
respondenternas svar och strukturera dem i våra huvudrubriker för att skapa en överskådlighet 
i vår studie.  
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Jacobsen (2002) kallar detta för kategorisering och detta gör vi för att tydligt kunna belysa 
vårt ämne. Då intervjuerna tog cirka 60 minuter vardera var vi tvungna att sålla ut mycket 
småprat och annat informellt prat som tillkom under intervjuerna.  

3.7. Validitet och reliabilitet 
Rosengren och Arvidsson (2002) definierar ordet validitet med att förklara hur bra den 
teoretiska referensramen överensstämmer med den insamlade empirin. Det finns två olika 
krav som empirin måste uppfylla, den måste vara valid och den måste vara reliabel (Jacobsen, 
2002).  

Validitet delas upp på två olika sätt, intern och extern giltighet. Jacobsen (2002) fortsätter 
med att den interna giltigheten innebär att man faktiskt mäter det man vill mäta och man har 
beskrivit situationen på rätt sätt. Han menar att validiteten påverkas mycket av att 
intervjupersonen är rätt person för uppdraget och att personen i fråga också talar sanning. 
Respondenterna följer dessa synpunkter då de innehar befattningen verkställande direktör 
samt att de har avancerat i karriärstegen under deras tid på arbetsmarknaden. Det är fyra 
kvinnor som har lyckats ta sig förbi glastaket och ta sig mot toppen. Enligt Jacobsen (2002) 
får vi en hög intern giltighet genom våra besöksintervjuer.  

Jacobsen (2002) förklarar vidare att den externa giltigheten gäller när ett resultat är giltigt 
även i andra sammanhang. Den förklarar i hur hög grad utfallet kan generaliseras. Det är svårt 
att uttrycka om vår uppsats kan generaliseras då vi gjort en kvalitativ studie där vi endast 
intervjuat fyra respondenter på västkusten. Vilket innebär att vi inte kan se till hela 
populationen.  

Reliabilitet förklarar hur tillförlitlig en studie är (Jacobsen, 2002; Rosengren & Arvidsson, 
2002). För att en mätning skall visa en hög reliabilitet skall man, vid ett senare tillfälle, uppnå 
samma resultat av en undersökning. Enligt Trost (1997) kan detta vara komplicerat då han 
menar att människan ständigt befinner sig i en process där beteende och åsikter förändras. 
Han menar att människan påverkas av olika situationer och kunskaper vilket gör att 
respondenter kan svara annorlunda vid ett senare tillfälle. Vi har intervjuat våra respondenter i 
en neutral miljö, på respektives arbetsplats. Detta har vi gjort för att respondenten skall känna 
sig trygg och bekväm. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skall man ta hänsyn till om respondenter vill vara 
anonyma. Respondenterna i denna uppsats är anonyma och de namn som står är fiktiva. En av 
respondenterna ville inte ha med sitt namn och vi valde då att göra alla respondenter 
anonyma. Respondenterna kan nu tala fritt utan att behöva tänka steget längre för företaget 
eller omvärldens skull. Anonymiteten ger våra respondenter en chans att tala ut och förklara 
hur de tycker och tänker.  

3.8 Metodkritik 
Under tiden som vi skrev denna uppsats märktes det att alla beslut som vi tog hade både 
fördelar och nackdelar. Vi tycker att större delen av de beslut vi tagit har gynnat oss på ett 
positivt sätt. Information som kom fram tycker vi är bra och vi har även fått med oss mycket 
kunskap på vägen. Något vi konstaterat i efterhand är att vi borde ha försökt boka in våra 
intervjuer vid ett senare tillfälle, jämfört med vad vi gjorde. Vi hade kunnat komma med 
bättre intervjuunderlag från början och hade kunnat göra våra intervjuer på ett djupare sätt. Vi 
hade turen att ha väldigt förstående respondenter och kunde komplettera med vidare 
information och empiri via mejlkontakt. 
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4. Empiri 
 

Empirin presenteras med en kort beskrivning om varje enskild respondent. Efter det delar vi 
in empirin utifrån den teoretiska referensramen och avslutar med en sammanfattning. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Karin är i femtioårsåldern och arbetar som verkställande direktör. Hon har sedan tidigare 
universitetsutbildning som civilingenjör med inriktning väg och vatten. Respondenten började 
sin karriär som platschef inom en stor byggfirma och har sedan arbetat sig uppåt i ett flertal 
företag.  

Ulrika är femtioårsåldern och arbetar som länsöverdirektör. Hon är sedan tidigare 
civilingenjör och har även universitetsutbildning inom väg och vatten. Ulrika har tidigare 
erfarenhet från att arbeta som verkställande direktör på ett kommunalt fastighetsbolag. Hon 
har även haft en hög uppsatt position inom en svensk myndighet. Respondenten är även aktiv 
i flera kommunala styrelser. 

Lisa är fyrtioårsåldern och arbetar som verkställande direktör. Hon är utbildad civilekonom 
och har under åren fördjupat sig i olika ledarskapsutbildningar. Lisa har genomfört en 
chefsutbildning på 1 år samt ett traineeprogram på 3 år. Hon har varit verkställande direktör i 
snart 6 års tid på det företag hon nu är på. Tidigare arbetade hon inom detaljhandeln och även 
där hade hon en hög position som verkställande direktör. 

Britta är i sextioårsåldern och arbetar som verkställande direktör. Respondenten är utbildad 
civilekonom från grunden och har arbetat mycket med ekonomi under sina tidigare 
anställningar. Hon har haft befattningar som ekonomichef, redovisningschef, ekonomidirektör 
samt vice verkställande direktör. Britta har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 15 år och har 
under denna tid varit verkställande direktör redan från starten.  
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4.2  Glastaket   
Generellt sätt har glastaket både märkts av och påverkat respondenterna. 

 ”Det är bara att titta sig omkring och se hur många kvinnor som jobbar kvar i branschen, 
många börjar men hoppar sedan av”(Personlig kommunikation, Ulrika, 2012-04-02). 

 ”Fastighetsbranschen – man tror att det måste vara en tekniker.” (Personlig kommunikation, 
Britta, 2012-03-02). 

 ”Det finns saknad av kvinnor då många ofta kopplar samman fastighetsbranschen med 
byggbranschen. Den är mer manlig – då man oftast kopplar den branschen till teknik 
exempelvis” (Personlig kommunikation, Lisa, 2012-03-07). 

 ”Ingen trodde att en kvinna skulle sitta på den positionen jag gör idag, och framför allt att 
han som rekryterade mig inte skulle rekrytera en kvinna” (Personlig kommunikation, Karin, 
2012-03-05).                                                                              

4.2.1 Stereotyper 
Respondenterna tycker att det är sanning med stereotyperna. Eftersom de arbetar inom 
kommunal organisation där det inte är lika tydligt som det är i det privata 
näringslivet/branschen.  

4.2.2 Nätverk 
Alla respondenter är ganska ense om vad ett nätverk har för betydelse för kvinnor i en 
mansdominerad bransch. Ingen av respondenterna är nuvarande med i något nätverk men har 
varit det tidigare. Ulrika tycker dock inte att de enkönade nätverken tillför henne något och 
har därför valt att inte vara med i något sådant. Istället har hon arbetat som mentor och haft i 
uppdrag att få in fler kvinnor i deras styrelse. Respondenterna är överrens om att det finns 
informella nätverk hos männen som är som en sluten grupp där kvinnor inte riktigt blir 
accepterade. De säger att de informella nätverken påverkar rekryteringen av tjänster vilket vi 
tar upp senare under intervjun. De påpekar även att kvinnor också har informella nätverk. 

“Kvinnor bildar nätverk som blir en allians mot männen där vi kvinnor håller varandra hårt 
om ryggen” (Personlig kommunikation, Karin, 2012-03-05). 

Lisa poängterar att det finns fler och tydligare nätverk för män vilket gör det lättare för det 
manliga könet att knyta kontakter på ett sätt som kvinnor inte idag har möjlighet till.  

4.2.3 Diskriminering 
Ingen av respondenterna har direkt varit utsatta för någon diskriminering men de är väl 
medvetna om att det finns. De försöker därför aktivt arbeta för en förbättring som skall hjälpa 
kvinnorna. Ett exempel är att de tänker på hur de rekryterar och att föröka få en så jämställd 
organisation som möjligt. När vi ber dem att försöka ge oss något konkret exempel på hur 
man kan bli diskriminerad nämner Karin att hon märkt att vissa har blivit avundsjuka på 
henne. I det här fallet har det varit hennes jämnåriga manliga kollegor som haft samma 
utbildning som henne och tycker det är konstigt att en kvinna skall få chansen före dem. 

Britta påpekar däremot att det finns både fördelar och nackdelar med att vara kvinna och 
ledare. Man får mer uppmärksamhet men så kan man också utnyttjas. 

Det är inte alltid lika villkor mellan kvinnor och män tycker respondenterna men ingen av 
dem lider av det med tanke på att de ligger steget högre än många män inom branschen. Det 
här tar respondenterna upp som i exempel under finansiella faktorer. 
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4.2.4 Familjen 
Ingen av respondenterna tycker att det varit ett direkt problem att kombinera karriär och 
familj. När Karin fick sitt första barn var hon bara mammaledig i sex månader, med andra 
barnet var hon hemma en lite längre tid. Efter första barnet valde hon att förflytta sig från att 
vara platschef på ett bygge till att börja arbeta inne på kontoret, på grund av de långa 
arbetstiderna. Karin säger att det är tack vare hennes mamma och svärmors stöd med barnen 
som hon har kunnat komma så långt som hon gjort idag. Det här för att hon har kunnat ta de 
viktiga stegen som ung, utan barn som hinder. Karin har därför inte haft några större problem 
med att kombinera familj och karriär. Det viktiga för henne är att hon skall finnas till för sina 
barnbarn när de kommer till världen. Lika mycket som hennes närstående har gjort för henne. 
Hon tycker det är viktigt så att det också får möjligheterna att kunnat utvecklas utan att 
familjen är ett hinder för karriären. 

Ulrika har heller aldrig haft några större problem med att kombinera familjelivet och 
karriären. Hon och hennes man valde att dela upp föräldraledigheten. Det första barnet hade 
hennes man mesta av ledigheten på grund av hennes olika projekt. Men när hon fick sitt andra 
barn valde hon att vara hemma en längre tid. Ulrika tror att familjen har en stor påverkan till 
att kvinnor inte väljer att gå längre upp i hierarkin på grund av kvinnans traditioner i hemmet. 
En annan orsak som hon också nämner kan vara att man lever i ett förhållande där man inte är 
beredd att dela på ansvaret. Ulrika understryker att man inte får glömma att man är två om att 
bilda familj. Britta har heller inte sett familj och karriär som ett problem, i alla fall inte så att 
man har uppfattar det som en konflikt. 

Lisa tycker heller inte att det varit eller är några problem att kombinera karriären med familj, 
utan snarare gett möjligheter, men hon säger att det är ett stort pussel. Lisa tycker att kvinnor 
tar större ansvar för familjen. Hon säger att man kommer till olika vägskäl i livet, där man 
behöver ta olika beslut och tänka igenom vad man vill göra. Det är viktigt att balansen 
fungerar och privatlivet måste fungera precis som arbetslivet. Fungerar inte det ena så 
fungerar inte heller det andra. Ibland handlar det om att man måste prioritera arbetslivet och 
ibland är det privatlivet. Allting måste fungera men att man väljer vissa perioder när man 
lägger mer fokus på den ena eller andra. Det handlar om att skapa vitalitet.  

4.2.5 Finansiella faktorer  
Respondenterna har delade meningar angående lönen och karriär. Karin tycker inte att lönen 
motiverar hennes jobb utan ser det mer som en belöning för det jobb som hon utför medan 
Ulrika anser att lönen är motiverande. Lisa säger att lönen inte varit det primära – eller 
moroten. Hon tycker att lönen spelar roll men det handlar mer om uppgiften och 
samhällsfrågorna i sig. Så länge jobbet passar personen i fråga så tror hon inte att lönen är det 
som är avgörande. Britta lägger heller inte stor vikt på lönen men poängterar att det är finns 
många fall som lönen har en betydande roll. Ingen av respondenterna tror att de har fått arbeta 
hårdare för den positionen de är i idag jämfört med en man. De tror snarare att det är en fördel 
att vara kvinna i den här branschen.  

I stort sett är alla respondenter enade om att de inte har haft någon sämre löneutveckling som 
kvinna samt att de tycker att kvinnor har nästan samma villkor som män när de gäller de 
finansiella faktorerna inom fastighetsbranschen. De har inte märkt av det stora lönegapet och 
Karin poängterar att hon alltid fått den lön hon har önskat och varit nöjd med den. 
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”Det går inte att försvara på något annat sätt än att det är klart att män och kvinnor skall ha 
lika lön” (Personlig kommunikation, Ulrika, 2012-04-02). 

”Kvinnan gör oftast mer än vad de får betalt för. Kvinnor gör oftast mer än vad hon har för 
arbetsuppgifter” (Personlig kommunikation, Britta, 2012-03-02). 

4.3 Kvinnors karriär 
Respondenterna har olika åsikter om familjens betydelse. För Karin, Lisa och Britta så har 
familjen och framförallt pappan varit en viktig betydelse för dem. De menar att familjerna och 
särskilt pappan har format dem till dem de är idag. De har varit positiva till att respondenterna 
skall studera vidare och varit stora förebilder för dem. Karin och Lisa poängterar att deras 
pappor tydligt inspirerat dem till deras val i livet. Tre av respondenternas pappor har 
akademisk bakgrund varav en har det inte. 

”Min pappa är min största förebild i livet” (Personlig kommunikation, Lisa, 2012-03-07). 

Karin, Ulrika och Britta menar att det finns sanning i teorierna som vi berättar om, att man 
utformas utifrån familjen. Ulrika tror dock inte att hennes föräldrar har påverkat henne 
angående val av utbildning. Hon förklarar under intervjun att hon inte gjort sina val efter 
föräldrarnas, och hennes barn har också valt andra linjer och inriktningar än att gå i hennes 
fotspår. Ulrika tror dock att det inte är lika lätt att ta sig framåt i karriären inom det privata 
näringslivet och har därför valt att inte vara kvar där. Britta säger att det är viktigt att ha en 
bra chef, hon menar att det är där karriären startar. Man kan visa upp sig och ta nya 
utmaningar. 

När Lisa tänker på kvinnans karriär är de inte ur ett könsperspektiv utan att allting handlar om 
individen och personligheten i sig. Det handlar om att arbeta hårt och jobba sig uppåt än att 
det skulle vara en fråga om kön. De syftar ofta på att det är viktigt att ha en utbildning.  

”Det är viktigt att det skall komma fram kvinnor inom både fastighetsbranschen och 
byggbranschen då det krävs både kvinnliga personligheter och även kvinnlig kompetens. Män 
och kvinnor har ofta lika förmågor. Det handlar om jämställdhet och mångfald och att man 
borde se till kön för att vara i hyfsad balans” (Personlig kommunikation, Lisa, 2012-03-07). 

4.4 Rekrytering 
Hur respondenterna har fått sina tjänster är lite olika. Karin rekryterades genom en ordförande 
i deras styrelse, detsamma gjorde Ulrika men hon rekryterades från den förre verkställande 
direktören. Lisa valdes genom en headhunting byrå medans Britta sökte hennes tjänst och fick 
den. Alla respondenter är enade om att de informella nätverken har betydelse för 
rekryteringen av kvinnor. De nämner bland annat att det har en stor betydande del i 
referensantagningen. De säger även att de informella nätverken har en betydelse på gott och 
ont.  

Det är därför viktigt att det finns en professionalitet i rekryteringen och att fler oberoende 
parter i förhållande till tilltänkta intressenter är involverade i rekryteringsprocessen. 

De nämner att det finns alltid risk att man rekryterar sina spegelbilder det vill säga 
avspeglingen av en själv. När det gäller sidan som verkställande direktör är kvinnor i 
minoritet oavsett om det är privat eller offentlig tjänst.  

Lisa tycker inte att det handlar om kön att när det handlar om anställning och rekrytering. Hon 
tyckeristället kompetens samt att personligheter skall kunna mixas till det bästa. Det är många 
olika pusselbitar som skall passa. 
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”Män rekryterar till stor del, därmed finns det en risk att rekryterade män inte lika aktivt 
söker en bredare mångfald som i sin tur kan ta mer tid att hitta t.ex. kvinnor andra olikheter 
utöver etnicitet osv. Men självklart finns en stor kompetens bland mångfalden” (Personlig 
kommunikation, Lisa, 2012-03-07). 

Detsamma gäller frågan om kvinnor får jobbet på samma villkor som män. De flesta av 
respondenterna var ense om att kvinnor missgynnas. Det här för att kvinnor inte har dessa 
informella nätverken. Däremot tycker inte Karin att det inte finns något inom rekrytering som 
gör att kvinnor inte lika lätt får jobbet som män. Hon står nu inför en tillsättning av en tjänst 
som verkställande direktör i ett dotterbolag. De har två kvinnor och en man som 
huvudkandidater och understryker att valet kommer bli på den bästa personen. 

Ett exempel som en av respondenterna tar upp är en artikel i Göteborgsposten där de beskrev 
hur en rekrytering till stadsbyggnadskontoret i Göteborg gick till. Tidningen hade intervjuat 
den rekryteringsansvarige om varför det var tre män som blev tillsatta på tjänsten. Svaret de 
fick var att de behövde den bästa kompetensen och det var hos männen de fann de. 

4.5 Ledarskapsstilar 
Det finns delade meningar om det finns ett könsmärkt ledarskap eller ej. Karin tycker inte att 
det finns någon direkt skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Hon tar sig själv som 
exempel när hon säger att hon själv inte har en könsstämplad ledarstil och dessutom inte har 
utvecklat någon trots att hon jobbar inom en mansdominerad bransch. Hon har format sin 
egen stil. 

Då Ulrika är skolad inom denna bransch kan hon inte riktigt svara på ifall hon har utvecklat 
en mer manlig ledarstil än kvinnlig. Däremot håller hon inte riktigt med Karin och tycker att 
det finns en viss skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap, dock gör hon det tydligt att 
det nog inte handlar om vad människan har för kön utan att det är individuella skillnader. Hon 
menar att män och kvinnor har olika förhållningssätt till saker.   

Britta tycker att det är svårt att säga om hon har utvecklat ett mer manligt eller kvinnligt 
ledarskap. Hon har alltid haft samma ledarstil. Hon säger att man tar intryck av det man har 
runt omkring sig. Återigen tas det upp om nätverk och Britta påpekar att männen är bättre att 
hålla kontakter än vad kvinnor är. 

Lisa tycker att det är självklart att det finns en skillnad mellan kvinnlig och manlig ledarstil. 
Hon tycker att kvinnor är bra på att processa och se till många perspektiv. Kvinnor har 
förmågan att se saker ur olika perspektiv och är bättre på ett inkluderat ledarskap. Hon säger 
att det handlar om att se alla och arbeta mot det uppsatta målet. Inte peka med hela handen. 
Världen har förändrats under åren och unga människor vill över lag ha mer frihet på sin 
arbetsplats. Oavsett vart man arbetar så måste man vara modig för att kunna ta snabba och 
viktiga beslut. Dessutom krävs det att man kan förklara varför man fattar vissa beslut. Det 
skulle respondenten förklara som manligt ledarskap, då man inte har tid att diskutera fallet 
utan väljer själv att ta ett snabbt och bestämt beslut. Respondenten tycker att det är lättare att 
ta bra beslut och att de har mer kraft i sig när den röda tråden hela tiden finns med bland de 
anställda. 

Respondenterna beskriver sina ledarstilar inom fastighetsbranschen med liknande egenskaper. 
De lägger stor vikt på bland annat deras drivkrafter, att de är duktiga på delegera och får saker 
att hända. Det är även viktigt att se en helhet och vara rak på sak. Karin poängterar en extra 
stor vikt på personens drivkrafter och säger att denna egenskap har varit de viktigast för henne 
för att hon skulle kunna nå den position som hon sitter på idag.  
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Hennes drivkrafter vann i längden då hon blev ställd mot en annan person vid anställningen. 
Däremot tycker hon att kvinnor har mer empati än vad män har vilket Ulrika inte tycker se 
utan hon tror som hon sa förut att det är beroende på person. Genomgående för 
respondenterna är att de tycker att det är viktigt att vara en närvarande chef och synas för sin 
personal samt att det är tack vare deras egenskaper som de sitter på den position som de gör 
idag. Respondenterna tycker att det är viktigt att ha kul och visa glädje på arbetsplatsen. Man 
skall skapa och generera energi. 

 ”Kvinnor har mer intresse för organisationen och bryr sig lite mer om den, och det är vanligt 
att det förhåller sig så”(Personlig kommunikation, Karin, 2012-03-05). 
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4.6 Sammanfattning av empirin 
 
Glastaket har både märkts av och påverkat respondenterna. ”Det är bara titta sig omkring och 
se hur många kvinnor som jobbar kvar i branschen, många börjar men hoppar sedan av” 
(Personlig kommunikation, Ulrika, 2012-04-02) 

Respondenterna menar också att nätverken har stor betydelse hos kvinnor, speciellt i en 
mansdominerad bransch. Nätverk som finns hos män blir lätt informella och bildar en sluten 
grupp som kvinnor inte kan ta del av. Respondenterna är enade om att det är verklighet med 
att stereotyperna finns runt omkring dem. Det här märks dock inte lika tydligt i den 
kommunala som i den privata. Likväl har ingen av respondenterna varit utsatt för någon direkt 
diskriminering men det är väl medvetna om att det förekommer inom fastighetsbranschen.  
Respondenterna är väl överens om att ingen av dem har sett familjen som ett problem för 
karriären, snarare tvärtom. De poängterar att det är viktigt att kunna samarbeta i hemmet för 
att de skall kunna fungera.  

Respondenterna har olika åsikter kring de finansiella faktorerna hos kvinnor. Ulrika anser 
bland annat att lönen är motiverande medan Lisa säger att det inte är det primära eller 
moroten för motivationen. Ingen av dem har haft sämre löneutveckling som kvinna.  

Det finns dock delade meningar om hur stor inverkan familjen har varit för deras karriär. Tre 
av dem tycker att pappan har varit en stor betydelse för dem. Dock inte Ulrika som påpekar 
att hon inte gjort hennes val efter föräldrarnas och hennes barn har inte heller valt hennes 
fotspår.  

Respondenterna har blivit rekryterade på lite olika sätt. Bland annat genom headhunting byrå 
samt genom kontakter. Det finns delade meningar bland respondenterna om ledarskap är 
könsmärkt eller neutralt. Karin tycker inte att det finns något direkt manligt eller kvinnligt 
ledarskap och tar sig själv som exempel. Trots hon har jobbat inom en mansdominerad 
bransch så har hon format sin egen stil och inte tagit efter någon annan. Lisa tycker däremot 
att det finns en skillnad mellan manlig och kvinnlig ledarstil. Hon tycker att kvinnor utmärker 
sig genom att de är bra på att processa och se till många perspektiv.  
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5. Analys 
 

I det här kapitlet studerar vi respondenternas svar i intervjun och kopplar det till våra teorier 
för att sedan kunna göra en analys och dra en slutsats av studien. Vi har valt att kategorisera 
dem på samma sätt som vi gjort i teorin och empirin. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Glastaket 
Göransson (2004) skriver om glastaket, hon menar att det är detta så kallade glastak som 
hindrar kvinnor att avancera högre upp i karriärstegen. Högre upp på positionerna i hierarkin 
ser man en ojämn spridning av könen. Enligt denna teori grundar sig glastaket. Det kvinnliga 
könet når inte de högre positionerna lika lätt som männen på grund av de hinder som de i 
större utsträckning möts av. Respondenterna bekräftar denna teori då de märkt av glastaket på 
många olika sätt. Enligt Cai och Kleiner (1999) hindras kvinnors karriärsutveckling av fem 
olika faktorer. Dessa är stereotyper, nätverk, diskriminering och familj samt finansiella 
faktorer. Fyra av dessa faktorer har vi valt att använda oss av.  

5.1.1 Stereotyper 
Enligt Cai och Kleiner (1999) skall männen ansvara för de högt uppsatta positionerna medan 
kvinnor skall hålla sig på en lägre nivå. När man pratar om typiska manspositioner menar 
Connerley et. al., (2008) att kvinnor klassificeras lägre än män. Karin berättar om 
rekryteringsprocessen hon gick igenom när hon fick sin nuvarande position. ”Ingen trodde att 
en kvinna skulle sitta på den position som jag gör idag” (Personlig kommunikation, Karin, 
2012-03-05). Lisa och Britta säger att det finns saknad av kvinnor inom fastighetsbranschen 
och berättar att många kopplar branschen till den mansdominerande byggbranschen. Dock 
arbetar samliga respondenter inom den kommunala verksamheten och märker därför inte av 
stereotyper som man enligt dem gör inom den privata sektorn. 

5.1.2 Nätverk 
Enligt Fagerfjäll (2003) kännetecknas svenska företag av en manlig, kraftig och icke-formell 
kultur med ett flertal olika nätverk. Kvinnor ingår inte på samma vis som män inom dessa 
nätverk och lediga tjänster rekryteras ofta av någon inom dessa olika nätverk. Karin säger att 
det finns informella nätverk bland männen inom fastighetsbranschen där kvinnor inte blir 
accepterade. Hon säger också de informella nätverken påverkar rekrytering av nya tjänster.  
Trots den snabba ökningen av kvinnor på olika nivåer i hierarkin så är det fortfarande idag en 
brist på kvinnliga ledare. Detta menar Cross et al., (2008) beror på kvinnors utbud av nätverk, 
då dessa oftast är av manlig struktur. Kvinnor behöver antingen skapa egna kvinnliga nätverk 
eller ta sig förbi de mansdominerande nätverken som hindrar dem. Lisa tycker att det finns 
fler och tydligare nätverk för män än vad det finns för det kvinnliga könet. Hon tycker att det 
gör att män har det lättare att knyta kontakter jämfört med kvinnor. Karin instämmer med 
Cross et al., (2008) teori om att bilda egna kvinnliga nätverk. Hon poängterar att det är viktigt 
att kvinnor håller varandra hårt om ryggen.  
 
Ulrika motsätter sig dock denna teori och säger att ”de enkönade nätverken inte tillför henne 
något” (Personlig kommunikation, Ulrika, 2012-04-02). Ulrika berättar att hon har valt att 
arbeta som mentor för kvinnor och fått i uppdrag att öka andelen kvinnor i deras styrelse.  
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5.1.3 Diskriminering 
Trots de jämställdhetslagar som finns idag blir kvinnor sämre behandlade på arbetsplatsen 
jämfört med män (Cai & Kleiner, 1999). Det finns olika sorters könsdiskriminering på 
arbetsplatser (Mark, 2007) och enligt Fagerfjäll (2003) är sextrakasserier mot kvinnor en av 
dem. Företag och organisationer kan motverka könsdiskriminering genom att använda sig av 
ett förnuftigt rekryteringssätt. Respondenterna motsätter sig till dessa teorier inom 
fastighetsbranschen trots att det är en mansdominerad bransch. Ingen av respondenterna har 
blivit utsatt för någon direkt diskriminering under deras karriär eller på deras nuvarande 
arbetsplats. ”Man får dock mer uppmärksamhet men så kan man också utnyttjas” (Personlig 
kommunikation, Britta, 2012-03-02). Karin uppger att hennes jämnåriga manliga kollegor har 
vid olika tillfällen uppvisat avundsjuka, men det är ingenting som hon har direkt reflekterat 
som en diskriminering.   

5.1.4 Familj 
Cai och Kleiner (1999) hävdar att kvinnan hellre väljer bort karriären och satsar mer på 
familjen. Flexibiliteten på arbetstider är enligt Fagerfjäll (2003) dålig när arbetar som 
verkställande direktör. Personen har inte tid att fokusera på familj samtidigt som de vill göra 
karriär. En teori som stödjer Fagerfjäll (2003) är Muhonen (1999) som menar att kvinnor 
väljer att prioritera familjen och ta ett steg tillbaka, vilket gör att arbetsmarknaden ger det 
manliga könet förtur. Detta leder sedan till att arbetsgivarna väljer att satsa på det manliga 
könet. Respondenterna anser att det inte har varit ett direkt problem att kombinera karriär och 
familj i fastighetsbranschen. Många av respondenterna har fått sitt stöd med barnen genom 
närstående och barnomsorgen samt att deras partner också varit delaktiga. Respondenterna har 
under sina barns uppväxt tagit hjälp av familj och närstående för att kunna kombinera familj 
och karriären. De berättar att de har valt att dela upp föräldraledigheten. ”Jag och min man 
delade upp föräldraledigheten på grund av mina olika projekt (Personlig kommunikation, 
Ulrika, 2012-04-02). Ulrikas man hade barnen vid den period hon hade mycket på jobbet och 
sedan blev det ombytta roller när mannen hade större projekt. Hon poängterade att man inte 
får glömma att man är två om att bilda en familj. Lisa håller med teorin om att kvinnor tar 
större ansvar för familjen. ”Dock tror jag inte det är en nackdel utan istället ger det 
möjligheter” (Personlig kommunikation, Lisa, 2012-03-07). 

 

5.1.5 Finansiella faktorer 
Sverige och i andra länder i världen har kvinnor i genomsnitt lägre löner än män. Kvinnans 
lön uppgår vanligtvis till cirka 80 % av männens. Det finns olika förklaringar och anledningar 
till denna skillnad, en förklaring är att män och kvinnor har olika mycket av de egenskaper 
som värderas på arbetsmarknaden, exempel på de här egenskaperna kan vara skillnader i 
utbildning samt arbetslivserfarenhet. (Persson & Wadensjö, 1997). Respondenterna har delade 
meningar kring lönens betydelse. Ulrika är den enda respondenten som anser att lönen är 
motiverande. De övriga respondenterna tycker inte att lönen är det primära utan istället en 
belöning för det arbete de utför. Lönen är inte avgörande så länge arbetet passar personen i 
fråga (Personlig kommunikation, Lisa, 2012-03-07). Karin har inte reflekterat över lönen då 
hon alltid fått den lön hon önskat och varit nöjd med den.  
 Ingen av respondenterna har märkt av det stora lönegapet som råder på arbetsmarknaden. De 
har heller inte haft någon sämre löneutveckling som kvinna jämfört med män.  
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5.2 Kvinnors karriär 
För att kunna nå en chefsposition krävs förutom kunskap framförallt en akademisk utbildning 
(SOU, 2007). Kvinnor väljer enligt Jonsson (1997) fel utbildningar och på grund av det blir de 
lidande och inte kommer upp i hierarkin. Respondenterna har minst en treårig akademisk 
utbildning med ekonom- eller ingenjörutbildning. De påpekar att utbildning är viktigt för den 
positionen de innehar. Samtliga respondenter är uppväxta i storstäder och Göransson (2007) 
menar att personer har lättare att skaffa sig chefsbefattningar om de är uppväxta i en storstad. 
 
Enligt Becker (1971) gör kvinnor och män rationella val i livet beroende på om de tycker att 
det är lönsamt att investera i en utbildning eller inte. Lemkau (1979) menar att det har visats 
sig att socialisationsprocessen påverkar individens val av utbildning. Studier har även visat att 
döttrar som har fäder med högre utbildning ofta väljer ett mansdominerat arbete. Det är endast 
tre av fyra respondenter vars fäder har akademisk utbildning, varav en av dem har likadan 
utbildning som en av respondenterna. Lisa berättar att hennes pappa är hennes största förebild 
i livet. En studie som gjorts av Betz och Fitzergeralds (1987) menar av dottern påverkas mer 
av modern. De menar att har man en ambitiös och engagerad moder får man oftast en dotter 
som är fokuserad på karriären. Denna studie är ingenting respondenterna berättar utan 
instämmer istället med Hennig och Jardims (1977) där kvinnliga ledare haft bra relation till 
båda sina föräldrar men oftast haft fadern extra nära.  

5.3 Rekrytering 
Vid rekrytering till toppositioner används oftast en så kallad aktiv rekrytering. Det menas att 
personen som blir rekryterad oftast inte själv sökt tjänsten. Den aktiva rekryteringen grundas 
av tidigare uppbyggda kontakter och nätverk (Bourdieu, 1996). Respondenterna är enade om 
att de informella nätverken har betydelse för rekryteringen av kvinnor. De nämner bland annat 
att det har en stor betydande del i referensantagningen. De säger även att de informella 
nätverken har en betydelse på gott och ont. Det är därför viktigt att det finns en 
professionalitet i rekryteringen och att fler oberoende parter i förhållande till tilltänkta 
intressenter är involverade i rekryteringsprocessen.  

Enligt Göransson (2007) har de personliga kontakterna samt de nätverk som personen knutit 
sig an under sitt liv en viktig del vid rekrytering till chefsposition. Respondenterna påpekar att 
de informella nätverken har betydelse på både gott och ont. Det är viktigt att det finns en 
professionalitet i rekryteringarna. De påpekar att det finns en risk med att 
rekryteringsansvarige rekryterar en spegelbild av sig själv. Lisa påpekar att män rekryterar till 
största del och är inte lika aktivt sökande efter mångfald. Ulrika berättar om ett exempel från 
en tidningsartikel där en journalist hade intervjuat rekryteringsansvarig för 
stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Den rekryteringsansvarige svarade på frågan om varför det 
var tre män som blev tillsatta på tjänsten. Hans svar var att de behövde den bästa kompetensen 
och den fann dem hos männen.  

När rekrytering sker inom en organisation förekommer det ofta informellt via formella 
styrelsesammanträden. De ansvariga söker ofta kandidater inom sina egna nätverk när de skall 
rekrytera till högre chefer, de lägger oftast sin fokus på personer som redan har ledare eller 
chefspositioner (SOU, 1997). Våra respondenter har blivit rekryterade på olika sätt. 
Majoriteten av respondenterna har känt någon eller haft informella kontakter som gett dem en 
hjälpande hand till tjänsten. Karin och Ulrika berättar att de rekryterades genom kontakter 
från företagets sida. Lisa valdes genom en headhunting-byrå och Britta är den enda av 
respondenterna som sökt sin tjänst utan någon hjälp av informella nätverk.   
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5.4 Ledarskapsstilar 
I och med att respondenterna har delade meningar kring ledarstilar om det är könsrelaterat 
eller inte så analyseras båda dessa aspekter. Respondenterna har delade meningar om att det 
finns en könsmärkt ledarstil.  

5.4.1 Med könsskillnader 
Enligt Burke & Collins (2001) skiljer sig ledarstilen mellan kvinnor och män mycket från 
varandra. Lisa instämmer i detta argument och tycker att det är en självklarhet att det finns 
skillnader på manliga och kvinnliga ledarstilar. Hon tycker att kvinnor är duktiga på att se ur 
många perspektiv samt kunna processa. Ulrika instämmer med Lisa till viss del. ”Jag tycker 
att det är viktigt att inte relatera det till kön utan till individen” (Personlig kommunikation, 
Ulrika, 2012-04-02). Lisa menar att måste vara modig för att kunna ta snabba och viktiga 
beslut. Detta är någonting som hon relaterar till det manliga ledarskapet. Enligt Enbom (2000) 
anses kvinnor som blir befordrade till chefspositioner ha mer egenskaper av manligt beteende. 
Han menar även att en kvinna som har befattningen chef på en mansdominerad arbetsplats 
utvecklar mer maskulina egenskaper under tidens gång och formas sitt beteende efter arbetet 
för att kunna passa in i den mansdominerande miljön. Britta och Ulrika tycker att det är vårt 
att uttala sig om de har utvecklat manligt ledarskap under sin karriär.  
 
Ulrika har arbetat inom branschen under en längre tid och anser därför att hon har blivit 
skolad in i yrket. Majoriteten av respondenterna beskriver sin ledarstil med liknande 
egenskaper. De poängterar framförallt sina drivkrafter, att de är viktiga på att delegera och att 
de tycker att det är viktigt att vara rak på sak. Granér (1994) förklarar det manliga ledarskapet 
istället med egenskaper såsom; gränssättande, delegerande, resultatinriktade och djärva, inte 
alls de egenskaper som kvinnor framförallt innehar. Samtidigt som han förklarar det kvinnliga 
ledarskapet med egenskaper som känslosamt och omhändertagande. Genomgående för 
respondenterna är att vara en närvarande chef och synas för sin personal.  
 
5.4.2 Utan könskillnader 
Powell (2002) hävdar att manliga och kvinnliga ledare uppvisar liknande beteende. Baker 
(1991) menar att män och kvinnor har ett individuellt ledarskap som inte följer några 
könsmönster. Karin är den enda av respondenterna som inte ser någon skillnad mellan manligt 
och kvinnligt ledarskap. Hon anser sig vara ett gott exempel för denna könsneurala 
ledarskapsstil. Hon säger att hon själv inte utövar någon könsstämplad ledarstil utan har 
format sin egen stil, trots att hon arbetar inom en mansdominerad bransch.   
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 
Vi kommer i det här kapitlet avsluta vår del av studien med en slutdiskussion.  Vi kommer här 
diskutera våra slutsatser som uppstått under vår teori samt använda oss av den insamlade 
empirin och besvara vår problemformulering. Vi skall även ge förslag till fortsatt forskning.  
__________________________________________________________________________________ 

Vilka utmaningar möter kvinnor när de skall avancera inom den kommunala 
fastighetsbranschen? 

Tanken med studien är att vi skall ge ett svar på den problemformulering som vi ställde i 
början av undersökningen samt uppfylla studiens syfte. Syftet med uppsatsen var att ta reda på 
vilka faktorer som hindrar kvinnor att bli verkställande direktörer. Dessa faktorer vill vi lyfta 
fram, för att göra en klarare bild för läsaren om vilka utmaningar kvinnor möter i sin karriär. 
Vi har inriktat oss på kvinnor som redan har eller haft befattningen verkställande direktör i 
kommunala fastighetsbolag. Vi ansåg att det var där vi kunde få de svar vi sökte efter i vår 
problemformulering, då dessa kvinnor arbetat sig upp och redan mött dessa eventuella hinder 
och i så fall tagit sig förbi dem.  

Vår studie har gett oss god kunskap om hur det är att vara kvinna i en mansdominerad 
bransch. Av de fem faktorer som vi har undersökt så har vi konstaterat att två av dessa fem är 
starka hinder som bidrar till varför få kvinnor kommer högre upp i hierarkin inom den 
kommunala fastighetsbranschen och som gynnar männen. Dessa två faktorer är dels de 
informella nätverken som finns bland män och dels hur dessa nätverk påverkar rekryteringen 
av kvinnor. Då män har lättare tillgång till dessa informella nätverk gynnar de dem att lättare 
skapa kontakter och får så sätt en hjälpande hand inför rekryteringen.  Dock är kvinnor 
duktiga på att hålla varandra om ryggen, vilket vi tror kommer göra att det bildas mer 
informella nätverk för kvinnor. Om inte så är det viktigt att det gör det.  

Många teorier har belyst att kvinnor prioriterar familjen före karriär och istället väljer att ta ett 
steg tillbaka. Denna prioritet bland kvinnor bidrar till motstånd i utvecklingen av karriären. Vi 
tycker dock att detta inte stämmer då våra respondenter har lyckats att kombinera både familj 
och karriär och samtidigt nått längst upp i hierarkin. Dock har alla respondenter klarlagt att 
familjen är viktig och att privatlivet måste kunna fungera för att karriären inte skall ta skada. 
De har kämpat mot på deras hinder i karriären och lyckat kombinera både familj och karriär 
utan att se det som ett större hinder. De långa arbetsdagarna som verkställande direktör har 
varit många, dock har det här inte varit ett större problem när majoriteten av respondenterna 
har fått den hjälpt de behövt av bland annat närstående och ett stort stöd av sin make.  

Genomgående av studien har vi betraktat kvinnorna som väldigt starka. De utmaningar de har 
mött har de istället vänt och betraktat som fördelar och försökt att se något positivt med dem. 
Mest synligt är det när det gäller barnens uppväxt och i allmänt familjerelationerna.  

Allt efter studiens gång har vi hittat fler och fler intressanta områden. Dock har vi har varit 
tvungna att avgränsa oss till de mest relevanta områdena som vi tycker är viktigast att ta upp. 
Vi tycker att det vore intressant och spännande att fortsätta forska på de utmaningar som vi 
har fått fram bidrar mest till att minskad ökning av kvinnliga verkställande direktörer. Genom 
att studera hur man kan förändra de rekryteringsprocesser som med avsikt vänder sig till män 
samt studera hur kvinnor skall kunna bryta de informella manliga nätverken tror vi hade hjälpt 
de kvinnor som vill satsa på karriären och ta sig längre upp i hierarkin, framför allt i 
fastighetsbranschen.  
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Under studiens gång har vi funderat på andra intressanta synvinklar på kvinnors svårigheter 
att avancera inom hierarkin. Genom vår studie har vi kunnat konstatera att det behövs mer 
kvinnor inom fastighetsbranschen och det är viktigt att vi arbetar för att minska de utmaningar 
som gör det svårare för kvinnor att avancera längre upp. Eftersom de viktiga teoretiska 
bidragen i denna uppsats är att minska de utmaningar som gör det svårare för kvinnor att 
avancera längre upp i hierarkin skulle vi speciellt vilja studera hur nätverk skall kunna 
utvecklas för kvinnor i arbetslivet. Det vill säga att man studerar varför det finns fler formella 
och informella nätverk för män. Det praktiska bidraget är viktigt att vi inte glömmer bort. 
Utifrån vår slutsats anser vi att det är ännu viktigare för oss kvinnor att fortsätta studera och ta 
oss an den mansdominerade marknaden för att kunna öka andelen kvinnor i de manliga 
informella nätverken. Det är viktigt att nätverken inte bara är könsfördelade utan att vi tillåter 
varandra att synas och höras oavsett kön. Alla skall få vara med.  De informella nätverken 
påverkar i sin tur rekryteringen då tjänster oftast tillsätts av någon man känner. Vi anser 
därför att det kommer gynna kvinnor att utveckla de informella nätverken som finns samt att 
rekryteringen till verkställande direktörer inte stoppas av dessa informella nätverk. Det här 
anser vi bidra till att mer kvinnor kommer rekryteras till högre poster. 

 Därför har vi följande förslag för vidare forskning:  

- Studera utifrån ett manligt perspektiv varför det finns få kvinnor som innehar 
befattningen verkställande direktör. Det vill säga att man endast intervjuar män för att 
se problemet utifrån deras perspektiv.  

- Göra en bredare studie och belysa samma problem. Det vill säga att respondenterna 
skall både vara män och kvinnor. Detta för att se skillnader på hur män och kvinnor 
avancerar i karriären.  

 

I modellen nedan kan vi se de förändringar som vi har belyst och som empirin och analysen 
har haft till följd. Vi har valt att endast ta med de utmaningar som vi anser vara de mest 
bidragande utmaningarna som försvårar kvinnor att avancera inom hierarkin till verkställande 
direktörer.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  
Figur 6.1 Analysmodell 
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BILAGA 1 
 
Intervjumall 
Namn: 
Ålder: 
Familj: 
Utbildning:  
Tidigare anställningar: 
 
Karriär 
1.Hur ser din väg ut fram till den position du har idag?  
2.Känner du att du har fått arbeta hårdare för att komma till den position du är idag, jämfört 
med en man? 
3.Varför tror du att du är på den positionen som du har idag? 
  
Ledarskap 
1.Hur ser du dig själv som ledare? 
2.Ser du någon skillnad i ditt ledarskap jämfört med manligt ledarskap? 
3.Tycker du att du har utvecklat manligt ledarskapsätt i och med att du jobbar inom en 
mansdominerad bransch?  
4.Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att du har som kvinnlig ledare jämfört 
med manliga ledare? 
 
Familj 
1.Vart kommer du ifrån?  
2.Vad har dina föräldrar för utbildning?  
3.Föräldrarnas påverkan.  
4.Problem att kombinera karriär och familj?  
5.Ändrades din karriär när (om) du har barn? Hur fördelade ni vårdnaden om barnen 
under uppväxten? 
 
Branschen 
1. Märker du av glastaket? Stereotyper, diskriminering, nätverk, finansiella faktorer 
2.Manliga medarbetare, hur ser de på dig? (...)  
3.Hur tycker du att man skall göra för att klara sig en mansdominerad bransch? 
4. Anser du att det är lika villkor mellan män och kvinnor inom branschen?  
5.Hur skall man göra branschen mer könsneutral? 
 
Rekrytering 
1. Hur rekryterades du till den position du sitter på idag? 
2. Tror du att de informella nätverken har någon betydelse för rekrytering? 
3. Finns det något inom rekrytering som gör att kvinnor inte lika lätt får jobbet som män? 
  
Övrigt 
Har du något som du vill fylla ut med? 

 

 

 



	  
	  

Bilaga 2 

Informationsblad 
 

Hej! 
 
Vi är två tjejer som heter Malin Pirosanto och Amanda Ljungberg och läser till bygg & 
fastighetsekonomer på Högskolan i Halmstad. Vi håller på att göra vår examensuppsats som 
skall handla om kvinnliga chefer i fastighetsbranschen. Vi skulle vara jätte tacksamma ifall du 
skulle kunna ta dig tid för oss för en intervju med dig. Intervjun tar max 1h och kan vara 
anonymt ifall så önskas.  
 
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 
 
Med vänlig hälsning Malin Pirosanto & Amanda Ljungberg 

 


