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Problemställning: Hur kan JM Entreprenad, utifrån ett ledningsperspektiv, arbeta för att främja 
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Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur en mansdominerad organisation 

inom byggbranschen, ur ett ledningsperspektiv, kan arbeta för att främja 

jämställdhet på ledande positioner inom organisationen.  

Metod: Studien var av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i en deduktiv ansats, vilket 

möjliggjorde en interaktion mellan teori och empirisk datainsamling. Teorin var 

baserad på vetenskapliga artiklar och böcker. Empirisk datainsamling 

genomfördes via 21 intervjuer, en fokusgrupp och möten vid JM Entreprenad 

samt via rapporter och observationer. Utifrån teori och empiri genomfördes en 

tematisk analys.  

 

Slutsats:  En mansdominerad organisation inom byggbranschen kan, ur ett 

ledningsperspektiv, arbeta med att främja jämställdhet genom att aktivt 

kommunicera och belysa problematiken vikten av jämställdhet. En organisation 

med få kvinnor i ledande positioner bör arbeta med att öka representationen av 

kvinnor på ledande befattningar och lyfta kvinnliga förebilder, då ett glastak 

kan existera inom byggbranschen. En organisation som vill främja jämställdhet 

på ledande positioner bör utforma tydliga jämställdhetsmål och strategier samt 

formulera en jämställdhetsplan. Viktigt är att jämställdhetsarbete betraktas som 

en organisationsförändring. För att främja kvinnor kan specifika stöd riktade 

mot kvinnor implementeras, exempelvis förebilder, uppmuntran, individuella 

karriärplaner och tillgång till personliga relationer via nätverk och 

mentorskapsprogram. Det är viktigt att en organisation i byggbranschen väger 

strukturkapital mot personliga egenskaper vid rekrytering. 
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Research question: How can JM Construction (sv. JM Entreprenad) work to encourage women to reach 

leading positions within the organization based on a management perspective? 

Purpose: The purpose of this study is to describe how a male-dominated organization within 

the construction industry, from a management perspective, can work towards 

gender equality in leading positions within the organization. 

Method: The study was of a qualitative nature based on a deductive approach, which enables 

interaction between theories and empirical findings. The theoretical framework 

was based on scientific articles and books. Empirical data collection was conducted 

through 21 interviews, a focus group and meetings at JM Construction as well as 

reports and observations. Based on theoretical framework and empirical findings, 

a thematic analysis was conducted. 

Conclusion: A male-dominated organization within the construction industry can, from a 

management perspective, work towards gender equality in leading positions by 

actively communicate and illustrate the importance of gender equality. An 

organization with few women in leading positions should work with increasing the 

representation of women in leading positions and exemplify female role models, 

because there may exist a glass ceiling in the construction industry. An 

organization that wants to implement gender equality in leading positions needs to 

formulate clear gender goals and strategies for gender quality and formulate a 

gender equality plan. It is important to consider gender equality as an 

organizational change. In order to promote women, specific support for women can 

be implemented, such as role models, encouragement, individual career plans and 

access to personal contacts through networks and mentoring programs. It is 

important that an organization in the construction industry considers structural 

capital alongside with personal qualities within a recruiting process. 
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DEFINITIONER  

Chef: En chefs uppgift är att styra arbetet mot verksamhetens mål, inneha organisatoriskt ansvar samt 

att utöva ett formellt ledarskap (Granberg, 2011). I en organisation finns chefer på olika nivåer där en 

mellanchef har chefer över och under sig i organisationsschemat (Franzén, 2004). I följande studie 

benämns chef som en ledande befattning med personalansvar.  

Genus: Kön beskriver en persons biologiska kön och genus beskriver det socialt konstruerade könet. 

Till det biologiska könet finns det förväntningar och könsroller som skapar det socialt konstruerade 

könet. (West & Zimmerman, 1987).  

Glastak: Beskriver de påtagliga hinder kvinnor möter i deras karriärutveckling, vilka inte är bundna till 

kvinnornas kvalifikationer eller erfarenheter. (Northouse, 2013) 

Jämställdhet: Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma möjlighet och makt att forma 

samhället och sina egna liv (Roth, 2011). Jämställdhet beskrivs utifrån två kategorier; kvantitativ och 

kvalitativ. Kvantitativ jämställdhet innebär att fördelningen mellan kvinnor och män är inom intervallet 

40 procent och 60 procent. Kvalitativ jämställdhet innebär att kvinnors och mäns erfarenheter, 

kunskaper och värderingar har lika stor påverkanskraft och betydelse för företaget. (Fägerlind, 2009) I 

följande studie benämns jämställdhet enligt ett kvantitativt synsätt. I studien utgår en organisation vara 

mansdominerad vid mer än 60 procent män inom organisationen. 

 

Ledare: Ledare är en person som blivit utsedd i syfte att leda och samordna en grupp med individer 

(Arnold & Silvester, 2005). En person som utövar ledarskap benämns ledare, vars uppgift är att skapa 

tillit och förtroende för gruppens medlemmar där ledarskapet utövas. En ledare besitter specifika 

egenskaper och karaktärsdrag som gör dem mer lämpliga i rollen som ledare. (Bolman, Deal, & 

Holmqvist, 2005; Northouse, 2013) 

Ledarskap: Ledarskap är en process varigenom en individ i rollen som ledare influerar en grupp av 

individer för att nå ett gemensamt mål. (Northouse, 2013) 

Management: Management benämns som ett samlingsnamn för organisationens ledare och chefer vilka 

besitter den primära rollen att ta övergripande beslut om förändring inom organisationer (Granberg, 

2013). I följande studie likställs management med ledning och en organisations ledningsgrupp. 

Organisation: En organisation är en medvetet koordinerad social enhet, bestående av två eller fler 

personer, som fungerar på en relativt kontinuerlig basis för att nå ett gemensamt mål eller en uppsättning 

mål. (Robbins & Judge, 2011) 
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1 INLEDNING 

Området för organisation, ledarskap och management bygger i stor omfattning på empiriska 

undersökningar som historiskt genomförts inom organisationsteorin (Barnard, 1938; Fayol, 1920; 

Kotter, 1982; Weick, 1979). Organisationsteorin beskriver hur organisationer fungerar och förändras. 

Teorier inom organisationsområdet har medfört en utveckling av de intellektuella verktyg chefer och 

ledning kan nyttja för att få förståelse och förklara vad som sker i formella organisationer. Den erhållna 

kunskapen ligger till grund i det förändringsarbete ledningen driver för att förbättra och leda 

organisationen mot dess mål. Förändringsarbete innebär hur organisationen uppvisar olika egenskaper 

vid olika tidpunkter (Jacobsen & Andersson, 2013), vilka kan innebära förändring i strategier, mål 

uppgifter eller implementering av nya arbetssätt (Daft, 2013). Framgångsrik hantering av 

organisationsförändringar har varit avgörande för organisationers överlevnad i dagens allt mer 

konkurrensutsatta miljö (Edwards, Robinson, Welchman, & Woodall, 1999).  

En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att lösa särskilda uppgifter och 

uppnå bestämda mål (Etzioni, 1973), där organisationens förmåga att skapa värde och stabilitet ökar 

med tiden (Jones, 2013). Varje organisation kännetecknas av en organisationsstruktur som definierar 

hur arbetsuppgifter ska samordnas och grupperas, samt hur beslutsmyndigheten ska fördelas mellan 

ledare och medarbetare (Mintzberg, 1979). Organisationsstrukturen är medvetet konstruerad och 

samordnad av chefer för att organisationen på bästa sätt ska uppnå organisationsmålen. Organisationer 

existerar i syfte att föra samman resurser för att uppnå önskad målbild och resultat samt producera varor 

och tjänster för att skapa värde för ägare, kunder och anställda. Organisationer måste hantera och 

tillgodose dagens utmaningar kring en diversifierad arbetsstyrka, etik och socialt ansvar, samt hitta 

effektiva sätt att motivera de anställda att arbeta tillsammans mot de uppsatta organisatoriska målen. 

(Daft, 2013) 

Management benämns som ett samlingsnamn för organisationens ledare och chefer, vilka besitter den 

primära rollen i att ta övergripande beslut om förändring inom organisationer (Granberg, 2013). 

Management existerar i syfte formulera och planera förverkligandet av mål, motivera och samordna 

insatser, koordinera och styra aktiviteter samt utveckla och tillsätta talanger (Hamel, 2008). I denna 

studie benämns management för en organisations ledningsgrupp, vilka även benämns ledning och 

besitter den fundamentala funktionen att leda och styra organisationen. 

I beskrivningar och teorier av hur organisationer fungerar ges ofta direkta och indirekta hänvisningar 

till ledarskap; en process där en person i ledarrollen bestämmer organisationens riktning och strategi 

(Northouse, 2013). I vetenskaplig litteratur om ledarskap och management har den traditionella 

medarbetaren historiskt sett likställts som ett könsneutralt fenomen. Ledaren i teorierna har framställts 

som en person, människa eller individ utan könstillhörighet, men som mellan raderna tydligt kan kopplas 

till manlighet (Acker, 1990; Ferguson, 1984; G. N. Powell, 2011; Wahl, 1996). 

Chefsbefattningar och höga ledningsroller har definieras i angelägenhet med maskulina karaktärsdrag 

som självständighet, resultatorientering och behjälplighet – egenskaper som ofta anses saknas hos 

kvinnor (Billing & Alvesson, 2000). Kvinnor på ledningspositioner är starkt underrepresenterade och 

könsklyftan gällande makt, auktoritet, hög status och hög inkomst visar att omfattande empiriska belägg 

ger män fler alternativ och privilegier för att nå chefsrollen (M Alvesson, Billing, & Torhell, 2011). 

Föreställningen om att kvinnans plats anses vara i lågbetalda jobb eller inom familjesfären lever 

fortfarande kvar. Uppfattningarna baseras på föreställningar om traditionella könsmönster, 

föreställningar som speglar av sig hos organisationer och dess strukturer (M Alvesson et al., 2011). 
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För att män och kvinnor ska ha samma möjlighet och makt att forma samhället och sina egna liv, är det 

viktigt att organisationer är jämställda (Roth, 2011). Kvantitativ jämställdhet innebär att fördelningen 

mellan kvinnor och män är inom intervallet 40 procent och 60 procent (Fägerlind, 2009). Ju högre upp 

i hierarkin desto färre kvinnor ses som ledare eller chefer och majoriteten av män på ledande positioner 

i existerande företag i Sverige är inget undantag till trenden (Ivarsson, 2001). Enligt Statistiska 

centralbyrån (2017) har kvinnor totalt sett högre utbildningsnivå än män och trots denna statistik innehar 

män en majoritet av höga chefspositioner i näringslivet (Skagerlind, 2015). 

Under 1980-talet kom den maskulina organisationsteorin att ifrågasättas och organisationsforskningen 

ändrade riktning. Många studier kom att synliggöra könsaspekterna i ledarskap och chefskap (Ahl, 2004; 

Ferguson, 1984; Schein, Brenner, & Tomkiewicz, 1989). Att betrakta ledarskap ur ett genusperspektiv 

tog därefter fart hos forskare där åsikterna var delade. Vissa forskare påvisade att det inte fanns någon 

skillnad (Ahl, 2004; Marshall, 1984; G.N. Powell, 1988; Wahl, 1992), medan vissa forskare visade att 

avgörande skillnader fanns mellan ledarstilarna (Eagly & Johnson, 1990; Vinnicombe & Colwill, 1995). 

Wahl (1996) beskriver hur skiljaktigheterna mellan kvinnliga och manliga ledare inom organisationer 

inte handlar om skillnader i genus eller för kvinnors annorlunda egenskaper, utan om skillnader i villkor. 

Forskare har tidigare studerat problemet i syfte att klargöra motiven till avsaknaden av kvinnliga ledare 

där flera förklaringar presenteras (Eagly & Carli, 2003; Kanter, 1977; G. N. Powell, 1993; Wahl, 1994). 

Northouse (2013) beskriver gapet i ledarskapet som ett globalt fenomen, där kvinnor är koncentrerade 

till positioner med lägre nivå och ledarskap än män. Tidigare studier tenderar att beskriva de 

bakomliggande orsakerna till underrepresentationen av kvinnliga ledare i uttryck av föreställningar om 

kvinnors brist på humankapitalinvesteringar, kvinnors brist på ledaregenskaper samt förekomsten av 

stereotyper och fördomar av vad som är manligt och kvinnligt. Barriärer kan ses som brist på 

mentorskap, stöd eller kvinnliga förebilder (Cook & Glass, 2014). Fördomar och diskriminering 

beskrivs som metafor till begreppet glastaket; den osynliga men ogenomträngliga barriär som hindrar 

kvinnor att avancera till högre positioner (A. M. Morrison & Von Glinow, 1990). G. N. Powell och 

Butterfield (1994) beskriver glastaket som en strukturell barriär, vilken ligger till grund för kvinnors 

svårighet att avancera just på grund av att de är kvinnor. 

Eagly och Carli (2007) och Cotter, Hermsen, Ovadia, och Vanneman (2001) menar att glastaket hindrar 

kvinnor från att nå ledande positioner samt att hindren för kvinnor ökar vid högre befattningsnivåer. 

Enligt Kanter (1977) har kvinnor framförallt sämre förutsättningar att göra karriär i mansdominerade 

branscher, vilket Granberg (2013) understryker har att göra med kvinnors minoritet när de utgör en 

avvikelse från mängden. En bransch som länge setts som en mansdominerad bransch är byggbranschen 

(Gale, 1994). Tidigare studier och statistik visar att det råder tydlig brist på kvinnliga ledare inom 

mansdominerade branscher, exempelvis bygg- och industribranschen (Eagly & Carli, 2003; Ryan & 

Haslam, 2005; Svenskt Näringsliv, 2015). 

Problemet med avsaknaden av kvinnor på ledande befattningar diskuteras ur olika perspektiv men 

betonas främst som en förlust för företagen ur en social, etisk och ekonomisk aspekt (Boschini, 2004; 

Northouse, 2013; Watson, Kumar, & Michaelsen, 1993). En jämnare könsfördelning anses leda till mer 

effektivitet, utvecklingskraft i samhället, ökad kunskap samt en bredare kapacitet för problemlösning 

(Boschini, 2004; Northouse, 2013; Watson et al., 1993). En ökad mångfald i ledningsgrupper har till 

följd att öka lönsamheten inom organisationer (Carter, Simkins, & Simpson, 2003; Erhardt, Werbel, & 

Shrader, 2003). Studier påvisar att en könsintegrerad arbetsplats ökar personalens välmående och 

innovationskraft (Danilda & Granat Thorslund, 2011; Vänje, 2013). 

Om orsakerna till jämställdhetsarbete kan identifieras åläggs en grundlig förståelse för underbyggda 

policyåtgärder som skapar förutsättningar för en förändring med syfte att öka kvinnligt inflytande och 
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ledningsroller innehavda av kvinnor (Göransson, 2004). Northouse (2013) hävdar att för att underlätta 

för fler kvinnor att ta sig förbi barriärerna till ledande positioner bör organisatoriska åtgärder 

implementeras. Fokus bör flyttas från kvinnors beteende till hur organisationer ska genomföra en 

förändring i sitt organisatoriska arbete för att ta itu med problemet (Löfström, 2008). Forskaren menar 

att särskilda åtgärder och förändringar kan behöva göras inom organisationen, dels för att kompensera 

eventuell diskriminering, men även stimulera till organisationsförändringar som syftar till att förändra 

strukturer, mål eller strategier för att uppnå jämställdhet (Löfström, 2008). Kronvall, Olsson, Sköldborg, 

och Tikkanen (1991) beskriver hur ett förändringsarbete för jämställdhet generellt förutsätter att det 

finns ett samspel mellan organisationens olika nivåer. Forskaren påpekar dock att förändringar 

framförallt kräver ett ursprung ur ett ledningsperspektiv, även kallat top-down, för att 

jämställdhetsförändringar ska ha en möjlighet att bli bestående och få legitimitet. Top-down i en 

organisation syftar framförallt på chefer och ledningsgrupp med krav, stöd och direktiv från bland annat 

regeringen. 

Att öka förståelsen för organisatoriska förändringsprocesser så att organisationer kan bli mer effektiva 

anses vara nödvändigt för att skapa förutsättningar för kvinnor att krossa glastaket och nå ledarrollen 

(Whelan-Berry & Somerville, 2010). Granberg (2013) och Daft (2013) menar att en organisations 

ledningsgrupp med formell makt har en betydande roll vid beslut om förändringsarbete och därmed har 

ett organisatoriskt ansvar i medarbetarnas karriärutveckling (Göransson, 2004). 

Anledningen till kvinnors underrepresentation i samhället har tidigare studerats av forskare (Eagly & 

Carli, 2003; Glass & Cook, 2016; Granberg, 2013; Gutek & Larwood, 1987; Kanter, 1977), där fokus 

varit att studera kvinnors situation, kvinnors uppfattning och anledningen till könssegregeringen ur ett 

historiskt perspektiv. Dock har det inte i lika stor utsträckning genomförts studier med fokus på att 

studera hur problemet med avsaknaden av kvinnliga ledare kan lösas inom byggbranschen i Sverige. 

Bristen på tidigare studier specificerade på hur ledningsgrupper inom entreprenadbranschen kan främja 

kvinnor att nå ledande positioner medför att denna studie kan bidra med mer information inom området. 

Problemställningen i denna studie grundar sig på den synliga problemkomplexiteten kring kvinnors 

svårighet att nå ledande positioner. Glastaket anses stå i vägen för kvinnor i deras karriärutveckling och 

förändringar inom organisationer kan vara ett ofrånkomligt behov för att främja kvinnor att nå ledande 

positioner. Problematisering kring området inom byggbranschen mynnar ut i studiens syfte. 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en mansdominerad organisation inom byggbranschen, ur ett 

ledningsperspektiv, kan arbeta för att främja jämställdhet på ledande positioner inom organisationen. 

Studiens syfte mynnar ut i studien problemställning. 

Hur kan JM Entreprenad utifrån ett ledningsperspektiv arbeta för att främja kvinnor att nå ledande 

positioner inom organisationen?  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Följande avsnitt presenterar den teoretiska grunden för studien, vilken baseras på tidigare forskning i 

ämnet. Inledningsvis redogörs centrala begrepp inom organisationsteorin, därefter presenteras karriär, 

glastak och strategier för hur glastaket kan krossas. Teoretiska referensramen ligger till grund för 

studiens empiriinsamling. 

2.1 Organisation och förändringsarbete inom organisationer 

Organisationsteorin syftar till att få förståelse för organisationen, förklara olika fenomen och händelser 

samt att kunna använda denna kunskap till att förbättra sättet som organisationer fungerar på. 

Organisationsteori hjälper chefer och management att analysera komplexa situationer och utveckla 

verktyg för att skapa en effektivare organisation. Organisationsteorin är inriktad på det praktiska arbetet 

i att leda företag och organisationer och omfattar organisation, management och ledarskap. (Shahram 

Mirzaie Daryani, 2012) 

Definitionerna kring innebörden av vad en organisation är diskuteras av olika forskare (Coase, 1937; 

Czarniawska-Joerges, 1992; Etzioni, 1973; Williamson, 1975). En av de tidiga definitionerna av 

organisation ges av Barnard (1938) som hävdar att människor måste samarbeta, då varje enskild individ 

inte kan åstadkomma allt på egen hand på grund av begränsade valmöjligheter och begränsningar i 

situation. Samarbete förklaras i att människor måste samordna eller koordinera sina handlingar och 

aktiviteter för att komma runt begränsningarna. 

Robbins och Judge (2011) ger en modern syn kring vad organisation är ur ett perspektiv kopplat till 

organisationens mål. Författarna menar att en organisation är en medvetet koordinerad enhet som består 

av två eller flera personer, som på relativt kontinuerlig basis existerar för att nå ett gemensamt mål eller 

en uppsättning av mål (Robbins & Judge, 2011). 

Jones (2013) anser att en organisations värdeskapande och existens kan beskrivas utifrån olika faktorer. 

Faktorerna bidrar till att förklara varför ett mervärde skapas när människor tillsammans arbetar och 

samordnar sina insatser på ett organiserat sätt. Organisationens förmåga att skapa värde ökar med tiden, 

tillika stabilitet som skapats av organisationens miljö där dess medlemmar kan öka sin kompetens och 

kapacitet. En organisation tillåter utveckling av specialisering och arbetsfördelning. Personer som 

arbetar inom en organisation kan bli mer produktiva och effektiva på deras område än personer som 

arbetar ensamma. Organisationer tillåter människor att gemensamt hantera den organisatoriska miljön. 

Den organisatoriska miljön är en källa till värdefulla resurser för att omvandla inputs till outputs. 

Organisationen är en källa till ekonomiska, sociala och politiska påtryckningar med effekten att påverka 

organisationens förmåga att erhålla dessa resurser. En annan faktor är att organisationer tillåter 

människor att gemensamt hushålla med transaktionskostnader. Organisationers förmåga att styra utbytet 

mellan människor minskar transaktionskostnaderna och ökar produktiviteten i samband med dessa 

utbyten. Det sista motivet är hur organisationer tillåter människor att gemensamt utöva makt och 

kontroll. Organisationer kan öka produktionseffektiviteten genom att utöva stor press på individer att 

anpassa sig till uppgift och produktionskrav. (Jones, 2013) 

Weick (1979) betonar vikten av att förstå organisationer som evigt föränderliga, bestående av processer 

och aktiviteter som skapar och förändrar organisationer genom människors handlingar i organiserad 

form. För att förstå organisationsförändringar inom en organisation är det viktigt att förstå hur 

organisationens uppbyggnad ser ut, hur arbetet fördelas och samordnas, samt hur beslutsmyndigheten 
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fördelas mellan ledare och medarbetare (Mintzberg, 2009). Utformningen av organisationsstrukturen 

inbegriper de viktigaste beslut som ledare i organisationer måste fatta (Mintzberg, 2009). 

Organisationsstrukturens utformning varierar och genom ett organisationsschema visas hur 

arbetsfördelningen är upplagd, hur den formella auktoriteten är uppdelad samt hur hierarkin inom 

organisationen ser ut (Daft, 2013).  

Mintzberg (1979) beskriver fem huvuddelar en organisation består av: en operativ kärna, mellanchefer, 

en strategisk ledning, en teknostruktur och en servicestruktur. Dessa fem delar har i olika organisationer 

olika betydelse och inflytande beroende på vilken konfiguration organisationen nyttjar. Den operativa 

kärnan är den del som kännetecknas av att verkställa det arbete som organisationen har att utföra för att 

nå sina överordnade mål. Här återfinns produktionsrelaterade aktiviteter såsom inköp, produktion och 

försäljning. Mellanchefer är den del i organisationen som övervakar och samordnar produktionen, vilka 

kan utgöras av avdelningschefer, kontorschefer eller avdelningsföreståndare. Det är mellanchefernas 

uppgift att förmedla information från den operativa kärnan uppåt i systemet samt från toppen ner till den 

operativa kärnan. Den strategiska ledningen är den del av organisationen som innehar det högst 

administrativa ansvaret. Här återfinns bland annat verkställande direktör. Teknostrukturen är den del av 

organisationen som består av en grupp medarbetare vars uppgifter inte ingår i själva produktionen men 

påverkar denna genom att bland annat utforma planer, bedriva internutbildningar eller sätta upp rutiner. 

Den sista delen, servicestrukturen, består av en grupp som inte är inblandad i produktionen men är 

essentiell för organisationen. Här återfinns funktioner som bland annat städning, växel eller 

personalmatsal. (Mintzberg, 1979) 

Vid beslutsfattande inom organisationer, hur befogenheten om att fatta beslut ska fördelas och placeras 

i organisationen, talar Mintzberg (1983) om graden av centralisering och decentralisering i 

organisationer. Centralisering innebär att beslutsfattandet flyttas uppåt i hierarkin, till ett mindre antal 

människor på ledningsnivå. Med en centraliserad struktur kan tydliga styrsignaler ges, tydligt ansvar 

fördelas och praktiska aktiviteter bli mer enhetliga. En extremt centraliserad struktur innebär att alla 

beslut enbart tas av högsta chefen. En sådan struktur kan ibland kallas för diktatorisk. Vid en 

decentraliserad struktur sker beslutsfattandet längre ner i hierarkin, vilket innebär att de anställda själva 

får ta besluten. Fördelarna med decentralisering är bland annat högre flexibilitet, organisationen kan 

lättare och snabbare anpassa sig till lokala förutsättningar samt motiverande för medarbetarna. 

Centralisering och decentralisering kan beskrivas utmed en skala där varje enskild organisation tar 

ställning kring vilken nivå i organisationen som befogenheten att fatta beslut är placerad. (Mintzberg, 

1983) Figur 1 illustrerar grader av centralisering och decentralisering i organisationer. 

 

Figur 1 Grader av centralisering och decentralisering (Källa: Egen konstruktion) 

När det gäller övergripande beslut om förändring inom organisationen till följd av måluppfyllelse och 

högre krav på effektivitet tas dessa oftast på ledningsnivå (Granberg, 2013). En ledningsgrupp med 

formell makt över organisationens enheter innehar en top-down roll. Ledningens position innefattar ett 

helhetsperspektiv där information från organisationens alla enheter hamnar. Ledningen ansvarar för 

struktur, styrning och samordning av organisationen och berör områden såsom finansiella resurser, 
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ekonomiska förhållanden, mänskliga resurser och konkurrenter. Det innebär att kunna samordna de 

resurser organisationen erhåller för att kunna nå de uppsatta målen. Ledningsgruppen tillsammans med 

verkställande direktör har en betydande roll vid förändringsarbete inom organisationen. (Daft, 2013) 

2.1.1 Förändringsarbete inom organisationer 

Förändringsarbete i strategier, strukturer, förvaltningsprocesser och administrativa förfaranden är något 

alla organisationer behöver genomgå och behovet av att genomföra förändringar och anpassa sig efter 

nya krav har i moderna organisationer ökat (Daft, 2013; Stensaker & Meyer, 2011). En generell 

definition av förändring är när organisationer uppvisar olika egenskaper vid olika tidpunkter. Vilka typer 

av egenskaper som skiljer sig åt vid dessa tidpunkter beskrivs av innehållet i förändringen, vilka 

verkställs på olika grunder. (Jacobsen & Andersson, 2013) 

En organisationsförändring kan handla om att uppgiften, tekniken, strategin eller målet förändras och 

nya arbetssätt måste implementeras. Det kan innebära en omställning i den formella strukturen vilket 

kräver förändringar i hur arbetsuppgifter fördelas och samordnas. En organisationsförändring kan 

innebära en kulturell förändring med ändrade antaganden, normer och värderingar, eller förändring i 

organisationens demografiska förhållanden genom att rekrytera ny personal eller att medarbetare slutar. 

(Daft, 2013) 

M. Alvesson och Sveningsson (2008) poängterar hur organisationer sägs vara i en ständig förändring 

med anledning av ständiga skeenden som organisationen genomgår dagligen. Förändringsarbete kan ses 

som norm eller ett naturligt tillstånd snarare än det stabila tillståndet eftersom förändringar är en ständig 

process eller förändringar som överlappar varandra. (M. Alvesson & Sveningsson, 2008) 

Kotter presenterade år 1996 en förändringsmodell i åtta steg, vilken grundar sig på studier vid olika 

förändringsprocesser hos organisationer. Modellen grundar sig i att en lyckad förändringsprocess är 

kantad av överraskningar samt att det är lätt att begå misstag under förändringsprocessen. För att uppnå 

ett önskat resultat är det viktigt, enligt Kotter (1996), att förändringen får ta tid. Forskaren menar att 

genom att följa denna modell får organisationen bättre förutsättningar för att lyckas med en 

implementering av en förändring, eller åtminstone minimera riskerna för eventuella misslyckanden. 

Nedan återges förändringsmodellens åtta steg. 

Steg 1. Befäst en känsla av angelägenhet för en förändring 

Kotter (1996) menar att det är viktigt att etablera känslan av att förändringen är nödvändig. I första steget 

undersöks och identifieras potentiella risker och kriser, vilket får till följd att nyckelpersoner upptäcker 

sårbarheten inom organisationen och en förändring anses nödvändig. Förändringsprocessen startar när 

medarbetarna informeras och motiveras till angelägenheten av förändringen (Kotter, 2007). En risk med 

det första steget är att det är möjligt att underskatta svårigheten med att motivera medarbetare att lämna 

sin trygghetssfär (Kotter, 1996).  

 

Steg 2. Bilda en kraftfull styrgrupp som styr förändringen 

Kotter (1996) betonar att det krävs en konstellation med förändringskompetens, inflytande och makt för 

att skapa en förändringsprocess. Gruppen kan till en början bestå av ett fåtal individer, tre till fem 

personer, vilka är övertygade om att en förändring är nödvändig. När dessa personer består av en grupp 

som är lika övertygade, har samma engagemang i frågan och insatta i vad en förändring skulle innebära, 

är det viktigt att dessa personer får med sig fler inflytelserika personer i organisationen. Bästa resultat 

uppnås när gruppen arbetar som team och rör sig utanför den vanliga hierarkin i organisationen.  
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Steg 3. Tydliggör visionen för förändringen  

Visionen ska skapa motivation för förändring, ge en bild av vad förändringsprocessen ska leda till och 

visa riktningen för förändringen. En meningsfull vision är en vision som kan återges inom fem minuter 

och som samtidigt ger en förståelse för förändringsprocessen. Är visionen för komplicerad kan det bli 

ett hinder för förändringsprocessen. Visionen ska ge utrymme för utvärderingar längs vägen samt att 

arbetet med visionen ska leda till utvecklade strategier för att uppnå förändringen. (Kotter, 1996) 

 

Steg 4. Kommunicera visionen för förändringen  

När visionen är förankrad inom styrgruppen som driver förändringen är det viktigt att kommunicera 

visionen och strategierna vidare till hela organisationen och alla enskilda medarbetare. För att lyckas 

med kommunikationen bör samtliga kommunikationsmöjligheter användas för att undvika missförstånd 

eller ofullständig förmedling (Kotter, 1996). Kotter (2007) poängterar att det är omöjligt att genomgå 

en förändring utan stöd från majoriteten av medarbetarna. I den fjärde fasen är det därför viktigt att visa 

hur visionen är styrande för beslut inom organisationen och i vardagliga handlingar (Kotter, 1996).  

 

Steg 5. Ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen 

Det femte steget innebär hur organisationen uppmuntrar nya tillvägagångssätt, ger nödvändiga 

befogenheter och utvecklar nya idéer (Kotter, 2007). För att förändringen ska lyckas, anser Kotter 

(1996), att varje enskild medarbetare ska vara inkluderad i processen och få tid att arbeta med 

förändringen. Desto fler människor som är involverade i förändringsprocessen, desto bättre blir 

resultatet. En potentiell risk med detta steg är att förändringsprocessen inte ges tillräckligt mycket tid, 

pengar och mänskliga resurser. En annan risk är att misslyckas med att vända inflytelserika personer 

som motsätter sig förändringen. Det är viktigt att uppmuntra organisationen till att tänka nytt och att ta 

bort strukturer som kan underminera visionen. 

 

Steg 6. Lyft fram och påvisa kortfristiga segrar  

Då förändringsprocesser är tidskrävande är det är viktigt att uppmärksamma framgångar och att sätta 

upp delmål för processen. En framgångsrik förändringsprocess innehåller strategiskt inplanerade delmål 

som kan uppnås under processens gång. En förändring utan delmål eller ouppmärksammade 

framgångsrika delmål skapar en känsla av meningslöshet och frustration hos ledning och medarbetare 

som påverkas av förändringen. Delmål som ligger för långt fram i tiden har en tendens att minska 

känslan av angelägenhet. Således bidrar delmål och belöning till angelägenhet för att förändringen 

upprätthålls hos medarbetare och styrgrupp. (Kotter, 1996) 

 

Steg 7. Befäst framgångar, följ upp, utvärdera och genomför ytterligare förändringar 

Kotter (1996) understryker att en förändringsprocess tar tid innan den blir helt befäst i en organisation. 

Forskaren menar att delmål inte ska uppmärksammas, men varnar för att ta ut segern i förskott då följden 

kan bli ett misslyckande. En förändringsprocess kan ta flera år innan förändringen etablerat sig i 

organisationskulturen vilket gör det viktigt att hålla förändringsprocessen vid liv även efter att 

förändringen har blivit genomförd. En förändring som blivit genomförd har en tendens att falla tillbaka 

i gamla mönster och strukturer som förekom innan förändringen implementerades. När en förändring är 

genomförd är det viktigt att rekrytera, befordra och utveckla de medarbetare som ansträngt sig och är 

positiva till förändringsprocessen. Det är också viktigt att påvisa att förändringen är genomförd och att 

den är här för att stanna.  

 

Steg 8. Regelfäst de nya rutinerna i företagskulturen 

I steg åtta belyser Kotter (1996) två olika faktorer som påverkar hur väl förändringen implementeras. 

Den första faktorn är vikten av att visa de positiva effekter som förändringsprocessen lett till och att 
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utveckla de ledare som arbetar enligt det nya arbetssättet som förändringen har förespråkat. Vikten av 

att visa medarbetarna hur nya tillvägagångssätt, infallsvinklar och ageranden i förändringsprocessen har 

förbättrat organisationens resultat i syfte att behålla det nya arbetssättet. Den andra faktorn är hur 

tillräcklig tid måste ges till ledning och styrelse för att förstå och acceptera det nya tillvägagångssättet. 

En potentiell risk i det sista steget är att det nya arbetssättet blir bortplockat och ersätts med det gamla. 

2.2 Management 

Inom organisationsteorin finns en rad redogörelser för innebörden av begreppet management och 

forskare definierar management ur olika perspektiv (Carroll & Gillen, 1987; Kotter, 1982; Mintzberg, 

1973; Stewart, 1982). Fayol (1920) identifierade de primära funktionerna av management som en väg 

att reducera kaoset i organisationer för att få dem att bli mer effektiva och ändamålsenliga. Fayol (1920) 

definierade management som en administrativ aktivitet, innefattande av funktioner som planering, 

organisering, bemanning, styrning och ordergivning. 

Hamel (2008) hävdar att managements uppgift är att formulera och planera förverkligandet av mål, 

motivera och samordna insatser, koordinera och styra aktiviteter samt utveckla och tillsätta kompetenta 

medarbetare. Forskaren poängterar hur management ursprungligen var en social teknik som i första hand 

utvecklades för att lösa problem med ineffektivitet. I takt med att organisationsförändringar ökar i det 

nutida och framtida samhället, ställer det krav på företag att bli lika strategiskt adaptiva som de är 

operativt effektiva. Globaliseringen får konsekvenser för management, med ett ökat fokus kring 

kommunikation, kunskap och kompetens men särskilt vikten av förändring och strategi som krävs vid 

ledning av organisationer och dess förändringar. (Hamel, 2008) 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) har management ett särskilt ansvar att leda en verksamhet och dess 

människor genom att uppfylla tre grundläggande krav: effektivitet, legitimitet samt innovations- och 

förändringsförmåga. En organisations effektivitet beskrivs som dess prestationer (resultat, värde och 

nytta) i förhållande till organisationens intressenter. En effektiv organisation uppnår sitt syfte och 

tillgodoser intressenters krav på värdeskapande, inom givna förutsättningar och begränsningar. Det är 

managements ansvar att utveckla, mäta och upprätthålla effektiviteten hos organisationen. Management 

har ansvar för legitimitet, vilket handlar om att skapa och upprätthålla förtroende och stöd för 

organisationens verksamhet från alla intressenter. Nya förutsättningar och utmaningar påverkar ständigt 

organisationer. Ökade kundkrav, ny teknik, globalisering eller sociala och demografiska förändringar är 

endast några faktorer som påverkar verksamheten. Management måste utveckla och upprätthålla 

organisationens innovations- och förändringsförmåga för att upprätthålla sin effektivitet och legitimitet, 

vilket omfattar verksamhetens resurser, produkter och tjänster, men även organisationen i sig och dess 

struktur. (Bruzelius & Skärvad, 2012) 

Inom en organisation är det ledningens uppgift att definiera verksamhetsmålen, upprätta en övergripande 

strategi för att nå dessa mål samt utveckla en omfattande layout för hur organisationen ska integrera och 

samordna aktiviteter. Varje organisation består av människor och det är ledningens ansvar att leda och 

samordna medarbetarna samt utforma organisationsstrukturen. (Robbins & Judge, 2011) 
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2.3 Chefskap och Ledarskap 

Maltén (2000) anser att en chefs huvuduppgift är att leda verksamheten mot uppsatta mål samt utveckla 

metoder för att nå målen. Chefskapets funktion är att ansvara för att definiera vad som ska åstadkommas, 

skapa riktlinjer för ansvar och befogenheter, ge kommandon och direktiv för att sätta arbetet i rörelse, 

formulera och skapa en arbetsordning samt att granska och justera arbetsgången kontinuerligt 

(Holmblad Brunsson, 2007). En chefs uppgift är att styra arbetet mot verksamhetens mål samt att utöva 

ett formellt ledarskap (Granberg, 2011). 

En ledare, till skillnad från en chef, är en person som blivit utsedd i syfte att leda och samordna en grupp 

med individer. En person som utövar ledarskap benämns ledare, vars uppgift är att skapa tillit och 

förtroende för gruppens medlemmar där ledarskapet utövas. En ledare besitter specifika egenskaper och 

karaktärsdrag som gör dem mer lämpliga i rollen som ledare. (Bolman, Deal, & Hintze, 2005; 

Northouse, 2013) 

Enligt House och Aditya (1997) besitter en god ledare egenskaper och personlighetsdrag som beskrivs 

i termer av intelligens och självförtroende. En ledare har en god maktorientering, är utåtriktade och säker 

i sociala situationer (House & Aditya, 1997). En god ledare har god kunskap om företagets 

ämnesområde, god förmåga att hantera stora mängder med information samt en förmåga att formulera 

sig väl (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att ha god självinsikt, en förmåga att hantera stress, lösa problem 

samt vara kreativ, menar Whetten, Cameron, och Woods (1994), är viktiga personliga färdigheter för att 

kunna leda människor på ett effektivt sätt. Utöver de personliga färdigheterna menar Whetten et al. 

(1994) att sociala färdigheter är viktigt i ledarskap. Det omfattar bland annat förmågan att kunna 

kommunicera, lyssna och ge stöd samt hantera konflikter och motivera medarbetarna. Grupporienterade 

färdigheter omfattar förmågan att skapa välfungerande grupper och delegera befogenheter till sina 

medarbetare i syfte att skapa sammanhållning och engagemang inom gruppen. 

Många definitioner av ledarskap återspeglar antagandet att det handlar om en process, där en person i 

rollen som ledare bestämmer organisationens riktning och dess strategi, vilket är avgörande för 

organisering av verksamheten och för dess framgång. Många studier pekar på hur en organisation utan 

en ledare saknar syfte och på sikt förlorar sin konkurrensförmåga. (M. Alvesson & Sveningsson, 2003; 

Northouse, 2013; Tengblad & Vie, 2012) 

Maltén (2000) beskriver ledarskap som ”den process genom vilken en person influerar andra att nå 

uppställda mål” (s.19) och att ett bra ledarskap förutsätter att samspel och kommunikation fungerar 

mellan grupper och individer för att nå de uppställda målen. Trots att begreppet ledarskap definieras 

olika menar Yukl (2009) att det numera finns en enighet om att ledarskap är ett speciellt beteende som 

människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.  

Northouse (2013) presenterar olika dimensioner av ledarskap, vilka mynnar ut i fyra genomgående 

komponenter som centralt identifierar fenomenet. Enligt forskaren är ledarskap en process varigenom 

en individ influerar en grupp att uppnå ett specifikt mål. Processen är interaktiv vilket innebär att ledaren 

påverkar och själv blir påverkad av gruppens medlemmar. Ledarskap involverar inflytelse och utan 

inflytelse existerar inget ledarskap. Ledarskap sker inom grupper bestående av individer som innehar 

samma syfte. Gruppernas omfattning kan variera, alltifrån en liten grupp till en hel organisation. Den 

sista genomgående komponenten omfattar hur ledarskap inkluderar ett gemensamt mål. Ledarens 

uppgift är att rikta sina krafter mot individerna i gruppen för att tillsammans arbeta mot det gemensamma 

målet. 
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Granberg (2011) anser att det finns en skillnad mellan begreppen chefskap och ledarskap, där chefskap 

utgör en formell befattning som innehar särskilda befogenheter och förknippas med aktiviteter som 

planering, uppföljning, personalansvar, målstyrning och budget. Granberg (2011) framställer ledarskap 

som en informell position som förknippas med kommunikation, inflytande, engagemang och flexibilitet. 

Enligt Berggren (2001) handlar chefskap om varför aktiviteter och uppgifter ska genomföras, vilka till 

skillnad mot ledarskap handlar om hur uppgiften ska genomföras. Berggren (2001) poängterar dock hur 

både chefskap och ledarskap krävs för att en organisations verksamhet ska fungera. 

Northouse (2013) understryker hur ledarskap är en process som är lik management på många olika sätt 

men att det finns skillnader mellan de två begreppen. En forskare som gör skillnad mellan management 

och ledarskap är Kotter (1990). Kotter (1990) menar att managements övergripande funktion är att skapa 

ordning och konsistens till organisationer samt att management och ledarskap inom en organisation är 

vitalt för att organisationen ska blomstra. En organisation utan management men med starkt ledarskap 

kan medföra att resultatet blir meningslöst eller vilseledande. Kotter (1990) menar att många 

organisationer har för stort fokus på operativa administrativa aktiviteter och för lite fokus på utveckling, 

förnyelse och förändring.  

Management och ledarskap har traditionellt likställts med maskulinitet (Acker, 1990; Billing & 

Alvesson, 2000; G. N. Powell, 2011) eller neutralitet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Övervägande del 

män har historiskt speglat arbetskraften inom organisationer och präglat studier inom ämnet. Många 

studier har de senaste 30 åren ifrågasatt organisationsforskningen vilket kom att synliggöra 

könsaspekterna i ledarskap och chefskap (Ahl, 2004; Ferguson, 1984; Schein et al., 1989).  

Många forskare har intresserat sig i kopplingen till varför inte kvinnor har setts som chefer i lika stor 

utsträckning som män. Frågan har ställts varför inte kvinnor på samma sätt som män har gjort karriär 

och varför kvinnor fått andra arbetsuppgifter och inte antagit en ledande befattning. Omfattande 

forskning om att det skulle existera olika ledarskapsstilar mellan könen har genomförts, där vissa 

forskare menar att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män i deras ledarstilar. (Ahl, 2004; 

Cliff, Langton, & Aldrich, 2005; Gipson, Pfaff, Mendelsohn, Catenacci, & Burke, 2017; Marshall, 1984) 

2.3.1 Manlig och kvinnlig ledarstil 

De viktigaste könsskillnaderna har enligt Bellou (2011) erkänts av könsstereotyper som beskriver män 

och kvinnors distinkta psykologiska egenskaper. Män och kvinnor känner i enlighet med befintliga 

stereotyper att de måste fylla en viss social roll. Vid barns uppväxt lär sig barnen hur de ska bete sig och 

vilka kvalitéer som är kopplade till de förväntade rollerna. Män anses besitta egenskaper som oberoende, 

dominant, aggressivitet och har ökad ambition som till skillnad mot kvinnor uppfattas som mer 

osjälviska, vårdande, känsliga och vänliga. Kvinnan förväntas ta större ansvar för hushållet och forma 

sitt liv utefter familjens behov. Bellou (2011) menar att baserat på de olika roller som män och kvinnor 

socialiseras in i, är det troligt att ledarstilen också förväntas vara i enlighet med den rollen.  

Gipson et al. (2017) beskriver hur ledarstilar kan variera från dag till dag mellan män och kvinnor och 

hur uppfattningarna om en viss ledarstil kan variera. Andra skillnader mellan könen som tas upp, är 

konfliktstilar, organisatoriskt beteende eller grundläggande interaktionsstilar. Ett exempel är att kvinnor 

tenderar att vara med benägna att engagera sig i relationsarbete till skillnad mot män. Kvinnor tenderar 

att vara mindre benägna att förespråka sig själva och är mindre benägna att inleda förhandlingar.  

Kvinnliga chefer tenderar att besitta egenskaper som gör dem effektiva, vilket innebär att de har många 

fördelar och kunskaper att för att tillämpa ett mer effektivt ledarskap (Eagly & Carli, 2003). Kvinnors 
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egenskaper anses bero på det mindre hierarkiska tänkandet, att kvinnor är mer samarbetsvilliga och mer 

inriktade på individualiserat ledarskap (Eagly & Carli, 2003). I termer av demokrati, relationer och 

samarbete instämmer Vinnicombe och Colwill (1995) med Eagly och Carli (2003) kring den kvinnliga 

ledarstilen, medan den manliga ledarstilen beskrivs i termer av konkurrens, kontroll, känslolöshet, 

analytisk förmåga och hierarkiskt tänkande. 

Egenskaper som hör ihop med manliga chefer är framförallt att män anses vara mer resultat- och 

målinriktade samt mindre benägna till individuellt behandla sina medarbetare, vilket kan kopplas till 

deras starka fokus på uppgift och prestation (Eagly & Carli, 2003). Loden (1985) menar att män som 

ledare är mer självsäkra, tävlingsinriktade, i högre grad tillämpar hierarkisk makt samt har ett stort 

kontrollbehov av sina medarbetare. 

Eagly och Johnson (1990) fann i sin studie att kvinnliga ledare har en något mer demokratisk ledarstil 

än män samt att kvinnor som anammade en mer stereotypisk maskulin ledarstil tappade i popularitet. 

När den traditionella bilden av ledarskap inte är i enighet med förväntningar som finns kring könsroller 

uppstår en konflikt (Eagly & Johnson, 1990). Eagly och Karau (2002) menar att kvinnor som besitter 

typiskt manliga ledaregenskaper uppfattas generellt som mer hotfull till skillnad mot hur män uppfattas. 

Uppfattningen om att kvinnan bryter mot den stereotypiska synen och fördomar som finns på kvinnor 

kan enligt Eagly och Karau (2002) leda till att män känner sig hotade.  

2.4 Karriär 

Karriär definieras av Glaser (1968) som en förflyttning uppåt i organisationshierarkin inom en och 

samma organisation, samtidigt som Colley (2006) anser att det behövs en bredare definition av karriär 

än ett linjärt fenomen, då karriären är krokig snarare än rak och linjär. Hodkinson och Sparkes (1997) 

hävdar att den traditionella synen på karriär kan beskrivas utifrån ett av Strauss och Rose (1962) 

antaganden, vilka beskriver karriär som en stege en individ ständigt strävar att klättra uppåt på. Stegens 

lutning och riktning ställs in av individens första steg på stegen. Om individen byter riktning på stegen 

innebär det att individen får börja om från första steget på stegen. Hodkinson och Sparkes (1997) anser 

att en linjär karriärutveckling förutsätter ett orimligt antagande; att individen har fullständig information 

om alla potentiella karriärvägar. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att karriär påverkas av 

tillfälligheter och är mer oförutsägbar än linjär.  

Enligt Olsson (2003) sker karriärutveckling antingen vertikalt eller horisontellt. Vertikal 

karriärutveckling innebär en förflyttning uppåt eller nedåt i organisationshierarkin. Horisontell 

karriärutveckling är en förflyttning till en ny position med samma ansvarsgrad. (Olsson, 2003) Karriär 

har även definieras som en förflyttning mellan olika yrken och organisationer (Hughes, 1958; Van 

Maanen & Barley, 1984). För att klargöra karriär ur ett bredare perspektiv används begreppet 

gränsöverskridande karriär (DeFillippi & Arthur, 1996). Begreppet inbegriper förflyttning mellan 

yrken och organisationer samt karriär i andra former än en hierarkisk förflyttning. Gränsöverskridande 

karriär innebär att karriären inte blir låst till ett och samma företag eller en och samma bransch.  

Tre vanliga definitioner av begreppet karriär är traditionell beskrivning, egen utveckling samt en 

kombination av den traditionella beskrivningen och egen utveckling. Den traditionella beskrivningen av 

karriär förknippas med klättrande, ansvar, inflytande, chefsbefattningar, höga positioner, prestige, hög 

status och hög lön. Traditionell karriär behöver inte innebära att klättra till en chefsposition. Dock 

innebär definitionen att individen som gör karriär innehar ansvar och respekt. Beskrivning av karriär 

som egen utveckling förknippas med personlig utveckling, att anta nya utmaningar samt att ha ett roligt 



12 

och intressant arbete. Individen har möjlighet att utnyttja sin egen kapacitet och det läggs mycket vikt 

på lärande samt att anta utmaningar. Kombination av den traditionella beskrivningen av karriär samt 

karriär som egen utveckling, beskriver yttre och inre komponenter. De yttre komponenterna kan 

innebära högre lön, mer ansvar samt inflytande. De inre komponenterna kan innebära 

utvecklingsmöjligheter samt möjlighet till lärande. (Wahl, 1992) 

För att en individ ska kunna utveckla sina karriärmöjligheter är det gynnsamt om individen har en 

handlingsplan för sina specifika utvecklingsområden (Chen, Chang, & Yeh, 2003). Göransson (2004) 

hävdar att det är viktigt att skapa sig ett gott anseende och göra sig synlig i organisationen för att 

möjliggöra en vertikal karriär. Karriärplanering är något som främjar individens karriärutveckling anser 

Garavan och Coolahan (1996). Enligt Göransson (2004) är det vanligt att företag rekryterar sina chefer 

internt, vilket gör att relationen med sin överordnande chef kan ha betydelse för individens 

karriärutveckling. Göransson (2004) hävdar att de flesta som når en toppchefsbefattning blir erbjudna 

tjänsten. Chefer tenderar att välja personer som liknar sig själva samt har liknande bakgrund som sig 

själv när de tillsätter sina medarbetare (Kanter, 1993). Det innebär att kvinnor har svårare att bli 

rekryterade till ledande positioner, då en minoritet av kvinnorna innehar en ledande position (Kanter, 

1977). 

2.5 Glastaket 

En undersökning genomförd på den svenska arbetsmarknaden påvisade att utav samtliga sysselsatta 

kvinnor och män, har kvinnor generellt sett lägre chanser att göra karriär (Granqvist, Persson, & 

Löfström, 2004). Enligt Kanter (1993) har mäns och kvinnors olika möjligheter att göra karriär ingen 

koppling till individens ambition att avancera, utan handlar om begränsningar för kvinnor på grund av 

deras position i organisationen. Muhonen (1999) menar att de kvinnor som försöker avancera till högre 

befattningar möter ogenomträngliga och osynliga hinder. Dessa osynliga hinder beskrivs av A. 

Morrison, White, och Velsor (1987) som ett glastak. Begreppet glastak används främst för att beskriva 

de påtagliga hinder som kvinnor möter i deras karriärutveckling, vilka inte är bundna till kvinnornas 

kvalifikationer eller erfarenheter (Muhonen, 1999; Northouse, 2013). 

Bihagen och Ohls (2006) hävdar att de största hindren för att göra karriär finns på de lägre nivåerna i 

yrkeshierarkin samt att dessa hinder mattas av högre upp i hierarkin. Däremot menar Cotter et al. (2001) 

att skillnader mellan könen ökar vid högre befattningsnivåer och att skillnaden är lägre vid lägre 

befattningsnivåer. En gemensam beskrivning av glastaket är osynliga hinder för kvinnor som försöker 

avancera i karriären (Cotter et al., 2001; Kanter, 1977; A. Morrison et al., 1987; Muhonen, 1999; Wahl, 

2003). 

Cotter et al. (2001) definierar glastaket enligt några kännetecknade egenskaper som framförallt är 

framträdande mellan könen. Dessa kännetecken är skillnader i befattningsnivåer som inte kan förklaras 

av individens egenskaper eller kompetenser, hur skillnaden ökar vid högre befattningsnivåer, skillnaden 

i möjligheten till avancemang till högre positioner samt skillnaden i representation på ledande 

befattningar. (Cotter et al., 2001) 

Eagly och Carli (2003) menar att osynliga hinder i form av fördomar gentemot kvinnor får konsekvens 

för kvinnors möjlighet att avancera i karriären. Enligt Wahl (2003) är anledningen till att kvinnor och 

män bedöms och behandlas olika i karriären, att chefer använder stereotyper av vad som är kvinnligt 

och manligt i sina bedömningar. Existerande föreställningar om egenskaper som passar en chef stämmer 
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överens med de manliga stereotyperna (Wahl, 2003). Bolman och Deal (2013) hävdar att män upplevs 

vara bättre ledare än kvinnor, vilket leder till att kvinnor diskrimineras.  

Att glastaket är problematiskt för arbetsgivare kan beskrivas utifrån tre huvudfaktorer, rättvisa, 

förståelse för kunderna och attraktionskraft. Rättvisa handlar om att kvinnor och män har likvärdig 

utbildning samt arbetslivserfarenhet och därför borde ha samma möjligheter att nå ledande positioner. 

Efterliknar organisationer samhället har organisationen större chans att förstå kunderna och därav 

utvecklar de produkter och tjänster som passar alla kunder. Ett jämställt företag attraherar fler potentiella 

och befintliga medarbetare. (Eyring & Stead, 1998; G. N. Powell & Butterfield, 2015) 

En bidragande faktor till glastaket är att kvinnor tar ett större familjeansvar, vilket kan bli ett 

karriärhinder menar Bolman och Deal (2013). Gutek och Larwood (1987) anser att modersrollen kräver 

mer tid och energi än vad fadersrollen gör, då modersrollen oftast innebär en graviditet och ett större 

avbrott i karriären. Bekkengen (2002) menar att kvinnors familjeansvar ses som primärt till det 

organisatoriska intresset från organisationen, jämfört med männens familjeansvar som ses sekundärt. 

Dock menar Granqvist et al. (2004) att föräldraledigheten varken har en positiv eller negativ inverkan 

på individens karriärmöjligheter.  

Kiser (2015) anser att det finns en metafor som tillägg till glastaket vilken benämns som ett klistrigt 

golv. Det klistriga golvet gör att kvinnor blir kvar på samma befattning och hindrar kvinnor från att nå 

högre positioner än mellanchefsnivå i organisationer (Kiser, 2015). En annan metafor som används som 

tillägg till glastaket är glasväggar (Miller, Kerr, & Reid, 1999). Begreppet glasvägg beskriver den 

horisontella segregeringen som gör att kvinnor blir koncentrerade till vissa yrken och sektorer.  

Lykke (2003) menar att faktorer som bland annat klass, ålder och etnicitet förbises när det fokuseras på 

kön i förhållande till karriärutveckling. Glastaket beskrivs ha koppling till etnicitet av Ekberg och 

Gustafsson (1995), vilket dementeras av Cotter et al. (2001) som menar att glastaket endast förefaller 

ha en tydlig koppling till kön. 

Enligt Kanter (1977) är det särskilt svårt för kvinnor att göra karriär i mansdominerade branscher. 

Roman (1994) anser dock att det finns ett motstånd mot medarbetare som är kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser och att det därmed blir svårare för kvinnor att göra karriär. Hultin (2003) visar däremot att 

män i kvinnodominerade branscher med samma kvalifikationer, inom samma yrke, har större chanser 

till intern karriärutveckling än kvinnor. Detta motsäger inte teorin om glastaket, utan bygger på att 

glastaket existerar för kvinnor samtidigt som det existerar en glashiss för män (Hultin, 2003). Glashissen 

innebär att män i kvinnodominerade branscher har snabbare karriärutveckling än deras kvinnliga 

kollegor.  

2.6 Strategier för att krossa glastaket 

För att uppnå jämställdhet måste män och kvinnor ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

(Roth, 2011). För att jämställdhetsfrågorna ska få legitimitet i organisationen, är det viktigt att 

företagsledningen tar kommandot i arbetet mot en jämställdhet och motiverar alla i organisationen att 

arbeta aktivt med jämställdhet på ledande positioner (Boschini, 2004). Chen et al. (2003) poängterar att 

organisationer som arbetar med att främja karriärutveckling kan minska kostnader kopplat till hög 

personalomsättning, samtidigt som Torrington, Hall, och Taylor (2008) hävdar att organisationer blir 

mer attraktiva genom att arbeta med att främja karriärutveckling.  
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Problemet med att det är få kvinnor på ledande positioner betonas som en förlust för företagen och en 

jämnare könsfördelning kan bidra till ökad effektivitet, kunskap och en bredare kapacitet för 

problemlösning (Boschini, 2004; Northouse, 2013; Watson et al., 1993). Linehan och Walsh (2001) 

hävdar att företag kommer förlora ekonomiskt samt få ett begränsat urval av potentiella chefer om de 

inte utvecklar strategier för att främja jämställdhet på ledande positioner. Drake, Solberg, och Erikson 

(1996) menar att med fler kvinnor i ledande positioner ökar effektiviteten och produktiviteten i 

organisationen och hävdar att det måste bli fler kvinnor på ledande positioner utifrån att kvinnor tillför 

nya tankar och idéer och kvinnliga förebilder leder till fler kvinnliga ledare. 

Drake et al. (1996) hävdar att kvinnor besitter en hög kompetens samt har ett annat perspektiv än män, 

vilket gör att jämställdhet kan skapa ökad kreativitet och bidra till att produktutvecklingsprocessen 

utvecklas. Genom en mer utvecklad produktutvecklingsprocess kan konsumenten få en mer 

kundanpassad produkt. Det är viktigt ur en demokratisk synvinkel att kvinnor som utgör halva 

befolkningen får tillgång till lika mycket makt, status och lön som män. Företagen måste attrahera 

kvinnor och erbjuda samma belöningssystem som män, om de inte vill förlora viktig kompetens. 

Kvinnor har ett mer integrerat synsätt vilket bidrar till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro och en bättre 

arbetsmiljö. Företag som format sin arbetsplats på ett jämlikt sätt gör att anställda trivs, stannar kvar på 

arbetsplatsen och gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare. (Drake et al., 1996) 

Fler kvinnliga förebilder leder till fler kvinnliga ledare hävdar Drake et al. (1996). Arhén och Zaar 

(1997) anser att med fler kvinnor i ledningen ökar möjligheterna för andra kvinnor att klättra upp i 

hierarkier, då samhället vänjer sig vid kvinnor på maktpositioner. Wahl (2003) poängterar att motståndet 

mot att kvinnor innehar ledande positioner minskar när antalet kvinnor i ledande positioner ökar. För att 

uppnå jämställdhet på olika befattningar kan könskvotering användas som metod. Det finns två former 

av kvotering; radikal och måttfull kvoteringen (Kjørup & Dunér, 1999). Radikal kvotering innebär att 

den mest kvalificerade av det underrepresenterade könet väljs, oavsett om det finns mer kvalificerade i 

gruppen med det överrepresenterade könet. Måttfull kvotering innebär att om två personer är lika 

kvalificerade, väljs personen av det underrepresenterade könet.  

De argument som lyfts för att använda könskvotering som metod är resursargumentet, 

demokratiargumentet och intresseargumentet. Resursargumentet handlar om hur kvinnors kunskaper 

kan användas på ett mer effektivt sätt, då representationen av kvinnor ökar. Demokratiargumentet 

handlar om hur samhällets ska speglas på olika positioner. Intresseargumentet handlar om att en ojämn 

representation leder till orättvisor och maktojämlikhet. (Törnqvist, 2006) Ett argument som lyfts för att 

inte använda könskvotering som metod, är könsneutrala åtgärder (Fredell, 2005). Könsneutrala åtgärder 

handlar om att den som blir invoterad inte kommer att bli tagen på allvar och kommer att bli ifrågasatt 

av sina kollegor. 

Wang och Kelan (2013) förespråkar könskvotering ur den aspekten att det skulle kunna ge kvinnor lika 

möjligheter att nå ledande positioner. Genom könskvotering kommer fler kvinnor våga anta en ledande 

roll och hjälpas åt för att lyckas bli av med de byråkratiska mansdominerade företagen. Sealy, 

Vinnicombe, och Singh (2010) menar att könskvotering kan häva effekten av den onda cirkeln genom 

fler kvinnor i ledningsgrupper, som sedan kan fungera som stöd och förebilder för andra kvinnor. Wang 

och Kelan (2013) menar dock att könskvotering kan skapa ett motstånd och missaktning mot personer 

som är inkvoterade med anledning av att de fått chansen att nå en ledande position just på grund av sitt 

kön snarare än på grund av sin kompetens.  

Göransson (2004) hävdar att de viktigaste faktorerna för att klättra i karriären är att inneha utbildning, 

kompetens och yrkeserfarenhet. Trots att kvinnor innehar kompetens menar Cai och Kleiner (1999) att 

det finns några barriärer som måste försvinna för att kvinnor ska kunna ta sig förbi de hinder som 
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glastaket utgör. Brist på nätverk och diskriminering beskrivs som barriärer och enligt Linehan och Walsh 

(2001) är lösningen mentorer, kvinnliga förebilder samt nätverk. Kvinnor med mentorer har bättre 

karriärutveckling, då de bland annat får tillgång till nätverk genom mentorn hävdar Bank och 

Vinnicombe (2003). Durbin (2011) menar att nätverk är viktiga för varje individs karriärutveckling och 

påpekar att det finns två typer av nätverk, formella och informella. Formella nätverk är enbart 

arbetsrelaterade och informella nätverk kan skapas av två anledningar, av arbetsrelaterade eller sociala 

skäl (Durbin, 2011). Tillgången till personliga relationer och utvecklade nätverk har visat sig i flera 

studier ha betydelse för individers karriärutveckling (Durbin, 2011; Hall & Mirvis, 1996; Kram, 1996; 

Raider & Burt, 1996).  
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3 METOD 

Följande avsnitt presenterar den metod som nyttjats under studiens arbetsprocess. Inledningsvis 

presenteras studiens arbetsgång och utgångspunkt som låg till grund för vald forskningsmetod och 

därefter beskrivs tillvägagångssättet för genomförd litteraturstudie, empiriinsamling och analys.  

3.1 Studiens arbetsgång och utgångspunkt 

Studien tog sin början i problematiken kring jämställhet på ledande positioner i samhället. För att få en 

ökad förståelse för bakomliggande orsaker till bristen på kvinnor i ledande positioner valdes ett 

studieobjekt i en bransch som traditionellt kännetecknats av hög manlig representation. Studien inleddes 

med en litteraturstudie med fokus kring organisationsteori, karriär samt glastaket och dess effekt inom 

organisationer. Litteraturstudien mynnade ut i den teoretiska bakgrunden till problemet, vilket låg till 

grund för utformningen av efterföljande empiriinsamling. 

Empiriinsamlingen skedde i olika former i syfte att stärka studiens trovärdighet. Huvudsaklig 

empiriinsamling skedde via intervjuer, en fokusgrupp, aktuella rapporter över byggbranschen samt 

genom studieobjektets årsredovisning och intern arkivdata. Observation och täta uppföljningssamtal 

med handledare har bidragit med viktig information för studien. Empiriskt material ställdes mot 

teoretisk referensram i syfte att analysera hur väl teorin stämde in på verkligenheten. Utifrån analysen 

drogs slutsatser och rekommendation till studieobjektet. Figur 2 beskriver studiens arbetsgång.  

 

Figur 2 Studiens deduktiva arbetsgång (Källa: Egen konstruktion) 

Studien utgick från vedertagna teorier, vilka sammanställdes i teoretiska referensramen som styrde 

empirinsamlingen. Följande arbetsgång kan liknas vid en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär 

att teorin styr empirinsamlingen och att teorierna beprövas genom att testa empiriskt material (Bryman 

& Bell, 2011). Vid datainsamlingen erhölls beskrivningar och en djupare förståelse kring fenomenet. 

Datainsamling via intervjuer och fokusgrupp utgick från hur respondenterna i studien tolkade och 

uppfattade sin omvärld. Följande metod kan liknas vid en kvalitativ strategi vilket är vanligt att 

kombinera med en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Ett kvalitativt angreppssätt används enligt 

Bryman och Bell (2011) ofta vid komplexa och djupgående problem, vilket beskriver studiens 

problematik. En kvalitativ strategi innebär att studien utgått från att få en djupare förståelse för 

problematiken och dess lösningar för att kunna beskriva detsamma (Bryman & Bell, 2011).  

Problematisering

Litteraturstudie
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En fördel med kvalitativ empiriinsamling var att studien utgick från människors livserfarenhet, vilket 

Miles och Huberman (1994) menar är ett lämpligt arbetssätt för att beskriva olika fenomen, 

respondenternas olika uppfattningar, fördomar, antaganden och förutsättningar. Studien var avgränsad 

till att undersöka en organisation inom entreprenadbranschen inom byggbranschen, vilket liknas vid en 

fallstudie. Att använda fallstudie som forskningsdesign innebär att organisationen studerades i sin 

verkliga kontext (Yin, 2013). I studien har en organisation undersökts, vilket kan liknas vid en 

enfallsdesign. Utvärderingen av studien utgick utifrån de fem parametrarna tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet, konfirmerings- och bekräftelsemöjlighet (Bryman & Bell, 2011). Tabell 1 ger en översikt 

över studiens metodik. 

Tabell 1 Översikt av studiens metodik (Källa: Egen konstruktion) 

Metodik Studiens orientering 

Forskningsansats Deduktiv ansats 

Metodstrategi Kvalitativ strategi 

Forskningsdesign Fallstudie med enfallsdesign 

Parametrar för utvärdering  Tillförlitlighet, Pålitlighet, Överförbarhet, Konfirmerings- och 

Bekräftelsemöjlighet 

3.2 Fallstudie vid JM Entreprenad 

Den primära problemställningen fanns i åtanke när undersökningen av studieobjekt tog sin början. Olika 

branscher som präglades av problematiken med icke jämställdhet på ledande positioner undersöktes, i 

syfte att välja lämpligt studieobjekt till fallstudie. Enligt Svenskt Näringsliv (2015) var byggbranschen 

den bransch med lägst andel kvinnor i chefspositioner jämfört med andra sektorer bland Svenskt 

Näringsliv medlemsföretag. Inom byggbranschen år 2015 var 9 av 10 chefer män (Ledarna, 2015). De 

sektorer som låg bäst till enligt Svenskt Näringsliv (2015) var handel, hotell och restaurang samt service 

och tjänster med över 40 procent kvinnliga chefer. De tre branscher som låg sämst till efter 

byggbranschen hade över 20 procent kvinnliga chefer. 

En anledning till att byggbranschen valdes var hur byggsektorn under 2016 var femte största 

arbetsgivande sektorn i Sverige (Svensk Handel, 2016) och sysselsatte 7 procent av alla sysselsatta inom 

privat och offentlig sektor (Sveriges Byggindustrier, 2016). Möjligheten att överföra resultat till fler 

organisationer än det valda studieobjektet ansågs vara hög, även om det inte var syftet med följande 

studie. Inom byggbranschen existerade många organisationer med olika inriktningar och den 

organisation som till slut valdes till studieobjekt var verksamt inom byggentreprenadbranschen. Inga 

tidigare studier kunde finnas genomförda specifikt inom bygg- och anläggningsentreprenadbranschen 

med fokus på glastak och management.  

Svenskt Näringsliv (2015) visade att andelen kvinnor i ledningsgrupper ökade i alla branscher mellan 

2002 till 2014. Enligt Byggindustrier (2016) var Peab, Skanska, NCC och JM de fyra byggföretag med 

störst nettoomsättning i Sverige under 2015. Vid en mätning under 2014 hade Skanska 15 procent 

kvinnor i ledande befattningar och NCC hade 40 procent kvinnor i ledningsgruppen inom det största 

affärsområdet (Byggcheferna, 2014). 

I studien valdes JM Entreprenad som studieobjekt för fallstudien. JM Entreprenad bestod av cirka 420 

anställda, varav 69 personer i ledande befattningar. Av 69 personer i ledande befattningar var nio 
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kvinnor, vilket motsvarar 13 procent kvinnor på ledande befattningar (JM Entreprenad intern arkivdata, 

2017). Inom byggindustrin under 2015 var strax över tio procent av cheferna kvinnor enligt Svenskt 

Näringsliv (2015), vilket var i paritet med JM Entreprenads fördelning. Trots en övervägande del 

kvinnor i ledningsgruppen, fem kvinnor av åtta personer, hade JM Entreprenad i genomsnitt 

överensstämmande andel kvinnor på ledande positioner som resterande byggbranschen. Detta innebar 

att JM Entreprenad, likt många organisationer inom byggbranschen, kännetecknades av en 

underrepresentation av kvinnor på ledande positioner. I syfte att erhålla en ökad förståelse i de 

arbetsprocesser JM Entreprenad utför samt var i behov av för att främja jämställdhet på ledande 

befattningar, valdes fallstudie med enfallsdesign som forskningsdesign.  

En fallstudie utgör en empirisk undersökning av ett specifikt studieobjekt och används i syfte att studera 

en aktuell företeelse i dess verkliga kontext (Yin, 2013). Fallstudie valdes till forskningsdesign med 

anledning av studiens beskrivande art och problemställning. Yin (2013) beskriver hur fallstudie är en 

lämplig metod vid frågor som hur och varför, då forskaren menar att studien har kontroll över den 

situation som studeras med fokus på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang. Merriam 

(1998) och Stake (1995) menar att fallstudie är en lämplig metod för en studie av denna karaktär, med 

möjlighet att skildra organisationens verkliga och nutida sammanhang. Yin (2013) menar att ”fallstudie 

som metod gör det möjligt för forskaren att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, 

till exempel individuella livscykler, organisations- och ledningsprocesser, grannskapsarbete, 

internationella relationer och en industrigrens tillväxt och mognad” (s.18).  

Denscombe (2009) menar att en fallstudie möjliggör en djupare analys och möjlighet att beskriva 

verkliga komplexa situationer. Forskaren menar att fallstudie som metod kan ge mer ingående och 

detaljerad fakta, vilket kunde förbisetts om en annan, inte lika djupgående, metod nyttjats. Fallstudier 

används för att undersöka specifika fenomen, där syftet är att göra djupgående beskrivningar av 

erfarenheter. (Denscombe, 2009) 

Studien strävade efter att beskriva en allmängiltig situation, vilket gör en representativ fallstudie till ett 

lämpligt val menar Yin (2013). Studieobjektet JM Entreprenad kan liknas vid ett representativt fall för 

en mansdominerad organisation i byggbranschen och därmed valdes enfallsdesign för att studera 

frågeställningen. Enligt Yin (2013) bör enfallsdesign användas vid ett studieobjekt som anses vara 

representativt. Enfallsdesign innebär att empiri och analys endast är baserad på en specifik fallstudie. 

Dyer och Wilkins (1991) menar att fallstudier utförda med enfallsdesign är bättre än flerfallsdesign, då 

enfallsdesign möjliggör mer djupgående observationer. Yin (2013) hävdar att om studien ska studera en 

företeelse eller en organisation, är enfallsdesign det bästa valet. Dyer och Wilkins (1991) menar att 

enfallsdesign kan leda till en djupare förståelse för studieobjektet och att studien kan utföras mer 

djupgående än en flerfallsdesign.  

I fallstudien genomfördes individuella intervjuer och en fokusgruppsintervju. Respondenterna valdes 

omsorgsfullt i syfte att erhålla en blandning av medarbetare inom JM Entreprenad, där övervägande del 

av respondenterna besatt en ledande position. Utifrån JM Entreprenads organisationsschema valdes 

respondenterna ut, där högsta cheferna i organisationen inom stödfunktionerna och de största 

affärsenheterna valdes ut till de individuella intervjuerna.  

JM Entreprenads organisation var uppbyggd av tre affärsenheter och i studien låg fokus kring de två 

största affärsenheterna Anläggning och Hus (inklusive Fasad), vilka omfattade huvuddelen av 

mellanchefsnivåerna inom organisationen. Den tredje affärsenheten Affärsutveckling, bestående av 

endast två medarbetare, exkluderades i studien. Individuella intervjuer och fokusgrupp omfattade 

ledningsgruppen, avdelningschefer, arbetschefer och projektchefer. Respondenterna valdes med 

anledning av deras mellanchefsposition eller strategiska ansvar för bolaget. Ytterligare tre personer 
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respondenter valdes, vilka innefattade andra positioner inom företaget. Dessa tre personer var alla unga 

kvinnor, en inom affärsenheten Hus, en inom Anläggning och en inom stödfunktionen. Nedan 

presenteras studiens samtliga respondenter, både fokusgrupp och individuella intervjuer. Tabellen 

beskriver respondenternas ålder och utbildning samt vilken befattning de besatt och inom vilket 

affärsenhet. Tabellen beskriver även total tid spenderad i byggbranschen samt på JM Entreprenad. 

Tabell 2 Presentation av samtliga respondenter (Källa: Egen konstruktion) 

Tabell 2 är borttagen, då den presenterar intern data från JM Entreprenad.   

3.3 Litteraturstudie och empiriinsamling 

Litteraturstudien låg till grund för den teoretiska referensramen, vilken mynnade ut i sex avsnitt och 

styrde riktningen för den empiriska insamlingen. Inledande tre avsnitt behandlar organisation, 

management och ledarskap ur ett allmänt perspektiv i syfte att få en teoretisk grund till ledningsarbete 

och hur en ledning kan utveckla verktyg för att skapa en effektivare organisation. Inledande avsnitt 

behandlar även organisationsförändring, ledningens uppdrag vid förändring samt hur chefskap kopplas 

till ledarskap. Avslutande tre avsnitt behandlar karriär, glastak och strategier för att krossa glastaket ur 

ett managementperspektiv. Studien strävade efter att beskriva karriärutveckling, hinder som kvinnor kan 

uppleva under deras väg till ledande positioner samt strategier för hur dessa hinder kan avvärjas. 

Litteraturstudiens utgångspunkt var att beskriva organisationsteori, hur organisationer fungerar samt hur 

organisationer kan förändras, med fokus att främja en jämställd organisation. Då studien utgick från ett 

ledningsperspektiv, var det viktigt att beskriva ledningens roll och påverkan i organisationen, i syfte att 

skapa en bild hur ledningen kan främja jämställdhet. Chefernas uppdrag och ledarskap samt karriär och 

karriärutveckling sågs som vitala begrepp för studien. Organisationsperspektivet och karriär kopplades 

sedan ihop med de hinder främst kvinnor möter under sin karriärutveckling, vilket i denna studie 

benämns som glastaket. För att öka förståelsen kring fördelarna med jämställdhet på ledande positioner 

studerades tidigare forskning inom fenomenet. Avslutningsvis studerades tidigare studier kring 

strategier för att krossa glastaket och hur organisationer kan främja jämställdhet.  

För att hitta vetenskapliga publikationer inom området nyttjades databasen Primo via 

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola. Söktermer, så som organisation, organisationsteori, 

ledarskap, manligt ledarskap, kvinnligt ledarskap, management, glastak, glasväggar, glashiss, karriär, 

karriärutveckling, chefskap, ledning, chef, kvotering, stereotyper, nätverk, mångfald, glass ceiling, glass 

cliff och mentorskap, nyttjades i olika kombinationer för att hitta relevanta artiklar. För att säkerställa 

de vetenskapliga artiklarnas pålitlighet och trovärdighet kontrollerades källorna mot Academic Journal 

Guide 2015 graderingssystem, framtagen av The Association of Business Schools (Academic Journal 

Guide, 2015). Graderingssystemet bygger på olika faktorer som ger journalerna olika betygssiffror för 

att beskriva deras trovärdighet. Då litteraturstudien baserades främst på vetenskapliga artiklar med hög 

gradering enligt Academic Journal Guide graderingssystem, anses källorna i studien ha hög 

trovärdighet. Viktiga journaler återkommande i studien var journaler med inriktning mot management 

och organisationsförändringar, exempelvis The Academy of Management Journal, British Journal of 

Management, Harvard Business Review och The International Journal of Human Resource 

Management. 

Via det vetenskapliga arkivet Diva återfanns tidigare examensarbeten inom liknande områden, vilka 

nyttjades i syfte att undersöka hur tidigare studier inom ämnet behandlat problemet. Studierna fungerade 
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som inspiration vid teoriinsamling för att finna viktiga källor och forskare inom ämnet. Via 

högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola inhämtades information och tidigare forskning inom 

ämnet. Det omfattade böcker, vetenskapliga tidskrifter samt tillgång till viktiga databaser. Böcker 

användes för att bilda en god uppfattning inom det valda forskningsområdet. Genom att läsa 

studentlitteratur och böcker inom området skapades en bild av vilka källor som var frekvent 

återkommande. Källor i litteraturen söktes upp och gav ytterligare information. Studiens ansats var att 

gå till roten inom forskningsområdet, vilka sedan har kompletterats med andra forskare och böcker, 

exempelvis Barnard, Fayol, Kotter, Mintzberg, Strauss och Rose, Glaser, Kanter, Cotter, Wahl samt 

Hermsen, Ovadia, och Vanneman. 

Faktainsamling kring byggbranschen ur ett generellt perspektiv och studieobjektet skedde genom 

följande sökord: byggbranschen, kvinnor i byggbranschen, andel kvinnor i chefsposition i 

byggbranschen, JM årsredovisning och JM Entreprenad årsredovisning. En fördjupning gjordes inom 

källorna i syfte att öka kunskapen kring branschen och organisationen. Årsredovisningarna för JM AB 

och JM Entreprenad gav en god bild över organisationernas verksamhet. För mer information kring 

talang- och ersättarplanering, mentorsprogram, jämställdhetsmål, programmet för utrikesfödda 

ingenjörer och bonussystemet nyttjades intern arkivdata. 

3.4 Individuella intervjuer 

Syftet med intervjuer var att få en samlad blid av hur personer i ledande positioner på JM Entreprenad 

skulle beskriva deras uppfattning kring organisation, ledarskap, karriär, hinder och arbetssätt för att 

främja jämställdhet. Intervjufrågorna operationaliserades utifrån den teoretiska referensramen i syfte att 

täcka samtlig teori, enligt Bilaga 4: Operationalisering av individuella intervjuer.  

Det finns enligt Bryman och Bell (2011) två sätt att genomföra kvalitativa intervjuer, helt ostrukturerat 

eller semistrukturerat. I följande studie syftade intervjuguiden till att styra respondenterna via förberedda 

frågor med möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar inom vissa områden. Intervjun 

följde intervjuguiden, enligt Bilaga 1: Intervjuguide individuella intervjuer. Utifrån respondenternas 

svar kunde följdfrågor ställas för att förtydliga vissa svar, såsom ”hur menar du med…?” och ”hur skulle 

du beskriva…?”. Sättet som intervjuerna genomfördes kan enligt Bryman och Bell (2011) liknas vid en 

semistrukturerad intervjuteknik. 

Intervjuguiden skapades utifrån att respondenterna i stor utsträckning skulle få möjlighet att beskriva 

sin uppfattning kring området. Intervjufrågorna inleddes med öppna frågor, såsom hur, vilken, vad och 

vilka. Intervjuerna genomfördes genom att en person ställde frågorna och en person transkriberade 

intervjun under tiden. Efter intervjuns genomförande sammanställdes transkriberingen. Arbetssättet 

möjliggjorde en naturlig dialog samt att eventuella följdfrågor kunde ställas om något var otydligt eller 

om respondenten inte helt svarade på den ställda frågan. Den kvalitativa intervjutekniken innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) att respondentens upplevelser och beskrivningar erhålles. En fördel med 

intervjuer som undersökningsteknik är att det möjliggör ett relativt öppet förhållningssätt till det som 

undersöks (Halvorsen & Andersson, 1992). På så sätt undviks en alltför hård styrning av 

respondenternas svar, då syftet är att beskriva deras verklighet (Halvorsen & Andersson, 1992). 

Av de 22 personer som kontaktades vid JM Entreprenad, intervjuades 21 personer. Intervjuerna bokades 

via mail och ägde rum vid JM Entreprenads huvudkontor i Solna, Stockholm. Genom att utföra 

intervjuerna vid huvudkontoret i ett avskilt rum, där majoriteten av respondenterna dagligen arbetade, 

underlättade det för respondenterna att medverka i studien och för att de skulle känna sig bekväma till 
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situationen. Innan intervjuernas genomförande säkerställdes att syftet tydligt kommunicerats till 

respondenterna samt att deras medverkan var på frivillig basis. En tillfrågad respondent valde att avböja 

en medverkan i studien. Samtliga svar från respondenterna behandlades anonymt och alla respondenter 

fick ta ställning till om de kände sig bekväma med att intervjun spelades in samt att offentliggöra sitt 

namn i studien. Samtliga intervjuer förutom en spelades in, vilken transkriberades under intervjuns 

genomförande. Efter genomförda intervjuer skickades en förfrågan ut till respondenterna om de önskade 

läsa igenom transkriberingen innan empirin behandlades i studien. Åtta respondenter återkopplade att 

de önskade se över transkriberingen, där två personer påpekade små förändringar i deras uttalande. 

Samtliga transkriberingar och ljudfiler från intervjuerna behandlades enligt personuppgiftslagen 

(1998:204). 

Intervjutiden bokades till en och halv timme i syfte att ha gott om tid till genomförandet och för att 

respondenten skulle ha tid för reflektion under intervjuns gång. Intervjuerna tog mellan en halv timme 

till en timme, vilket reglerades utefter respondentens svarsomfattning. Merparten av respondenterna 

svarade utförligt på intervjufrågorna, dock tenderade svaren likna varandra i många frågor. I Bilaga 3: 

Referenser respondenter kan samtliga respondenters kodning, kön, datum för intervju samt hur lång 

tid intervjuerna tog tydas. 

Genom ett målinriktat urval av respondenterna kunde en bred bild ges av organisationen som valts som 

studieobjekt. Ett medvetet val var att intervjua ungefär hälften kvinnor och hälften män, i syfte att erhålla 

en bred bild mellan respektive kön. Tabell 3 beskriver vilka befattningar respondenterna besatt. Inom 

affärsenheterna Hus och Anläggning var regionchef det högsta hierarkiska steget, där samtliga 

regionchefer intervjuades. Steget under regionchef i organisationshierarkin var avdelningschef, vilka 

samtliga intervjuades i studien. Nästa steg i organisationshierarkin var arbetschef inom affärsenhet 

Anläggning och projektchef inom affärsenhet Hus. Av arbetscheferna och projektcheferna intervjuades 

omkring hälften av totala antalet. 

Tabell 3 Fördelning via befattning (Källa: Egen konstruktion) 

 

Anledningen till valet att intervjua högre chefer vid JM Entreprenad var för deras strategiska ansvar för 

organisationen och deras goda möjlighet att främja en jämställdhet på ledande positioner. Med anledning 

av att det rådde en skillnad mellan fördelningen av könen vid respektive affärsenhet valdes 

respondenterna ut med omsorg i syfte att få en jämn fördelning mellan könen. Målet med intervjuerna 

var att fokusera på personer inom affärsenheterna Hus och Anläggning, men även intervjua personer 

inom stabsfunktioner. Inom affärsenheten Anläggning intervjuades åtta personer, inom affärsenheten 

Hus intervjuades sju personer och inom stab intervjuades fem personer. 

Det var av vikt att välja respondenter med god möjlighet att svara på frågor och ge en god beskrivning 

kring studiens problemområde, vilket enligt Bryman och Bell (2011) ökar studiens tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Respondenterna fick möjlighet att granska egen transkriberad intervju för 

att säkerställa att den insamlade informationen var korrekt uppfattad. Tillförlitlighet innebär att 

säkerställa att intervjuerna genomförts enligt följande metodavsnitt, vilket Bryman och Bell (2011) 

menar är en väsentlig del i studiens tillförlitlighet och respondenternas trygghet. Majoriteten av 

respondenterna hade en bred erfarenhet av byggbranschen, vilket medför att överförbarheten anses öka 

Befattning

Antal 

intervjuade

Antal i 

organisationen 

Regionchef 2 2

Avdelningschef 5 5

Arbetschef 4 7

Projektchef 3 6
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när beskrivningar går att applicera på fler företag inom byggbranschen. Genom att ställa följdfrågor och 

vara uppmärksam på respondenternas svar erhölls ett kritiskt och objektivt synsätt under intervjuerna, 

vilket enligt Bryman och Bell (2011) stärker pålitligheten av studien.  

3.5 Fokusgrupp  

En fokusgrupp består vanligtvis av sex till tio respondenter, som leds av en moderator (Chrzanowska, 

2002). Under studiens fokusgrupp ledde en moderator samtalet med de åtta respondenterna. 

Moderatorns roll var att låta alla komma till tals och uppmuntra att respektive respondent fick föra fram 

sitt perspektiv och beskriva utifrån egna erfarenheter. Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att alla 

respondenter i en fokusgrupp deltar och bidrar till det gemensamma samtalet. Detta möjliggjordes 

genom en tillåtande atmosfär som var öppen i syfte att alla respondenter skulle kunna delta i intervjun. 

Syftet med fokusgruppen var att få ledningens perspektiv, dels från enskilda respondenter men även 

ledningen i helt. Målet med att använda fokusgrupp som empiriinsamlingsmetodik var att fånga olika 

perspektiv på en fråga (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vid fokusgrupp ligger tyngdpunkten på att inhämta en rik samling av åsikter och ståndpunkter (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Intervjuguiden i Bilaga 2: Intervjuguide Fokusgrupp utformades utifrån att 

respondenternas svar skulle vara i beskrivande form där frågorna inleddes med hur, vad, vilket och vilka. 

Intervjuguiden vid fokusgruppen operationaliserades mot teoretisk referensram enligt Bilaga 5: 

Operationalisering av fokusgrupp.  

Respondenterna i fokusgruppen, ledningsgruppen vid JM Entreprenad, satt på samma nivå i 

organisationen och arbetade tätt på vardaglig basis. Anledningen till valet av fokusgrupp var att få den 

strategiska ledningens perspektiv kring problemområdet och hur de såg olika fenomen som kan främja 

jämställdhet på ledande positioner. Respondenterna anonymiserades i syfte att ingen deltagande 

respondent skulle kunna kännas igen och för att alla i ledningsgruppen skulle kunna känna att de kunde 

tala fritt. För att öka tillförlitligheten fick några av respondenterna ta del av transkriberingen av 

fokusgruppens utsagor innan färdigställande av studien. Ledningsgruppens hierarkiska position i 

organisationen och innehavande av omfattande information kring organisationens verksamhet stärker 

studiens pålitlighet. Ledningsgruppen besatt en samlad och bred erfarenhet av byggbranschen samt bred 

erfarenhet av andra branscher, vilket stärker studiens överförbarhet. Genom att ställa följdfrågor och att 

moderatorn var uppmärksam på respondenternas svar, erhölls ett kritiskt och objektivt synsätt, vilket 

Bryman och Bell (2011) menar stärker pålitligheten av studien.  

Fokusgruppen genomfördes under 46 minuter den 6 april 2017 under inspelning, vilket samtliga 

respondenter godkände. Fokusgruppen bokades till en och en halv timme för att ge ledningsgruppen 

möjlighet att besvara frågorna utförligt. Intervjun inleddes med att alla fick säga sitt namn och sin 

profession för att kunna matcha rösterna vid namnen när intervjun transkriberades. Öppningsfrågan i 

intervjuguiden inleddes med att allas röster fick komma till tals. Intervjun avslutades med att 

respondenterna fick sammanfatta diskussionen. 

Respondenternas olika erfarenheter presenteras i Tabell 4. Tabellen beskriver respondenternas 

dåvarande befattning, hur länge respondenten arbetat inom byggbranschen samt vilka sektorer som 

respondenten arbetat i förutom byggbranschen och hur länge respondenten har arbetat som längst i annan 

sektor. 
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Tabell 4 Respondenter fokusgrupp (Källa: Egen konstruktion) 

Tabell 4 är borttagen, då den presenterar intern data från JM Entreprenad.   

3.6 Observationer och möten på JM Entreprenad 

För att erhålla en bred bild av fallstudien, studerades individernas beteende och handlingar i 

organisationen, vilket kan liknas vid genomförande av observationer. Vid observationerna var 

observatörerna en del av den organisatoriska miljön genom att de uppehöll sig på kontoret merparten av 

vardagarna under perioden januari - maj. Det kan liknas vid ett aktivt deltagande i observationen 

(Halvorsen & Andersson, 1992).  

Medarbetare vid JM Entreprenads huvudkontor var införstådda med observatörernas roll, vilket Holme, 

Solvang, och Nilsson (1997) menar möjliggör att observatörerna kommer nära inpå studieobjektets 

naturliga miljö. Observationer användes som ett komplement till de individuella intervjuer och 

fokusgrupp.  

I syfte att erhålla mer information om JM Entreprenad genomfördes tolv handledarmöten, två 

informationsmöten och ett projektbesök. Under handledarmötena vid JM Entreprenad gavs information 

om organisationen, handledarnas egna erfarenheter samt beskrivningar av hur handledarna såg 

problemområdet i byggbranschen. Under de informationsmöten som genomfördes vid JM Entreprenad 

beskrev bland annat verkställande direktör vilka förändringar JM Entreprenad genomgått eller skulle 

genomgå framöver. Under projektbesöket gavs en tydligare bild av hur en arbetsledare och platschef 

arbetade. Bilaga 6: Handledarmöten vid JM Entreprenad presenterar datum för de handledarmöten, 

informationsmöten och projektbesök som genomfördes.  

3.7 Tematisk analys 

Databearbetning och analys av empiri från intervjuer ställdes mot teorier i teoretiska referensramen, 

vilket Bryman och Bell (2011) likställer med en tematisk analys. Insamlad teori utgick från 

teoriavsnitten Organisation och förändringsarbete, Management, Chefskap och ledarskap, Karriär, 

Glastaket och Strategier för att krossa glastaket. Dessa teorier ställdes mot den insamlade empirin som 

utgick från avsnitten Byggbranschen som arbetsplats, JM Entreprenads verksamhet och 

organisationsstruktur, JM Entreprenad och dess förändringsarbete, Företagsledningen hos JM 

Entreprenad, Chefer och ledare på JM Entreprenad, Karriärmöjligheter inom JM Entreprenad, Glastak 

hos JM Entreprenad? och Strategier för att krossa glastaket. 

En tematisk analys innebär att insamlat empiriskt material struktureras upp utifrån olika teman som 

framträtt mellan respondenterna i intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Studien nyttjade en induktiv 

tematisk analys, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver i att identifiera teman baserade utifrån 

framkommit datamaterial där relevant information till studiens syfte analyseras. En tematisk 

analysmodell valdes utifrån att intresset i studien var av beskrivande karaktär. Analysen genomfördes 

efter att en god teorigrund hade skapats och utifrån teorin operationaliserades intervjufrågorna i syfte att 

koppla varje enskilt teoriavsnitt. På så sätt mynnade empirin ut i områdena som behandlades i teoretiska 

referensramen. Analysmodellen bygger på teori och empiri, vilket sedan delades in i olika teman för att 

kunna besvara frågeställningen. Respektive tema utgår från respektive avsnitt i teoretiska referensramen, 
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vilket kan tydas i Bilaga 4 och Bilaga 5. Samtliga transkriberingar av respektive intervjufråga 

sammanställdes under respektive tema i ett Excelark. För att skapa en gemensam beskrivning av 

respondenternas svar och för att förstå var respondenterna skiljde sig åt eller höll samma åsikt, 

markerades svaren med färger utifrån respondenternas åsikter samt i olika teman. När detta gjordes var 

alla respondenterna kodade enligt kön och affärsenhet.  

Respondenternas åsikter och tankar ställdes sedan mot teoriavsnittet inom respektive tema. Analysen 

utgick från problemställningen och analyserades utifrån studiens syfte. I vissa fall inkluderades citat i 

syfte att stärka tolkningen av resultatet. Utifrån analysen drogs slutsatser samt rekommendation till JM 

Entreprenad. Slutsatsen utvärderades därefter genom kontroll mot syfte och problemställning, vilket 

mynnade ut i vilka framtida studier området ansågs vara i behov av. 

3.8 Metoddiskussion 

Studien utvärderades utifrån parametrarna tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet, konfirmerings- och 

bekräftelsemöjlighet, vilket är passade för en kvalitativ studie enligt Bryman och Bell (2011). Under 

studien har en objektiv bild till fakta och vedertagna teorier hållits, vilket Bryman och Bell (2011) menar 

ökar möjligheten att konfirmera och bekräfta studiens trovärdighet. Triangulering användes för att öka 

trovärdigheten, pålitligheten och möjligheten att konfirmera och bekräfta studien. Triangulering innebär 

att studien nyttjat fler datainsamlingstekniker för att få en bredare bild av insamlat material. I 

datainsamlingen ingick observationer, individuella intervjuer, fokusintervjuer, handledarmöten, 

informationsmöten och dokumentsamling. I litteraturstudien har nyttjade teorier ifrågasatts genom att 

motsägande teorier har studerats. För att säkerställa vetenskapliga artiklars pålitlighet och trovärdighet 

har dessa kontrollerats mot Academic Journal Guide 2015. 

Teorin styrde empirinsamlingen, vilket enligt Bryman och Bell (2011) upprätthåller ett objektivt synsätt. 

För att öka tillförlitligheten av studien var det prioriterat under arbetsprocessen att granska studien i 

omgångar via opponeringar och handledarmöten. Handledare vid JM Entreprenad granskade studien 

innan den färdigställdes, i syfte att erhålla en korrekt uppfattning kring organisationen. Studien har 

nyttjat kollegial granskning genom opponering och kritisk granskning av handledare vid Mälardalens 

Högskola, samt klasskamrater som opponerat på studien under arbetsprocessen.  

All litteratur- och empiriinsamling har genomförts enligt följande metodavsnitt, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet och pålitlighet. De källor som nyttjats i studien har valts noggrant för att öka pålitligheten. 

Intervjufrågorna valdes med omsorg och öppna frågor möjliggjorde en objektiv förhållning. Samtliga 

frågor i intervjuguiden för de individuella intervjuerna och fokusgruppen operationaliserades för att öka 

pålitligheten. Genom att ställa följdfrågor och vara uppmärksam på respondenternas svar under 

intervjuerna och fokusgruppen, erhölls ett kritiskt och objektivt synsätt, vilket stärker pålitligheten av 

studien. 

Samtliga svar från respondenterna behandlades skyddat och anonymt. Att säkerställa ärligheten i 

respondenternas svar var svårt, vilket beaktades i studien. Respondenternas svar ansågs dock 

samstämmiga. Med anledning av att ämnet kan upplevas känsligt hos respondenterna, genomfördes 21 

intervjuer i syfte att få en bred bild av medarbetarnas syn kring ämnet. För att säkerställa ärligheten hos 

ledningsgruppen intervjuades flertalet i ledningen individuellt samt tillsammans vid en fokusgrupp. Vid 

sammanställningen av det empiriska materialet var respondenternas olika befattningar i åtanke för att 

kontrollera om svaren skiljde sig mellan de olika affärsenheterna samt positionerna i organisationen.  
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För att öka överförbarheten genomfördes 21 individuella intervjuer med 18 personer i ledande 

positioner, vilket motsvarar 26 procent av den totala andelen personer i ledande positioner på JM 

Entreprenad. Då många organisationer innehar liknande fördelning av kvinnor och män på ledande 

positioner, kan studiens resultat nyttjas inom andra organisationer i byggentreprenadbranschen. 

Majoriteten av respondenterna i fallstudien hade en bred erfarenhet av byggbranschen, vilket medför att 

överförbarheten ökar när beskrivningar går att applicera på flera företag inom byggbranschen. Då 

fokusgruppen hade den högsta hierarkiska positionen i organisationen, med en samlad och bred 

erfarenhet av byggbranschen och andra branscher, stärker det studiens överförbarhet. Studiens syfte var 

inte att hitta ett specifikt arbetssätt eller beskriva hur samtliga organisationer inom byggbranschen kan 

arbeta för att främja jämställdhet på ledande positioner, utan undersöka hur en mansdominerad 

organisation kan arbeta för att krossa ett eventuellt glastak. Studiens tyngdpunkt låg vid att ge en 

beskrivning av fenomenet, vilket kan öka möjligheten till att överföra resultat till fler organisationer. 

Att generalisera eller överföra resultatet till andra organisationer var inte syftet med studien. Studien 

kan däremot vara betydelsefull inom byggbranschen och därmed kan resultatet från studien vara 

överförbart till andra företag inom byggentreprenadbranschen och byggbranschen.   
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4 BYGGBRANSCHEN OCH JM ENTREPRENAD 

Följande avsnitt beskriver byggbranschen som arbetsplats och JM Entreprenad som organisation. För 

att kunna beskriva JM Entreprenad har material samlats in via intervjuer, fokusgrupp, observationer, 

handledarmöten samt via årsredovisning och intern arkivdata. Respondenterna vid individuella 

intervjuer och fokusgrupp anonymiserades enligt Tabell 5. 

Tabell 5 Kodning respondenter (Källa: Egen konstruktion) 

 

4.1 Byggbranschen 

Drygt en halv miljon människor var sysselsatta inom byggbranschen under 2014 och ungefär 15 procent 

av de sysselsatta var kvinnor (Sveriges Byggindustrier, 2017a). Av de examinerade inom byggrelaterade 

utbildningar på högskolenivå under läsåret 2010/2011 var 31 procent kvinnor och läsåret 1996/1997 var 

25 procent kvinnor (Falk & Åkesson, 2013). Under 2015 gjordes en enkätundersökning av 

byggbranschen som arbetsplats som visade att 81 procent anser att det är grabbig attityd inom 

byggbranschen och 45 procent upplever att byggbranschen förlorar personal på grund av 

byggbranschens arbetskultur (Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 2015). Var tredje tillfrågad person 

i enkätundersökningen anger att sexistiskt eller könsdiskriminerande språk är förekommande på 

arbetsplatsen (Byggcheferna; Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 2017). 

Novus rapport från 2010 visar att 67 procent av de kvinnliga byggcheferna upplever att de inte får 

samma möjlighet att övergå till att vara chef i samma utsträckning som män. Trettioåtta procent av de 

kvinnliga byggcheferna upplever en misstro hos manliga chefer inom byggbranschen gentemot 

kvinnliga ledare och 25 procent av männen anser att kompetenskraven kan utgöra ett hinder för 

kvinnorna. Var tredje manlig byggchef i åldern 45-60 år anser att kompetenskraven utgör ett hinder för 

kvinnorna i branschen. Merparten av männen i studien anser att det ställs samma krav på kvinnor och 

män som är chefer inom branschen, medan 60 procent av kvinnorna anser att det ställs högre krav på 

kvinnorna. Trettiosex procent av kvinnorna har upplevt sig könsdiskriminerade på arbetsplatsen och 17 

procent av kvinnorna har arbetat på en arbetsplats, där könsdiskriminering har varit anledningen till att 

en kollega har slutat. (Byggcheferna, 2010)  

Kodning Kön Intervju Kodning Kön Intervju 

KV1 Kvinna Induviduell MA1 Man Induviduell

KV2 Kvinna Induviduell MA2 Man Induviduell

KV3 Kvinna Induviduell MA3 Man Induviduell

KV4 Kvinna Induviduell MA4 Man Induviduell

KV5 Kvinna Induviduell MA5 Man Induviduell

KV6 Kvinna Induviduell MA6 Man Induviduell

KV7 Kvinna Induviduell MA7 Man Induviduell

KV8 Kvinna Induviduell MA8 Man Induviduell

KV9 Kvinna Induviduell MA9 Man Induviduell

KV10 Kvinna Induviduell MA10 Man Induviduell

KV11 Kvinna Induviduell MAL1 Man Fokusgrupp

KVL1 Kvinna Fokusgrupp MAL2 Man Fokusgrupp

KVL2 Kvinna Fokusgrupp MAL3 Man Fokusgrupp

KVL3 Kvinna Fokusgrupp

KVL4 Kvinna Fokusgrupp

KVL5 Kvinna Fokusgrupp
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4.2 JM Entreprenads verksamhet och organisationsstruktur 

Kapitel 4.2 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.3 JM Entreprenad och dess förändringsarbete  

Kapitel 4.3 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.3.1 Förändringsarbete inom JM Entreprenad 

Avsnitt 4.3.1 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.4 Företagsledningen vid JM Entreprenad 

Kapitel 4.4 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.5 Chefer och ledare på JM Entreprenad 

Kapitel 4.5 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.5.1 Uppfattningar om manlig och kvinnlig ledarstil 

Avsnittet 4.5.1 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.6 Karriärmöjligheter inom JM Entreprenad 

Kapitel 4.6 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.7 Glastak hos JM Entreprenad? 

Kapitel 4.7 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   

4.8 Strategier för att krossa glastaket 

Kapitel 4.8 är borttaget, då det presenterar intern data från JM Entreprenad.   
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5 ANALYS 

I följande avsnitt kopplas teoretisk referensram samman med empiriskt material i syfte att besvara 

studiens problemställning och syfte. Analysen baseras på en tematisk analys med utgångpunkt i olika 

teman som framträtt under teoriinsamlingen och presenteras under respektive avsnitt. 

5.1 JM Entreprenad och förändringsarbete  

Den empiriska undersökningen visar hur JM Entreprenads organisationsstruktur är uppbyggd i enlighet 

med Mintzberg (1979) beskrivning bestående av fem huvuddelar. Den strategiska ledningen utgör 

organisationens ledningsgrupp vars uppgift är att styra och leda bolaget, enligt ledningsgruppen själva. 

Ledningsgruppens uppfattning om deras funktion kan kopplas till Hamel (2008) definition om hur 

managements primära uppgift bland annat är att samordna, koordinera och styra verksamheten. De 

övriga delar som ingår i organisationsstrukturen är operativ kärna, mellanchefer, en teknostruktur och 

en servicestruktur. JM Entreprenad utgörs av de tre affärsenheterna Anläggning, Hus och 

Affärsutveckling, vilka kan liknas vid en operativ kärna enligt Mintzberg (1973) och utför det arbete 

organisationen har till uppgift att utföra. Mellanchefer inom affärsenhet Anläggning utgörs således av 

avdelningschefer, arbetschef och platschefer utifrån organisationsschemat. Inom affärsenhet Hus 

omfattas mellanchefer av avdelningschef, projektchef, produktionsledare och platschef.  

Ledningsgruppen i enighet menar att de strategiska besluten fattas i ledningsgruppen och att de operativa 

besluten fattas på mellanchefsnivå. En organisation som nyttjar en sådan beslutsmyndighet antar enligt 

Mintzberg (1983) en centraliserad beslutsstruktur med viss del decentralisering. MAL3 (2017) och 

KVL1 (2017) hävdar att alla beslut tas av ledningsgruppen, medan KVL3 (2017) menar att 

organisationens beslutsmyndighet är decentraliserad då många beslut tas ute i projekten och på olika 

nivåer i organisationen. MAL1 (2017) och KVL1 (2017) poängterar att decentralisering innebär 

medarbetarens operativa beslutsförmåga utifrån sin befattning. JM Entreprenads ledningsgrupp innehar 

en formell makt över organisationens affärsenheter, vilket Daft (2013) beskriver i enlighet med en top-

down struktur. Ledningens uppgift är således att ansvara för struktur, styrning och samordning av 

organisationen, samt innehar ett helhetsperspektiv där information från organisationens alla enheter 

hamnar (Daft, 2013).  

Vad gäller beslutsmyndighet i affärsenheterna skiljer sig Anläggning och Hus sig åt. Anledningen ligger 

i att Anläggning gjort få förändringar i sin organisationsstruktur och att arbetscheferna på Anläggning 

fattar många egna beslut (KV8, 2017). Enligt Mintzberg (1983) handlar graden av centralisering och 

decentralisering i en organisation om befogenheten att fatta beslut. Då affärsenheten Anläggning har en 

organisationsstruktur där besluten i större grad tas av mellancheferna, kan affärsenheten beskrivas som 

decentraliserad, som till skillnad mot Hus beskrivs anta en mer centraliserad beslutsmyndighet där 

merparten av besluten tas av affärsenhetens ledning. KV8 (2017) beskriver hur Anläggning är mer 

decentraliserat än Hus. Detta bekräftas av arbetschefer inom Anläggning som inte längre anse sig ha 

någon påverkanskraft eller större inverkan sedan den nya ledningen tillträdde. 

Robbins och Judge (2011) beskriver hur det är ledningens primära uppgift att definiera 

verksamhetsmålen, upprätta en övergripande strategi för att nå dessa mål samt utveckla en omfattande 

layout för hur organisationen ska integrera och samordna aktiviteter. Medarbetare i ledningen tenderar 

i större utsträckning anse sig inneha stor möjlighet till påverkan. KVL1 (2017) och KVL5 (2017) 

bekräftar detta påstående och menar att varje enskild medarbetare i ledningen har möjlighet att påverka 

verksamhetsplanen samt att det finns en öppenhet för att kunna påverka organisationen. MA4 (2017) 
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menar att alla medarbetare har möjlighet att komma med förändringssynpunkter oavsett vilken tjänst 

individen innehar. Däremot menar MA1 (2017) att det är upp till ledningsgruppen att driva och 

implementera förändringen. Detta visar att medarbetare som ingår i ledningsgruppen och 

ledningsgruppen i helhet har stor möjlighet att påverka organisationen men att ledningen är öppen för 

synpunkter från övriga medarbetare. Det visar på att ledningen inte tenderar att vara låsta till att endast 

titta inom branschen när det gäller att inhämta ny kunskap och erfarenheter. 

Vad gäller de enskilda medarbetarna och deras möjlighet till inverkan för att driva förändring tenderar 

respondenter i en roll med personalansvar anse sig inneha stor möjlighet till påverkan. Respondenter 

utan personalansvar uttrycker att de har möjlighet till att påverka vid en förändring. Att respondenterna 

upplever stor möjlighet till att påverka vid förändring kan tyda på att organisationsstrukturens 

utformning möjliggör att enskilda medarbetare kan förmedla förbättringsförslag som sedan 

ledningsgruppen har till uppgift att driva igenom. Detta indikerar att organisationen i helhet och 

ledningsgruppen är transparanta och inkluderande i och med att organisationen tar tillvara på kunskaper 

och erfarenheter från medarbetarna, vilka besitter specifik kompetens inom olika områden. KV2 (2017) 

menar att JM Entreprenad är duktiga på att se medarbetarnas tidigare erfarenheter från tidigare 

arbetsgivare, vilket Jones (2013) menar är en viktig källa till organisationens förmåga att skapa 

effektivitet och produktivitet vid förändring när organisationen tillåter en kollektiv samordning av sina 

aktiviteter. 

5.1.1 Förändringsarbete inom JM Entreprenad 

I litteratur om förändringsarbete inom organisationer ges en gemensam bild; förändringar inom 

organisationers strategier, strukturer och processer sker för att organisationen ska kunna överleva och 

anpassa sig efter krav från omvärlden. Innehållet i förändringen varierar och uppvisar olika egenskaper 

beroende på vad förändringen har för syfte och målbild (Jacobsen & Andersson, 2013). Teoretisk 

referensram tyder på att en ledning innehar en position med stort ansvar vid organisationsförändring, 

dels vid beslut om förändring men även vid implementering, genomförande och efterarbete för att 

bibehålla det nya arbetssättet (Boschini, 2004; Daft, 2013; Granberg, 2013). JM Entreprenad befinner 

sig för närvarande i en expansiv fas med många och stora pågående förändringar i organisationen. 

Förändringsarbetet sker med anledning av den marknad som existerar och kundernas krav, menar MA7 

(2017), och för att organisationen ska vara framgångsrikt och branschledande måste JM Entreprenad 

hålla jämna steg med samhällets utveckling. 

Ledningsgruppen vid JM Entreprenad driver, enligt flertalet respondenter, förändringsarbetet framåt, 

strukturerat och engagerat på många fronter samtidigt. Majoriteten av respondenterna anser att 

förändringsarbete startar i ledningsgruppen, men KV7 (2017) menar att ledningen måste uppmuntra mer 

till att förändringar och förslag till förändringar kommer underifrån. Vikten av att alla i organisationen 

kommunicerar uppåt vilka förändringar som är nödvändiga, påpekas av KV10 (2017), för att ledningen 

ska kunna bli medvetna och kunna genomföra förändringen. Att befästa en känsla av angelägenhet för 

en förändring, kopplat till Kotter (1996), är en nödvändig primär åtgärd för att skapa en lyckad 

förändring.  

Kommunikation, uppmuntran och tydlighet kring förändringens syfte och målbild visar ovanstående 

analys vara viktiga åtgärder vid en organisationsförändring. För att organisationen ska ligga i framkant 

inom branschen antyder respondenter och litteraturstudie att ledningen måste vara flexibel och öppen 

för omvärldens krav och förändringar. 
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Företagsledningens sätt att driva och stimulera förändringsarbete inom organisationen framställs av 

några respondenter som intensivt och målmedvetet. Trots detta upplever många mellanchefer att det 

sker många förändringar samtidigt och att det är svårt att hinna landa i en förändring innan det kommer 

en ny. Kotter (1996) beskriver, med grund från forskarens egen åttastegsmodell, att en 

förändringsprocess tar olika lång tid och innehåller olika moment vilket tyder på att en 

förändringsprocess aldrig är den andra lik. Med utgångspunkt från Kotters (1996) åttastegsmodell krävs 

det att en förändring måste få ta tid för att uppnå ett önskat resultat.  

De empiriska fynden visar att ledningsgrupp och mellanchefer är eniga om att det krävs en förändring i 

verksamhetens arbete för att uppnå jämställdhet på ledande positioner. För att implementera en 

förändring i syfte att uppnå jämställdhet krävs att ledningen har en tydlig vision och strategi som 

kommuniceras till samtliga medarbetare (Kotter, 1996, 2007). KV6 (2017) påpekar vikten av att befästa 

tydliga strategier och upprätta en plan för hur ledningen vill angripa problemet och sedan presentera 

dessa specifika handlingsplaner till samtliga medarbetare. Att det krävs särskilda aktiviteter och 

strategier från ledningens håll bekräftas av flera respondenter, där många tenderar att nämna 

affärsenheten Anläggning som ett område ledningen bör lägga mer fokus kring. KV10 (2017) menar att 

ledningen måste tänka utanför ramarna för hur de ska ta itu med problemet för att uppnå jämställdhet. 

Roth (2011) anser att män och kvinnor måste ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för 

att uppnå en jämställd arbetsplats. För att uppnå jämställdhet måste förändring ske i organisationens sätt 

att attrahera kvinnor och erbjuda dem samma belöningssystem som männen. Många respondenter är 

eniga med forskarna och menar bland annat att ett större fokus måste läggas på att attrahera kvinnor till 

branschen redan i skolan genom att lyfta fram ledningsgruppen som består av merparten kvinnor. Andra 

specifika åtgärder JM Entreprenad anser sig behöva förändra för att uppnå jämställdhet är att lyfta de 

kvinnor som redan finns inom organisationen, rekrytera från andra led och branscher samt tillåta mer 

flexibilitet i arbetstider vilket möjliggör en förenklad roll som förälder. KV11 (2017) poängterar vikten 

av att alla medarbetare i organisationen måste ställas inför jämställhetsfrågor, exempelvis genom 

workshops, där chefer tvingas reflektera och tänka på varför det ser ut som det gör och hur 

organisationen kan ändra på situationen.  

Trots att kvinnor utgör 30 procent av examinerande studenter inom byggrelaterade högskoleutbildningar 

(Åkesson & Falk, 2013), upplever respondenterna att utbudet på kvinnliga sökande till branschen är låg 

till obefintlig i vissa lägen. Detta tyder på att kvinnor eventuellt söker sig till andra branscher eller 

organisationer. 

5.2 Företagsledningen hos JM Entreprenad 

I litteraturen kan en tydlig koppling göras mellan teorin om management och en organisations 

ledningsgrupp. Mintzberg (1979) menar att den strategiska ledningen har det högsta ansvaret i 

organisationen, vilket MAL3 (2017) uttrycket i termer av att styra, fördela, leda samt återkoppla och 

påpekar vikten av att ledningsgruppen har en strategisk höjd som ser till utveckling av bolaget och dess 

medarbetare. Fayol (1920), Kotter (1996) och Mintzberg (1973) kopplar dessa termer till begreppet 

management som enligt Bruzelius och Skärvad (2012) innehar ett särskilt ansvar att leda verksamheten 

och organisationens medarbetare mot organisationens mål. Ledningen har ansvar för legitimitet, vilket 

handlar om att skapa och upprätthålla förtroende och stöd för organisationens verksamhet från alla 

intressenter (Bruzelius & Skärvad, 2012). MAL2 (2017) poängterar i enlighet med forskarna ledningens 
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åliggande i att styra och leda bolaget, vilket bekräftar vikten av att balansera medarbetarna, kunderna 

och aktieägarnas intressen samt att ledningen ser till bolagets bästa i sina beslut. 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) påverkas organisationer av nya förutsättningar och utmaningar 

genom bland annat ökat kundkrav, ny teknik, globalisering eller sociala och demografiska förändringar. 

Forskarna menar att det är ledningens uppgift att utveckla och upprätthålla organisationens innovations- 

och förändringsförmåga. I studien framkom att ledningsgruppen innehar en överensstämmande bild med 

forskarna och menar att organisationen bör anpassa sig efter kunderna och marknaden för att kunna 

ligga i linje med visionen om att vara ett framgångsrikt företag inom branschen.  

Studien påvisade att företagsledningen främjar karriärutveckling genom en talang- och ersättarplanering 

där mål- och utvecklingssamtal genomförs i syfte att uppmärksamma medarbetare som anses ha en 

förmåga och vilja att göra en snabbare utveckling inom organisationen. Övriga arbetssätt ledningen 

nyttjar är utvecklingssamtal och medarbetarsamtal i syfte att skapa utvecklingsplaner för varje enskild 

medarbetare som sedan följs upp kontinuerligt. Många respondenter, både inom och utanför 

ledningsgruppen, påpekade hur de fann karriärplaneringen viktig, både för den individuella 

medarbetaren och dennes chef, för att få en gemensam bild av framtida karriärväg. Ett förslag på 

arbetssätt som presenterades var att ledningen skulle implementera ett kvinnligt mentorsprogram, vilket 

respondenterna menar på skulle främja kvinnorna i deras karriär. Enligt Chen et al. (2003) främjar 

individuell karriärplanering medarbetarens karriärmöjligheter och menar att en handlingsplan skapar en 

bild av utvecklingen i yrkeslivet. Bank och Vinnicombe (2003) påpekar hur kvinnligt mentorskap 

främjar karriärutveckling för kvinnor i en mansdominerad bransch. Bank och Vinnicombe (2003) menar 

att mentorskap medför tillgång till nätverk vilket Durbin (2011) menar är viktiga för varje individs 

karriärutveckling. 

Föreliggande studie visar att individuella utvecklingsplaner kan vara vitalt i arbetet mot att främja 

karriärutveckling. För att erhålla en jämställd karriärutveckling är det av vikt att organisationen får in 

fler kvinnor i organisationen. Ju mer jämställd organisationen är, desto mer jämställt och mångsidigt 

kan ledningen arbeta för att främja karriärutveckling. Studien pekar på hur en implementering av ett 

kvinnligt mentorskap kan främja kvinnornas karriärutveckling. 

Vad gäller företagsledningens sätt att främja specifikt kvinnor till ledande positioner menar många 

respondenter att ledningen inte har något uttalat arbetssätt. Många respondenter menar att JM 

Entreprenad arbetar mer med mångfaldsfrågor, talanger och för att få in resurser oavsett kön. En vital 

åtgärd som saknas på JM Entreprenad för att erhålla jämställdhet på ledande positioner kan vara en klar 

struktur, strategi eller tydlig handlingsplan för att främja kvinnor att nå ledande positioner, vilket 

påpekas av många respondenter. KV5 (2017) menar att det krävs en identifiering över hur det ser ut idag 

för att sedan sätta upp en plan över vad som behöver göras. Respondenten poängterar vikten av en tuff 

uppföljning på strategier och aktiviteter så att de ser att arbetet gått igenom.  

Robbins och Judge (2011) menar på att ledningens ansvar att definiera verksamhetsmålen och upprätta 

övergripande strategier är en förutsättning för att uppnå dessa mål och implementera en förändring för 

jämställdhetsarbete. Många forskare antyder betydelsen av att formulera varför arbetet är viktigt samt 

vad organisationen menar med jämställdhet på ledande positioner (Kotter, 1996; Daft, 2013). Vidare 

hävdar Kotter (1996) hur kommunikation till medarbetarna är nödvändigt, framförallt till 

nyckelpersoner, för att de ska kunna delta i förändringen och på så sätt kunna fullfölja 

jämställdhetsarbetet framgångsrikt. Ledningen måste ge medarbetarna förutsättningar för att kunna 

arbeta mot jämställdhet där strukturer, tydliga handlingsplaner och stöd är viktiga behov för att kunna 

säkerställa att den nya visionen är agerad (Kotter, 1996; Whelan-Berry & Somerville, 2010). 
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Nästan alla respondenter menar att företagsledningen inte gör någon specifik åtgärd för att främja ett 

visst kön. Studien visar att företagsledningen är lika måna om att behålla och få upp de bästa talangerna 

till ledande positioner, vilket innebär att ledningen främjar båda könen på samma sätt. Att samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter måste ges både män och kvinnor är enligt Roth (2011) en 

förutsättning för att uppnå jämställdhet. Studien visar att de ledande positionerna på JM Entreprenad 

domineras av män vilket tyder på att jämställdhetsarbetet bör fokuseras åt kvinnornas vägnar. Tidigare 

studier påvisar positiva effekter av jämställdhet där Drake et al. (1996) menar att med fler kvinnor i 

ledande positioner ökar effektiviteten och produktiviteten i organisationen, tillförsel av nya tankar och 

idéer samt att kvinnliga förebilder leder till fler kvinnliga ledare. Motståndet att kvinnor innehar ledande 

positioner minskar i takt med att antalet kvinnor i en organisation ökar menar Wahl (2003). Många 

respondenter poängterar hur kvinnor i ledningsgruppen måste vara förebilder för andra kvinnor och hur 

den kvinnodominerade ledningsgruppen kan lyftas fram vid marknadsföring av organisationen.  

Föreliggande studie visar att en förändringsprocess för att implementera ett jämställdhetsarbete inom en 

organisation ofta tar sin början hos organisationens ledningsgrupp. Framgångsfaktorer vid en 

implementering kan vara tydlig kommunikation, tydliga handlingsplaner och goda förutsättningar till 

nyckelpersoner för ett framgångsrikt utförande. Studien tyder på att uppföljningsarbetet kan vara ett 

viktigt steg i processen i syfte att kunna kontrollera utfallet av förändringen. En implementering av ett 

förändringsarbete på JM Entreprenad för att främja kvinnor i syfte att uppnå jämställdhet på ledande 

positioner anses relevant för ett företag som arbetar för att ligga i framkant vad gäller mångfald- och 

etikfrågor. De positiva effekterna av jämställdhet inom organisationen talar för att det är viktigt för 

företag att få in fler kvinnor i organisationen. Ett jämlikt och mångsidig organisation tenderar att vara 

till fördel för andra kvinnor som vill ta sig till ledande positioner. 

5.3 Chefer och ledare på JM Entreprenad 

Forskare anser att ledarskap återspeglar antagandet att det handlar om en process där en person i rollen 

som ledare bestämmer organisationens riktning och dess strategi (M. Alvesson & Sveningsson, 2003; 

Northouse, 2013). Northouse (2013) menar att en person som utövar ledarskap benämns ledare, vilken 

besitter specifika egenskaper och karaktärsdrag som gör dem mer lämpliga i rollen som ledare. 

Respondenter i ledningsgruppen menar att ett engagerande och inkluderande ledarskap kombinerat med 

kompetens främjas för att erhålla en ledande position. En ledare måste avsätta tid för ett coachande 

ledarskap, menar många respondenter, i syfte att se sina medarbetare och kunna ta hand om dem på rätt 

sätt. Att bry sig om sina medarbetare, menar många respondenter, innebär god kommunikation med 

feedback och bekräftelse från ledaren samt att ledaren lyssnar och motiverar sina underställda för att 

skapa en sammanhållning inom gruppen. Maltén (2000) menar att en god ledare får gruppen att arbeta 

mot samma mål, vilket förutsätter att samspel och kommunikation fungerar mellan grupper och 

individer.  

Forskning kring ledarskap tenderar att presentera många olika ledarskapsstilar och personlighetsdrag 

som är viktiga för en ledare att besitta vid ledning av medarbetare. En röd tråd tyds mellan raderna, 

vilken pekar på att inget ledarskap är det andra likt vilket ligger i linje med respondenternas syn på ett 

bra ledarskap och hur de ser en god ledare inom organisationen. KV2 (2017) beskriver hur JM 

Entreprenad tillåter ett personligt ledarskap och att organisationen utgår från olika styrkor hos de olika 

ledarna, vilket tyder på att organisationen är öppen vad gäller olika medarbetares ledarskapsstilar. 
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Enligt de manliga medarbetarna gör inte chefer någon skillnad i hur de främjar ett visst kön till att nå 

en ledande position. Studien påvisar att manliga chefer i större utsträckning än deras kvinnliga 

kollegor inte gör någon skillnad mellan könen utan tittar mer på vilken person det är och individens 

kompetens när chefer främjar ett visst kön att nå en ledande position. De kvinnliga cheferna i 

organisationen tenderar att nämna ord som coachning, stöttning och aktivt hjälpa andra kvinnor i 

större omfattning. Många kvinnliga chefer försöker uppmuntra alla medarbetare att ta mer plats och ta 

mer ansvar samt ge beröm, vilket KV11 (2017) beskriver ”att jag gör det lite extra till kvinnor genom 

att uppmärksamma det som är bra”. 

Några respondenter, både manliga och kvinnliga, beskriver hur de ger mer ansvar och involverar kvinnor 

i sina projekt i syfte att stärka kvinnans personlighet och agerande. Detta tyder på att mellanchefer är 

måna om att skapa de bästa förutsättningarna för deras kvinnliga underställda så att de klarar av högre 

positioner när tiden är kommen för tjänsten. Det förutsätter att chefer med kvinnliga underställda ser till 

att de får möjligheten att anta en ledande position inom snar framtid eller är given att tillträda en 

chefstjänst. 

Chefer främjar män och kvinnor att nå en ledande position genom utveckling- och uppföljningssamtal 

där individuella utvecklingsplaner skapas för varje medarbetare. Specifika utvecklingsplaner är 

gynnsamt för individens karriärutveckling, vilket Garavan och Coolahan (1996) menar främjar 

utvecklingen för att erhålla en eventuell ledande position. Detta tyder på att tydliga samtal mellan 

medarbetare och chef kan vara viktiga i det avseendet att båda parter blir införstådda i medarbetarens 

vilja och ambition att nå en ledande position. Göransson (2004) tillägger hur organisationer vanligtvis 

rekryterar chefer internt, vilket pekar på vikten av att ha en god relation och tydlig kommunikation med 

sin överordnande chef för att skapa en gemensam bild av framtida karriärutveckling. 

Merparten av alla respondenter i studien menar att män inte behöver främjas i lika stor utsträckning som 

kvinnor för att nå en ledande position. Rekryteringsunderlaget upplevs bestå av övervägande män vilket 

många respondenter menar gör det svårt att rekrytera kvinnor till ledande positioner. Byggbranschen 

med särskild tyngd mot Anläggning lockar inte kvinnor vilket får konsekvensen att väldigt få kvinnor 

söker till området menar många respondenter. MA2 (2017) menar att JM Entreprenad måste vara 

transparent vid rekryteringstillfället och tänka utanför den traditionella mallen som annars leder till en 

man i slutändan. Att vara vidsynt är en viktig åtgärd anser MA2 (2017).  

5.3.1 Uppfattningen om manlig och kvinnlig ledarstil 

Det framkom i studien att respondenterna inte ser någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 

MA2 (2017) beskriver hur medarbetare på JM Entreprenad inte talar om specifikt manligt eller kvinnligt 

ledarskap utan pratar om ledarskapsfrågor överlag då ledarskap är individuellt. Trots detta framkommer 

det mellan raderna att respektive ledarskapsstil karakteriseras av vissa egenskaper, vilket ligger i linje 

med många forskares undersökningar om att män och kvinnor leder på olika sätt. Enligt respondenterna 

tenderar kvinnor i större utsträckning leda mer i känslor och sympati samt vara mer noggranna, tydliga 

och lyhörda i sin ledarstil. KV8 (2017) menar att kvinnor är mer inlyssnande, förankrar mer och 

bestämmer mindre själva då kvinnor ofta har en annan beslutsprocess än män. Det manliga ledarskapet 

beskrivs av respondenterna som mer kantigt, styrande och inte omfamnande. KV2 (2017) beskriver hur 

JM Entreprenad har varit väldigt manligt och präglats av ett auktoritärt och hierarkiskt ledarskap.  

Gipson et al. (2017) beskriver hur kvinnor tenderar att vara mer benägna att engagera sig i 

relationsarbete till skillnad mot män. Kvinnor tenderar att vara mindre benägna att förespråka sig själva 

och be om vad de vill samt mindre benägna att inleda förhandlingar än män. Forskningen tenderar att 
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beskriva manligt ledarskap som mer dominant, aggressivt, hierarkiskt tänkande och känslolöshet vilket 

ligger i linje med de föreställningar respondenterna har kring det manliga ledarskapet.  

Konflikt kan dock uppstå i de fall när förväntningar på könsroller och ledarroller blandas ihop. Studien 

tyder på att fördomar kan skapas när medarbetare har en mer osjälvständig syn på kvinnors beteende 

och en mer självständig syn på mäns beteende. Detta fenomen är något som respondenterna i studien 

fått erfara. Några av respondenterna upplever eller har uppfattningen om att kvinnor i en mansdominerad 

bransch måste hävda sig mer, med risk att det slår över och blir en mer av en manlig ledarstil. KV8 

(2017) och KV5 (2017) beskriver hur de i sin bransch stött på män som är har varit väldigt mjuka och 

omhändertagande i sitt ledarskap samtidigt som de har mött kvinnor som antagit ett mer auktoritärt 

ledarskap. Eagly och Johnson (1990) påvisade i sin studie att kvinnor som anammade en mer 

stereotypisk maskulin ledarstil tappade i popularitet. Eagly och Karau (2002) menar på att en kvinna 

som har typiska egenskaper som en manlig ledare besitter, uppfattas mer hotfullt än en man med samma 

egenskaper. Ovanstående fenomen tyder på att den kvinnliga ledaren får en orättvis utvärdering när hon 

bryter mot den stereotypiska och traditionella synen på en kvinna. Studien tyder på att när den 

traditionella ledaren likställs med en man kan det uppstå en konflikt hos betraktaren när den kvinnliga 

ledaren innehar manliga ledaregenskaper. Ovanstående diskussion antyder hur en mansdominerad 

organisation kan innebära en ökad granskning av de få kvinnor som lyckas ta sig till en ledande position. 

Bilden av den kvinnliga ledarstilen ses i enlighet mellan respondenter och forskare, vilket pekar på att 

föreställningar om hur kvinnor agerar som ledare redan kan existerar hos män och kvinnor. Bellou 

(2011) menar att de viktigaste könsskillnaderna har erkänts av könsstereotyper som beskriver män och 

kvinnors distinkta psykologiska egenskaper. Forskaren menar att människor redan vid barnsben lär sig 

om vad som är typiskt manligt respektive kvinnligt, vilket innefattar hur människor ska bete sig och 

vilka kvalitéer som är kopplade till de förväntade rollerna.  

Studien indikerar att byggbranschen präglas av det traditionella hierarkiska ledarskapet, men att 

branschen arbetar mot att bli mer jämställd, vilket indikerar att kvinnliga ledarskapsegenskaper blir mer 

vanligare i branschen. Wahl (2003) menar att motståndet mot att kvinnor innehar ledande positioner 

minskar i takt med att antalet kvinnor på ledande positioner ökar. Respondenterna anser att det är viktigt 

för en kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch att inneha egenskaper som gott självförtroende, skinn 

på näsan, pondus, prestigelös och våga ta för sig. Kvinnan måste vara tydlig och vara övertygande i en 

mansdominerad bransch menar många respondenter. Män är vana med hårda tag och då gäller det att 

kvinnan vågar vara en av männen för att lättare få respekt. Som manlig ledare i en mansdominerad 

bransch, menar KV2 (2017), måste män ha klassiska egenskaper, vilket hon anser uppskattas bland män. 

Män tenderar att inte behöva göra något specifikt för att lyckas i en mansdominerad bransch anser många 

respondenter, vilket tyder på att män endast kan behöva ha goda ledaregenskaper snarare än en specifik 

egenskap för att lyckas.  

5.4 Karriärmöjligheter inom JM Entreprenad 

I föreliggande studie framkom det tydligt att bilden av innebörden av begreppet karriär varierar emellan 

respondenter och forskare. Dels innebär karriär för många respondenter att anta nästa steg i hierarkin 

genom att medarbetaren antar mer ansvar eller bredare arbetsuppgifter, vilket ligger i linje med Glaser 

(1968) definition av karriär. Detta tyder på att vissa respondenter ser karriär på det traditionella viset där 

vertikal karriär ses som det mest framgångsrika sättet att göra karriär på. Karriär beskrevs av några 

respondenter att förflytta sig i sidled eller välja en specialisering att göra karriär inom, vilket indikerar 
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att det finns en bild hos medarbetarna i organisationen av att karriär inte behöver innebära en chefsroll. 

Olsson (2003) beskriver karriärutveckling i sidled som horisontell karriärutveckling, vilket forskaren 

menar innebär en förflyttning till en ny position med samma ansvarsgrad. Samtidigt kopplade många 

respondenter inte karriär direkt till rörlighet utan till personlig utveckling i det yrkesmässiga livet. Det 

innebar för många att få göra roliga saker, utvecklas som individ eller att ta sig an nya områden. Åsikten 

om vertikal och horisontell karriärutveckling stöds av forskare som Olsson (2003) och Wahl (1992), där 

den sistnämnda forskaren beskriver karriär utifrån en traditionell beskrivning, egen utveckling samt en 

kombination av dessa. I föreliggande studie framkom att medarbetare på JM Entreprenad ser karriär på 

olika sätt vilket bekräftas av forskare.  

Hodkinson och Sparkes (1997) anser att en linjär karriärsutveckling förutsätter ett orimligt antagande; 

att individen har fullständig information om alla potentiella karriärvägar. Karriären påverkas istället av 

tillfälligheter och är mer oförutsägbar än linjär. Garavan och Coolahan (1996) menar att karriärplanering 

främjar individens karriärutveckling. MA5 (2017) menar att det inte går att ha en egen vilja om att stiga 

i karriären utan att det handlar om ett utbyte mellan organisationen och en själv, vilket bekräftar 

forskarens studier. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle anser många respondenter vara en viktig faktor 

för att få möjlighet att stiga i karriären hierarkiskt eller att det på något sätt handlar om att nå en ledande 

befattning. Studien visar hur omorganiseringen som nyligen implementerades vid JM Entreprenad 

skapat möjligheter för fler medarbetare att anta en ledande position med personalansvar. Ovanstående 

resonemang stöds av forskarnas åsikter om att tillfälligheter inom organisationer påverkar 

karriärutvecklingen för individen samtidigt som forskare pekar på vikten av att utveckla individuella 

karriärplaner för varje enskild medarbetare. Detta visar att relevanta karriärmål i kombination med 

organisationens utformning kan påverka en individs karriärutveckling. 

I studien framkom det hur medarbetarna ser sin chef som en viktig faktor för att lyckas stiga i karriären. 

Många respondenter poängterar vikten av att ha ett stort förtroende för medarbetare runt omkring men 

framförallt att ha en bra och trogen chef som tror på det arbete medarbetaren utför för att få möjlighet 

till utveckling i karriären. För att stiga i karriären måste det, enligt respondenterna, finnas ett 

engagemang, ett intresse och en vilja. KV4 (2017) beskriver att kvinnor inte får vara rädda för att 

misslyckas och våga hoppa på tåget när det går, vilket Wahl (1992) bekräftar genom att beskriva hur 

karriär för egen utveckling är kopplat till att våga anta utmaningar. I frågan om vad det viktigaste skälet 

har varit till att respondenten nått den ställning denne har idag har varierade faktorer presenterats. Många 

av de kvinnliga respondenterna menar att de arbetat hårt, varit prestigelösa samt varit nyfikna och 

modiga i deras arbete vilket de anser har hjälpt dem i karriären. De manliga respondenterna berättar i 

större utsträckning att de har arbetat sig upp den klassiska vägen i karriären, levererat ett bra resultat 

eller haft en bra chef som hjälpt dem att nå den ställning de har idag. Utifrån ovanstående utsagor kan 

en tydlig koppling göras till att män i större utsträckning ser att medarbetare ska gå den långa vägen 

genom att börja ute på bygget innan personen får erhålla en ledande position. Kvinnor däremot tenderar 

i större utsträckning trycka på hur en trogen omgivning och hårt arbete att lett dem till den ställning de 

har idag vilket tyder på att kvinnor ser att karriär handlar om prestation vilket tar dem till högre 

positioner. 

Gränsöverskridande karriär innebär att en individs karriär inte blir låst till ett och samma företag eller 

bransch (DeFillippi & Arthur, 1996). Möjligheten för en individ att kunna förflytta sig mellan yrken och 

organisationer tyder på möjligheterna att göra en karriärutveckling i andra former än en hierarkisk 

förflyttning inom organisationen. Ledningsgruppens syn på att rekrytera kompetens utanför branschen 

är att det kan bli svårt om individen inte innehar rätt kompetens. På JM Entreprenad har kompetens eller 

erfarenhet utanför branschen framförallt inhämtats på stödfunktioner och enstaka hantverkare, men i 

övrigt ytterst få innehar en ledande position inom affärsenheterna.  
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MAL1 (2017) påpekar att i ledningsgruppen kan en individ inneha annan branscherfarenhet än från 

byggbranschen, men hävdar att det är en vald informell sanning att du måsta ha jobbat i byggbranschen 

för att nå ledande positioner. En viktig poäng som MAL2 (2017) nämner är vikten av att göra en 

avvägning mellan strukturkapital och personliga egenskaper.  

Detta tyder på att organisationen lever kvar i den traditionella skolan, att en medarbetares karriär ska 

vara grundad i byggbranschen där det anses bättre om individen gått den långa vägen med start ute på 

bygget. Genom att anta en sådan syn kring rekrytering, där individen måste ha en lång erfarenhet av 

byggbranschen och gå alla steg för att komma till en ledande position, kommer arbetet med att uppnå 

jämställdhet på ledande positioner hindras. Respondenterna menar att det finns en machokultur, där 

många chefer som lever enligt den kulturen inte kommer anställa en ledare utan lång branscherfarenhet 

inom bygg. Det kommer inte att ske någon förändring på ledande positioner så länge rekryteringen 

fortgår i gamla spår där medarbetare anställs för att de har lång erfarenhet inom branschen och gått alla 

steg enligt regelboken. Ytterligare ett hinder som kan ses utifrån ovanstående resonemang är när chefer 

rekryterar personer som liknar dem själva. Branschen har traditionellt präglats av en machokultur som 

innebär att män på ledande positioner tenderar att anställa andra män, vilket hindrar utveckling till 

jämställdhet. Lösningen kan vara att tänka bredare vid rekrytering, vilket kan innebära tillåtelse av 

gränsöverskridande karriär, annan branscherfarenhet eller kortare erfarenhet inom branschen. 

5.5 Glastak hos JM Entreprenad? 

Tidigare enkätundersökning och statistik visar att 67 procent av de kvinnliga byggcheferna upplever att 

de inte får samma möjlighet att övergå till att vara chef i samma utsträckning som män. Var tredje manlig 

byggchef i åldern 45-60 år anser att kompetenskraven utgör ett hinder för kvinnorna i branschen. 

Samtidigt som merparten av männen i samma enkätundersökning anser att det ställs samma krav på 

kvinnor och män som är chefer inom branschen, medan 60 procent av kvinnorna anser att det ställs 

högre krav på kvinnorna. (Byggcheferna, 2010) 

När det gäller likheter och skillnader i hur en man och en kvinna måste prestera för att nå samma 

chefsposition på JM Entreprenad menar en stor del av respondenterna att det inte är någon skillnad 

mellan könen. Fler kvinnliga än manliga respondenter påpekar dock att det finns en skillnad. De 

kvinnliga respondenter som menar att det finns en skillnad poängterar hur kvinnor måste bevisa mer vad 

hon kan och har för erfarenhet, att kvinnor behöver högre kompetens samt att kvinnor ibland måste 

överprestera för att bli vald. KV5 (2017) menar att män är mer latsmarta, vilket kan tyda på att män inte 

gör mer än vad som är nödvändigt. Mäns sätt att prestera och visa handlingskraft anser respondenterna 

premieras vid chefsrekryteringar. De manliga respondenterna poängterar i större utsträckning än sina 

kvinnliga kollegor att kvinnor har det lättare att avancera i karriären och nå en chefsposition. Med 

utgångspunkt att branschen är mansdominerad och kvinnor är underrepresenterade, anser de manliga 

respondenterna att en man med samma förutsättningar som en kvinna måste kämpa hårdare, då kvinnan 

väljs före mannen om de har samma kompetens. Eagly och Carli (2007) menar att följden av att det 

existerar olika syn på män och kvinnor gällande ledarskap leder till ett hinder för kvinnors 

karriärutveckling inom mansdominerade branscher. Anledningen till att kvinnor och män bedöms och 

behandlas olika i karriären, menar Wahl (2003), ligger i att chefer använder stereotyper av vad som är 

kvinnligt och manligt i sina bedömningar och anser att existerande föreställningar om egenskaper som 

passar en chef stämmer överens med de manliga stereotyperna. Att det finns skillnader i hur en man och 

en kvinna måste prestera påvisar att det kan existera ett glastak i branschen. Studien tyder på att glastaket 
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inte är bundet till kvinnans kvalifikationer eller erfarenheter, utan främst en metafor för att beskriva de 

påtagliga hinder som kvinnor möter i deras karriärutveckling. 

Medarbetare på JM Entreprenad beskriver att de stött på inga till få hinder i sin karriärutveckling inom 

organisationen. Samma respondenter menar på att det inte existerar några hinder för män och kvinnor 

på JM Entreprenad. KV8 (2017) poängterar hur karriärutveckling begränsas till horisontell förflyttning 

om individen inte har erfarenhet av att arbeta ute på bygget, vilket kan vara ett hinder för den enskilda 

medarbetaren.  

Ett hinder som många respondenter upplevt i deras karriär är det begränsade antalet ledande positioner 

som finns högre upp i organisationshierarkin, vilket kan hindra individer att nå en chefsroll. Andra 

generella hinder som respondenter upplevt i sin karriär är hur de haft chefer som bromsat deras 

karriärutveckling där chefen varit rädd för att bli omsprungen. Några kvinnliga respondenter har upplevt 

avsaknad av kvinnliga nätverk och förebilder, att de fått mindre lön för samma jobb eller att deras 

kompetens har ifrågasatts. Kanter (1977) beskriver hur kvinnor som utgör en minoritet har en tendens 

att bli mer granskade, vilket indikerar hur män i byggbranschen tenderar att granska kvinnors kompetens 

och kunskap så länge de utgör en avvikelse inom organisationen.  

Studien påvisade att män i större utsträckning inte kan se att det finns några hinder för män och kvinnor 

och att det inte ska finnas någon skillnad könen emellan. KV6 (2017) menar att det största hindret för 

kvinnor generellt är för att det sitter många män på höga positioner, vilka rekryterar andra män, vilket 

KV11 (2017) menar även tenderar existera på JM Entreprenad. Kanter (1993) bekräftar detta påstående 

genom att beskriva hur chefer tenderar att välja personer som liknar sig själva samt har liknande 

bakgrund som sig själv när de tillsätter sina medarbetare. Detta tyder på att kvinnor kan ha det svårare 

att bli rekryterade till ledande positioner i en mansdominerad bransch då kvinnor utgör en minoritet på 

ledande positioner, en tendens som kan existera hos JM Entreprenad.  

Vad gäller hinder för män visar studien att det skulle vara det faktum att JM Entreprenad premierar att 

få in fler kvinnor och satsar på mångfald. Ett annat hinder som studien påvisat är att eftersom branschen 

redan består av övervägande män kan det utgöra ett hinder för att nå en ledande position. En ökad 

jämställdhet i hemmet, där män idag tar mer ansvar till skillnad från äldre generationer utgör ett hinder 

menar KV8 (2017). Trots detta påpekar viss forskning att föräldraledigheten varken har en positiv eller 

negativ inverkan på individens karriärmöjligheter (Granqvist et al., 2004). Att det på JM Entreprenad 

inte finns möjlighet till flexibel arbetstid gör att det ställs högre krav för medarbetare med barn, vilket 

tyder på att kvinnor och män kan erhålla ett hinder när de inte har möjlighet till flextid. 

Att vissa respondenter upplever att kvinnor generellt behöver prestera mer än män för att nå samma 

chefsposition indikerar att det finns en tydlig bild som överensstämmer med branschen i stort. 

Uppfattningen om att det existerar ett glastak för kvinnor inom branschen och vid JM Entreprenad finns 

hos respondenterna, vilket indikerar att byggbranschen inte lockar kvinnor. Fördomar och 

diskriminering mot kvinnors förmåga att vara chef, granskning av kvinnors kompetens och kunskap 

samt att kvinnor behöver överrepresentera för att bli vald till en ledande position tyder på att kvinnor 

kan ha upplevt eller upplever ett glastak i deras karriär. Forskningen stödjer samtliga påståenden om det 

existerande glastaket som finns inom mansdominerade branscher.  

Anledningen till varför det är få kvinnor i ledande positioner ur en allmän synvinkel beskrivs av 

respondenterna ha historiska skäl samt att kvinnor tar ett större ansvar för familjen, vilket stöds av 

Bolman och Deal (2013) och Bekkengen (2002). En annan anledning som nämns hos respondenterna är 

att män traditionellt anställer och befordrar män vilket förorsakat den rådande maktstrukturen. Varför 

situationen ser ut som den ser ut på JM Entreprenad, med 13 procent kvinnor i ledande positioner, beror 
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enligt respondenterna på rekryteringsbasen. Byggbranschen lockar inte kvinnor och historiskt har 

rekryteringsbasen bestått av män, vilket tenderar att spegla av sig även idag. Utbudet av män som arbetat 

sig uppåt och innehar en lång erfarenhet inom branschen är stort, vilket tyder på att det kan vara lättare 

att hitta en man som kan ta sig an en mer kvalificerad ledande position.  

5.6 Strategier för att krossa glastaket 

Ledningsgruppen vid JM Entreprenad är eniga om att det är ett problem att det inte finns fler kvinnor 

på ledande positioner och att ledningen måste arbeta mer aktivt med att främja jämställdhet inom 

organisationen. Blandningen medför bättre klimat och att byggjargongen, som många respondenter 

menar har en tendens att existera ute på byggena, minskar när det tillkommer mer kvinnor. Detta tyder 

på att klimatet kan bli bättre och machokulturen bland män kan minska vid en jämställd arbetsplats. 

KV5 (2017) menar att JM Entreprenad missar olika saker när det inte finns kvinnor i branschen. Ska JM 

Entreprenad bli framgångsrikt längre fram och kunna attrahera nya medarbetare kommer dessa krav att 

ställas menar hon. KV7 (2017) menar att det är ett kapacitetsproblem för branschen då den växer. Hon 

menar att det är ett problem med mångfald överlag, både kön, ålder, bakgrund och erfarenhet av andra 

branscher. Med fler kvinnor i organisationen skulle utvecklingen av processer, verktyg, arbetssätt, 

strategier och utveckling av affärer se annorlunda ut menar KV8 (2017), vilket stöds av Drake et al. 

(1996). Att respondenterna ser de positiva aspekterna av jämställdhet tyder på att JM Entreprenad med 

ledningen i täten är beredda att implementera en förändring där organisationen kort och gott anser att en 

mångfald berikar verksamheten. Många respondenter tenderar att beskriva hur fler kvinnor i 

organisationen skulle medföra ett mjukare klimat vilket tyder på att en uppblandning mellan 

medarbetarna kan dämpa den hårda och råa jargongen hos män. Forskare bekräftar fenomenet och menar 

att kvinnor har ett mer integrerat synsätt vilket bidrar till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro och en bättre 

arbetsmiljö (Drake et al., 1996). 

Studien påvisar att det finns ett behov av förändrat tankesätt i organisationen för att en förändring ska 

ske. Kotters (1996) åttastegsmodell påvisar hur en förändring måste få ta tid för att lyckas samt att en 

implementering kantas av överraskningar. Forskaren betonar behovet av att involvera de anställda och 

från ledningens perspektiv stödja förändringen för att säkerställa att den nya visionen är i samsyn med 

medarbetarna. De empiriska fynden visar att JM Entreprenad saknar tydliga strategier och 

handlingsplaner mot att bli mer jämställda. Trots det visar studien att samtliga respondenter endast ser 

fördelar med en mer jämställd arbetsplats. Följaktligen finns ett stort behov av att ta fram tydliga mål 

för hur JM Entreprenad vill se framtida fördelning, för att därefter implementera aktiviteter och tydliga 

strategier för genomförandet av förändringen. 

Studien visar att många och stora förändringar genomförs i organisationen för tillfället och efter 

tillsättningen av den nuvarande ledningen har ett omfattande arbete satt igång i syfte att leda bolaget i 

rätt riktning. Ett av de mest vitala förändringsarbeten som nyligen genomförts var omstrukturering av 

organisationsschemat. Förändringen har inneburit fler ledande positioner, ansvarsfördelning längre ner 

i nivåerna och många nya tjänster. Förändringen visar att JM Entreprenad är på väg i rätt riktning men 

det är tydligt att det kan krävas fler åtgärder för att främja kvinnor att nå en ledande position.  

Ledningsgruppen anser att målsättning och en plan som stöttas av aktiviteter, vilken följs upp och 

marknadsförs, är viktiga åtgärder i arbetet. KVL3 (2017) och KVL5 (2017) hävdar att utse en person 

med mångfaldsansvar som driver utveckling, kommer med förslag och arbetar med handlingsplaner 

skulle göra frågan prioriterad i organisationen. KVL5 (2017) menar att JM Entreprenads bonussystem 
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behöver ses över, då det skapar strukturella problem i organisationen. KVL2 (2017) vill se ett stöd där 

medarbetaren har möjlighet till flexibla arbetstider. MAL3 (2017) uttrycker hur dolda 

meritförteckningar kan bidra till jämställdhet på ledande positioner. 

En av de mest framträdande åtgärder som argumenteras bland forskare är könskvotering. Litteraturen 

beskriver två former av kvotering, radikal och måttfull kvotering (Kjørup & Dunér, 1999). De positiva 

effekterna av könskvotering skulle innebära att kvinnor ges lika möjligheter att nå en ledande position 

(Wang & Kelan, 2013). Studien visar att en ökad representation av kvinnor och kvinnliga förebilder har 

positiv effekt för att få in fler kvinnor i organisationen.  

Ett vitalt argument som lyfts är hur könskvotering kan häva effekten av den onda cirkeln, genom att fler 

kvinnor arbetar i ledande positioner (Sealy et al., 2010). Till följd av könskvotering som metod för ökad 

jämställdhet finns det risk att medarbetare visar missaktning och bemöter de könskvoterade med ett 

motstånd (Wang & Kelan, 2013). Anledningen till motstånd tyder på att könskvotering inte tar lika stor 

hänsyn till individens kompetens. 

Merparten av respondenterna påpekar vikten av kompetens, ledaregenskaper och vilja snarare än att 

nyttja könskvotering som metod. Det tyder på att det kan finnas ett motstånd hos medarbetare inom JM 

att använda könskvotering som metod. Några respondenter samtycker dock med Wang och Kelan (2013) 

och beskriver hur kvotering kan krävas för att en förändring som inte tar allt för lång tid ska 

åstadkommas. KV11 (2017) hävdar att ”nyttjas inte könskvotering blir män automatiskt inkvoterade”. 

MA4 (2017) menar att om kvotering syftar till att jämna ut balansen i ett inledningsskede kan det vara 

positivt, men att det är viktigt att förmedla varför kvotering ska användas som metod, vilket stöds av 

Sealy et al. (2010).  

Ovanstående fenomen tyder på att bilden om könskvotering är blandad hos medarbetarna på JM 

Entreprenad. Könskvotering talar för att vara en lämplig metod om JM Entreprenad vill till en snabb 

förändring, då fler kvinnor får möjlighet att komma in i organisationen. Ledningsgruppen bör vara 

transparenta vid en eventuell kvotering så att effekten inte blir negativ. 

Genom de empiriska resultaten finns det skäl att tro att respondenterna inte anser att män och kvinnor 

behöver olika stöd för att främjas till en ledande position. De stöd som samtliga respondenter anser är 

viktiga är en bra chef, förebilder, uppmuntran och nätverk. Tillgången till personliga relationer och 

utvecklade nätverk har visat sig i flera studier ha betydelse för individers karriärutveckling (Durbin, 

2011; Hall & Mirvis, 1996; Raider & Burt, 1996). Durbin (2011) menar att nätverk är viktiga för varje 

individs karriärutveckling. Många respondenter poängterar hur ett kvinnligt mentorsprogram skulle 

främja kvinnor att nå en ledande position. Linehan och Walsh (2001) menar att mentorer, oavsett kön, 

kvinnliga förebilder samt nätverk är lösningen, vilket främjar kvinnor. Kvinnor med mentorer har bättre 

karriärutveckling, då de bland annat får tillgång till nätverk genom mentorn hävdar Bank och 

Vinnicombe (2003). Wahl (2003) beskriver hur kvinnliga chefer i mansdominerade branscher blir 

avlägsnande och lämnade ensamma. Det tyder på att kvinnor kan behöva ett större stöd av sina kollegor 

och chefer. Dock var alla respondenter inte eniga i att män och kvinnor är i behov av samma stöd.  

Beslutet om att införa ett kvinnligt mentorskap som en åtgärd att främja kvinnor ligger således i linje 

med respondenternas önskemål och tidigare studiers resultat. Studien ger anvisning om att utbildning, 

kompetens och yrkeserfarenhet är viktiga faktorer för att klättra i karriären för kvinnor. Trots detta finns 

barriärer, ett glastak, som hindrar kvinnor från att nå ledande positioner i mansdominerade branscher. 

Ovanstående resonemang tyder på att JM Entreprenad bör sätta in mer resurser i organisationen för att 

fler kvinnor ska sträva att nå dessa positioner. Studien tyder på att organisationen kan vara i behov av 
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mer stöd i form av förebilder, uppmuntran och karriärplaner, där det mest uttalade stödet var tillgången 

till personliga relationer så som förstående chef, nätverk eller mentor.  

Det faktum att ledningen står för implementeringen av ett förändringsarbete innebär att ledningen är 

ytterst ansvariga att skapa strategier till mellanchefer och eventuellt rekryterare i deras specifika arbete 

mot jämställdhet. Följaktligen kan det finnas ett behov att genomföra ett förändringsarbete och som kan 

tydas utifrån studien står chefer likväl kollegor ansvariga för att främja kvinnor inom organisationen för 

att kvinnan ska erhålla en ledande position.  
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6 ARBETSSÄTT FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET PÅ 

LEDANDE POSITIONER  
Syftet med studien var att beskriva hur en mansdominerad organisation inom byggbranschen, ur ett 

ledningsperspektiv, kan arbeta för att främja jämställdhet på ledande befattning inom organisationen. 

Syftet har uppfyllts genom att besvara problemställningen ”Hur kan JM Entreprenad, utifrån ett 

ledningsperspektiv, arbeta för att främja kvinnor att nå ledande positioner inom organisationen?”. 

Problemställningen besvarades genom den fallstudie som genomförts vid JM Entreprenad. 

Analysen visade att en förutsättning för att uppnå jämställdhet inom organisationen är att män och 

kvinnor måste ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. JM Entreprenad innehar en majoritet 

av män på ledande positioner och chefer tenderar att rekrytera personer som liknar dem själva, vilket 

hindrar utvecklingen till jämställdhet på ledande positioner. Medarbetare på JM Entreprenad upplever 

inte att fördelningen mellan män och kvinnor på ledande positioner är problematisk, vilket tyder på att 

ledningsgruppen bör vara tydliga i kommunikationen kring vikten av jämställdhet. En slutsats är att en 

mansdominerad organisation, i arbetet att främja jämställdhet på ledande positioner, aktivt bör föra 

tydlig kommunikation kring vikten av jämställdhet samt belysa problematiken vid avsaknad av 

jämställdhet.  

Ledningsgruppen har det strategiska ansvaret för organisationen och bestämmer organisationens 

riktning. För att uppnå jämställdhet på ledande positioner bör ledningsgruppen arbeta med tydliga 

strategier samt upprätta en handlingsplan. Analysen av fallstudien visade att det är av vikt att 

ledningsgruppen tar kommandot och ger jämställdhetsarbetet legitimitet i organisationen. Slutsatsen är 

att en mansdominerad organisation som vill främja jämställdhet på ledande positioner bör utforma 

tydliga jämställdhetsmål och strategier samt formulera en jämställdhetsplan. 

Ett hinder för att främja jämställdhet på ledande positioner är glastaket för kvinnor. Glastaket är inte 

bundet till kvinnans kvalifikationer eller erfarenheter, utan framlägger bevis för att män premieras vid 

chefsrekryteringar. Analysen visade att den traditionella bilden av en ledare utgörs av en man och att 

män inom JM Entreprenad anser sig att ha lättare att avancera i karriären än sina kvinnliga kollegor. Det 

indikerar att det kan existera ett glastak vid JM Entreprenad. Utifrån analysen är slutsatsen att det kan 

existera ett glastak inom byggbranschen, vilket försvårar jämställdhet på ledande positioner. Analysen 

visade att det är viktigt att organisationen ger tillgång till personliga relationer via nätverk och 

mentorskapsprogram för att främja kvinnor till ledande positioner. En slutsats är att en mansdominerad 

organisation kan arbeta med att upprätta nätverk och mentorskapsprogram för att främja en jämställd 

arbetsplats. 

För att JM Entreprenad ska kunna rekrytera nya medarbetare och erhålla en branscheldande position, 

kan organisationen vara i behov av en förändring. En slutsats är att jämställdhetsarbete måste betraktas 

som en organisationsförändring snarare än ett projekt. Ledningsgruppen har en central roll i att driva 

förändring och för att lyckas med ett förändringsarbete av denna karaktär visar analysen att det finns 

potentiella framgångsfaktorer ledningsgruppen bör arbeta med. Kommunikation, engagemang och 

tydlighet kring förändringens syfte är några av dessa framgångsfaktorer. 

Analysen visade att kvinnors karriär tenderar att präglas av prestigelöshet, nyfikenhet och mod samt hårt 

arbete, medan män upplevs vara mer latsmarta samt har ett större fokus kring att levererat ett bra resultat. 

Analysen tyder på att kvinnor kan behöva besitta fler egenskaper för att nå en ledande position. Analysen 

visar att viktiga egenskaper att inneha som kvinna i en mansdominerad bransch kan vara gott 

självförtroende, skinn på näsan, vassa armbågar, pondus, uthållighet, driv, att vara resultatinriktad samt 
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att våga ta för sig. Slutsatsen är att en organisation i byggbranschen bör arbeta med att främja kvinnor 

inom organisationen, i syfte att främja jämställdhet på ledande positioner. 

Analysen visade att en representation av kvinnor och kvinnliga förebilder tenderar att ha positiv effekt 

för att fler kvinnor ska nå ledande positioner i en organisation. Slutsatsen är att en organisation med få 

kvinnor i ledande positioner bör arbeta med att öka representationen av kvinnor på ledande befattningar 

och lyfta kvinnliga förebilder. Könskvotering kan vara en lämplig metod för att implementera en snabb 

förändring kring fördelningen mellan män och kvinnor. Ska könskvotering användas som metod, kan 

det vara viktigt att förmedla varför könskvotering är lämplig som metod inom organisationen. En risk 

med att använda könskvotering som metod är att arbetssättet kan skada organisationen och skapa misstro 

mellan medarbetare. En positiv effekt av att använda könskvotering kan vara att motståndet mot kvinnor 

på ledande positioner tenderar att minska i takt med att antalet kvinnor på ledande positioner ökar. 

Rekryteringsunderlaget inom byggbranschen upplevs bestå av övervägande män, då få kvinnor upplevs 

vara verksamma inom byggbranschen. För att erhålla en jämställd karriärutveckling är det av vikt att få 

in fler kvinnor i organisationer. Ju mer jämställd en organisation är, desto mer jämställt och mångsidigt 

kan ledningen arbeta för att främja en jämställd karriärutveckling. För att uppnå en jämställd 

karriärutveckling kan en viktig åtgärd vara en transparens vid rekryteringsprocessen samt anpassa 

marknadsföring och dess kanaler till mottagaren i syfte att vara attraktiva som arbetsgivare. Analysen 

visar att JM Entreprenad främjar personer till ledande positioner med lång erfarenhet av byggbranschen. 

Inom affärsenheterna Anläggning och Hus innehar ytterst få annan branscherfarenhet inom ledande 

befattningar. Slutsatsen är att en mansdominerad organisation inom byggbranschen bör vara transparent 

i rekryteringsprocessen och vara öppen till annan kompetens än endast lång erfarenhet av byggbranschen 

för att medarbetare ska ha möjlighet att stiga i sin karriär. Fortgår rekryteringen av medarbetare som 

endast har lång erfarenhet av byggbranschen, kan JM Entreprenad få det svårt att uppnå jämställdhet på 

ledande positioner. Analysen tyder på att JM Entreprenad bör tänka bredare vid rekrytering och 

uppmuntra annan relevant branscherfarenhet, vilket kan medföra att rekrytering av kvinnliga 

medarbetare ökar. Slutsatsen är att organisationer inom byggbranschen bör väga strukturkapital mot 

personliga egenskaper vid rekryteringen av personer till ledande positioner.  

De begränsade antalet ledande positioner högre upp i organisationshierarkin kan utgöra ett hinder för 

karriärutveckling. Analysen visade att organisationsförändringen som nyligen implementerats vid JM 

Entreprenad har skapat nya och alternativa karriärvägar för medarbetarna. Analysen påvisade hur de 

individuella utvecklingsplanerna kan vara en viktig del i arbetet att främja karriärutveckling. Generella 

hinder som upplevs vid JM Entreprenad är icke flexibla arbetstider, långsam karriärutveckling och 

chefer som bromsar karriärutvecklingen. Analysen visar att implementering av flexibla arbetstider kan 

förenkla familjesituationen för både män och kvinnor. En slutsats är att organisationer verksamma inom 

byggbranschen bör implementera flexibla arbetstider. En långsam karriärutveckling kan åtgärdas med 

en chef som ägnar tid till god kommunikation, feedback och bekräftelse. Det kan vara av vikt att ledaren 

lyssnar och motiverar sina medarbetare. Då organisationer vanligtvis rekryterar nya chefer internt 

tenderar en god relation med högre chef vara vitalt för att stiga i sin karriär. Det indikerar att en chef 

som tror på sina medarbetare kan ge större karriärutvecklingsmöjligheter. En slutsats är att 

medarbetarens chef kan besitta en stor roll för att främja individens karriärutvecklingsmöjligheter samt 

att chefer som ägnar tid och engagemang till individen tenderar att vara viktiga åtgärder för att främja 

personen till en ledande position.  

Studien tenderar att överensstämma med tidigare studier kring hur en organisation ur ett 

ledningsperspektiv kan arbeta för att främja jämställdhet på ledande positioner. Analysen visar att JM 

Entreprenad erhåller en top-down struktur, vilket tyder på att ledningen har ett stor ansvar vid 
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förändringsarbete, samt att mellanchefer i hög grad påverkar sina medarbetares karriärutveckling. 

Slutsatsen är att en mansdominerad organisation i byggbranschen med top-down struktur bör genomföra 

en förändring med start i ledningsgruppen, för att ge jämställdhetsarbete legitimitet. Slutsatsen är att vid 

implementering av en förändringsprocess för jämställdhetsarbete bör innehållet betraktas som en 

förändring i organisationens kärna snarare än ett projekt som efter en tid avslutas. Ledningen bör ge 

mellanchefer och medarbetare förutsättningar, stöd och tydliga handlingsplaner för att kunna arbeta mot 

jämställdhet på ledande positioner. Analysen visar att viktiga stöd en medarbetare anses behöva på JM 

Entreprenad, för att främjas till en ledande position, kan vara en chef med goda ledaregenskaper, 

förebilder, uppmuntran och nätverk. Analysen visar att kvinnor på ledande positioner kan vara i behov 

av mer stöd än deras manliga kollegor, då kvinnor kan uppleva ett större motstånd. Slutsatsen är att en 

mansdominerad organisation i byggbranschen, för att erhålla jämställdhet, kan behöva implementera 

specifika stöd riktade mot kvinnor, där förebilder, uppmuntran, individuella karriärplaner och tillgång 

till personliga relationer via nätverk och mentorskapsprogram kan vara viktiga åtgärder. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Studiens vetenskapliga bidrag utgörs framförallt av en djupare förståelse för hur organisationer kan 

arbeta ur ett ledningsperspektiv för att främja kvinnor till att nå ledande positioner för att förverkliga 

jämställdhet på ledande positioner. Studien visade att mellanchefer i högre grad påverkar sina 

medarbetares karriärutveckling, vilket ger underlag för vidare studier om hur ledarskap i en organisation 

påverkar jämställdheten på ledande positioner.  

En jämställd arbetsplats utgörs av att män och kvinnor ges samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter. Förslag till vidare studier är att undersöka hur organisationers belöningssystem påverkar 

jämställdheten på ledande positioner.  

Denna studie är ett vetenskapligt bidrag inom management i syfte att beskriva hur en organisations 

ledning kan arbeta att för att uppnå jämställdhet på ledande positioner i en mansdominerad bransch. 

Studien har inte studerat hur en organisation i en kvinnodominerad bransch kan arbeta att för att uppnå 

jämställdhet på ledande positioner. Förslag till vidare studier är att studera hur organisationer i en 

kvinnodominerad bransch kan arbeta för att uppnå jämställdhet inom ledande positioner.  

Studien antydde att rekryteringsunderlaget inom byggbranschen tenderar att bestå av övervägande män. 

Förslag på vidare studier är att studera hur organisationer inom byggbranschen kan attrahera fler kvinnor 

till byggbranschen. 

Analysen visade att representation av kvinnor och kvinnliga förebilder har positiv effekt för att främja 

kvinnor till ledande positioner. För att implementera en snabb förändring av fördelningen av män och 

kvinnor på ledande positioner, kan könskvotering vara en lämplig metod. Förslag till vidare studier är 

att studera hur könskvotering kan användas som metod för att erhålla jämställdhet inom organisationer. 

6.2 Rekommendation till JM Entreprenad 

En jämställd organisation kan vara mer effektiv, produktiv och nytänkande. Ur ett kundperspektiv kan 

ökad innovationsförmåga innebära ökad utveckling av processer, verktyg och arbetssätt, vilket kan 

medföra att JM Entreprenad anses vara en attraktivare leverantör. Ur ett organisationsperspektiv kan en 
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jämställd organisation bidra med ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö, vilket kan 

innebära lägre kostnader för organisationen.  

För att uppnå en jämställd organisation är det viktigt att JM Entreprenad ger män och kvinnor samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. JM Entreprenad bör granska sina bonus- och belöningssystem 

för att kontrollera att både män och kvinnor gynnas i lika stor utsträckning. En rekommendation till JM 

Entreprenad är att utforska möjligheten till vinstdelningssystem samt ett jämställt bonussystem, vilket 

inbegriper bonus kopplat till jämställd rekrytering. Ett jämställt bonussystem bör kopplas till tydliga 

jämställdhetsmål. Då arbetstiderna utgör ett hinder för medarbetare med barn, kan det vara av vikt att 

JM Entreprenad granskar rådande arbetstider och utforskar möjligheten till en mer flexibel arbetstid. 

Om organisationen ska vara framgångsrik och branschledande, är förändringsarbete nödvändigt för att 

hålla jämna steg med samhällets utveckling. Studien antydde att ett glastak kan existera hos JM 

Entreprenad, vilket gör att organisationen är i behov av en förändring. För att ge jämställdhetsarbete 

legitimitet i organisationen bör ledningsgruppen vidta viktiga åtgärder. Vid en implementering av en 

förändringsprocess för jämställdhetsarbete bör innehållet betraktas som en förändring i organisationens 

kärna snarare än ett projekt som efter en tid avslutas. Ledningsgruppen bör arbeta med att kommunicera 

vikten av jämställdhet och belysa problematiken med glastaket. Det är av vikt att alla medarbetare i 

organisationen ges tid att reflektera över varför det ser ut som det gör och hur situationen kan ändras. 

På så sätt kan medarbetare i organisationen komma till insikt kring problemet och vara delaktiga i arbetet 

att förändra situationen. För att öka medvetenheten kring jämställdhet kan workshops och utbildningar 

arrangeras inom jämställdhet, med möjlighet till reflektion kring problematiken. För att befästa en 

långsiktig förändring är det viktigt att avsätta tid och resurser som möjliggör engagemang från 

medarbetarna, uppföljning och befästning av nya rutiner.  

För att ge jämställdhetsarbetet legitimitet i organisationen kan en tjänst skapas, vars fokus är att 

implementera handlingsplaner, driva utveckling, kommunicera vikten av jämställdhet och marknadsföra 

jämställdhetsarbetet utanför organisationen. JM Entreprenad bör arbeta utifrån en klar struktur och 

strategi samt fastställa tydliga mål som stärks av handlingsplaner. 

Det är viktigt att attrahera kvinnor till byggbranschen. Normen att medarbetare bör inneha lång 

erfarenhet av byggbranschen kan vara ett hinder för att rekrytera kvinnor till ledande positioner. Genom 

att rekrytera medarbetare från andra branscher ges organisationen ett vidgat perspektiv och som bonus 

kan jämställdhet främjas på ledande positioner. Genom ett brett perspektiv kan JM Entreprenad bli mer 

kundnära och öka sin lönsamhet. Fler kvinnliga förebilder tenderar att leda till fler kvinnliga ledare, 

vilket innebär att JM Entreprenad bör lyfta kvinnliga förebilder inom organisationen och rekrytera fler 

kvinnor. JM Entreprenads ledningsgrupp, med merparten kvinnor, kan vara lämpligt att lyfta fram vid 

marknadsföring av organisationen.  

För att främja karriärutveckling inom organisationen kan individuella karriärplaner vara en viktig åtgärd. 

Studien visar på chefers viktiga roll för att främja medarbetare till att nå högre positioner. En bra chef 

har tid med sina medarbetare och utövar god kommunikation. JM Entreprenad bör implementera fler 

möjligheter för sina chefer att genomföra ledarskapsutbildningar och skapa möjlighet för cheferna att 

avsätta tid till sina medarbetare.  

För att främja kvinnor inom organisationen kan det vara av vikt att skapa tillgång till personliga 

relationer via nätverk och mentorskapsprogram. JM Entreprenad bör implementera mentorsprogram och 

nätverk enbart för kvinnor. Kvinnor utgör 30 procent av alla studenter som examineras inom 

byggrelaterade utbildningar, vilket tyder på att det existerar ett rekryteringsunderlag av kvinnor. Det är 

av vikt att belysa rekryteringsunderlaget bestående av kvinnor för rekryterande chefer. 
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Nedan följer en sammanfattad lista på rekommendationer till JM Entreprenad:  

 Arrangera workshops och utbildningar kopplade till jämställdhet 

 Belysa rekryteringsunderlaget bestående av kvinnor för rekryterande chefer 

 Betrakta jämställdhetsarbete som en organisatorisk kärnförändring 

 Granska interna bonus- och belöningssystem 

 Implementera mentorskapsprogram och nätverk enbart för kvinnor 

 Kommunicera vikten av jämställdhet och belysa problematiken 

 Lyfta kvinnliga förebilder inom organisationen 

 Marknadsföra den kvinnodominerade ledningsgruppen 

 Rekrytera fler kvinnor till organisationen 

 Skapa förutsättningar för chefer att avsätta tid till sina medarbetare 

 Undersök möjligheten att skapa en tjänst, vars fokus är att implementera handlingsplaner, driva 

utveckling, kommunicera vikten av jämställdhet och marknadsföra jämställdhetsarbetet utanför 

organisationen  

 Undersök möjligheterna till flexibel arbetstid  

 Utforma en klar struktur, strategi och ta fram en tydlig handlingsplan för att främja kvinnor till ledande 

positioner 

 Utforska möjligheterna till ett bonussystem kopplat till jämställd rekrytering och tydliga 

jämställdhetsmål 

 Utforska möjligheterna till vinstdelningssystem 

 Vara öppen för att anställa medarbetare från branscher utanför byggbranschen 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE INDIVIDUELLA INTERVJUER  

 

Organisationsteori och förändringsarbete 

a. Hur skulle du beskriva att ledningen driver utveckling och stimulerar förändring i 

organisationen?  

b. Vilken inverkan tror du att din position i organisationen har, för att driva förändring?  

c. Vilken förändring skulle behövas i företagsledningens sätt att arbeta för att uppnå 

jämställdhet mellan män och kvinnor på ledande positioner?  

d. Vilken förändring skulle behövas för uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor på 

ledande positioner i din organisation? 

 

Management  

a. Hur arbetar företagsledningen för att främja kvinnor till ledande positioner? 

b. Hur arbetar företagsledningen för att främja män till ledande positioner? 

c. Hur arbetar företagsledningen för att främja karriärutveckling? 

 

Ledarskap och chefskap 

a. Vilket ledarskap uppmuntras i organisationen?  

b. Hur skulle du beskriva manligt ledarskap? 

c. Hur skulle du beskriva kvinnligt ledarskap?  

d. Hur arbetar chefer för att främja kvinnor till ledande positioner? 

e. Hur arbetar chefer för att främja män till ledande positioner? 

 

Karriärutveckling 

a. Vad betyder karriär för dig?  

b. Vad är det viktigaste skälet till att just du har nått den ställning du har idag? 

c. Hur ser du på dina möjligheter att göra karriär? 

d. Vad anser du ha betydelse för att stiga i sin karriär för gemene man?  

e. Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som kvinnlig ledare i en mansdominerad 

bransch?  

f. Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som manlig ledare i en mansdominerad 

bransch?  

 

Glastak 

a. Vilka likheter respektive skillnader finns det i hur en man och en kvinna måste 

prestera för att nå samma chefsposition? 

b. Vilka hinder har du upplevt under din karriärutveckling? 

c. Vilka hinder har du upplevt under din karriärutveckling i din nuvarande 

organisation? 

d. Vilka hinder anser du finns för män respektive kvinnor att ta sig till ledande positioner 

generellt sätt?  

e. Vilka hinder anser du finns för män att ta sig till ledande positioner i din organisation?  



II 

 

f. Vilka hinder anser du finns för kvinnor att ta sig till ledande positioner i din 

organisation?  

g. Hur skulle du beskriva anledningen till att det finns fler män på ledande positioner än 

kvinnor totalt sett i din organisation?  

h. Hur skulle du beskriva anledningen till att det finns fler män på ledande positioner än 

kvinnor totalt sett? 

 

Strategier för att krossa glastaket 

a. Hur arbetar du för att främja kvinnor till ledande positioner? 

b. Hur arbetar du för att främja män till ledande positioner? 

c. Hur ser du på att det är få kvinnor i byggbranschen? 

d. Hur ser du på könskvotering? 

e. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för kvinnor att ha för att uppnå en ledande 

position? 

f. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för män att ha för att uppnå en ledande 

position? 

g. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för dig att ha för att uppnå en ledande position? 

  



III 

 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPP  

 

Öppningsfråga  

Vad är ledningsgruppens uppdrag i organisationen enligt er? 

Introduktionsfrågor  

Hur skulle ni beskriva beslutsfattandet och påverkanskraften på olika nivåer i organisationen? 

Vilket ledarskap främjar kvinnor till ledande positioner? 

Övergångsfrågor  

Hur främjar ledningsgruppen karriärutveckling på ett jämställt sätt? 

Vilka hinder finns för uppnå jämställdhet på ledande positioner i organisationen?  

Nyckelfrågor  

Hur ser ni på att rekrytera kompetens utanför byggbranschen?  

Hur viktigt är det att personer har arbetat i linjen i byggbranschen för att kunna nå ledande positioner?  

Vilka stöd till medarbetarna skulle behövas för att uppnå jämställdhet på ledande positioner i 

organisationen?  

Vad behöver ledningsgruppen respektive medarbetarna göra för att uppnå jämställdhet på ledande 

positioner?  

Hur skulle ni beskriva att kvotering skulle fungera i er i organisation?  

Avslutande frågor  

Hur skulle ni sammanfatta diskussionen?  

  



IV 

 

BILAGA 3: REFERENSER RESPONDENTER 

 

Kodning Kön Datum  Tid i minuter 

KV1 Kvinna 17-mar-17 27:33 

KV2 Kvinna 17-mar-17 24:24 

KV3 Kvinna 22-mar-17 60:58 

KV4 Kvinna 27-mar-17 69:40 

KV5 Kvinna 27-mar-17 65:41 

KV6 Kvinna 27-mar-17 31:50 

KV7 Kvinna 04-apr-17 56:00 

KV8 Kvinna 04-apr-17 72:12 

KV9 Kvinna 07-apr-17 18:47 

KV10 Kvinna 11-apr-17 31:24 

KV11 Kvinna 12-apr-17 33:50 

KVL1 Kvinna 6-apr-17 46:39 

KVL2 Kvinna 6-apr-17 46:39 

KVL3 Kvinna 6-apr-17 46:39 

KVL4 Kvinna 6-apr-17 46:39 

KVL5 Kvinna 6-apr-17 46:39 

MA1 Man 20-mar-17 30:53 

MA2 Man 20-mar-17 60:43 

MA3 Man 21-mar-17 43:30 

MA4 Man 27-mar-17 39:24 

MA5 Man 04-apr-17 39:12 

MA6 Man 05-apr-17 35:00 

MA7 Man 05-apr-17 36:26 

MA8 Man 06-apr-17 23:30 

MA9 Man 07-apr-17 36:25 

MA10 Man 07-apr-17 18:48 

MAL1 Man 6-apr-17 46:39 

MAL2 Man 6-apr-17 46:39 

MAL3 Man 6-apr-17 46:39 

 

  



V 

 

BILAGA 4: OPERATIONALISERING AV INDIVIDUELLA 

INTERVJUER 

 

Område Intervjufrågor Teoriavsnitt 

Organisation och 

förändringsarbete 

Hur skulle du beskriva att ledningen driver utveckling och 

stimulerar förändring i organisationen? 
2.1.1, 2.1.2 

Vilken inverkan tror du att din position i organisationen har, 

för att driva förändring? 
2.1 

Vilken förändring skulle behövas i företagsledningens sätt att 

arbeta för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor på 

ledande positioner? 

2.1.1, 2.1.2 

Vilken förändring skulle behövas för uppnå jämställdhet 

mellan män och kvinnor på ledande positioner i din 

organisation? 

2.1.1, 2.1.2 

Management  

Hur arbetar företagsledningen för att främja kvinnor till 

ledande positioner? 
2.2 

Hur arbetar företagsledningen för att främja män till ledande 

positioner? 
2.2 

Hur arbetar företagsledningen för att främja 

karriärutveckling? 
2.2, 2.4 

Ledarskap och 

chefskap 

Vilket ledarskap uppmuntras i organisationen? 2.3 

Hur skulle du beskriva manligt ledarskap? 2.3.1 

Hur skulle du beskriva kvinnligt ledarskap? 2.3.1 

Hur arbetar chefer för att främja kvinnor till ledande 

positioner? 
2.3 

Hur arbetar chefer för att främja män till ledande positioner? 2.3 

Karriär 

Vad betyder karriär för dig? 2.4 

Vad är det viktigaste skälet till att just du har nått den 

ställning du har idag? 
2.4 

Hur ser du på dina möjligheter att göra karriär? 2.4 

Vad anser du ha betydelse för att stiga i sin karriär för 

gemene man? 
2.4 

Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som kvinnlig ledare 

i en mansdominerad bransch? 
2.6 

Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som manlig ledare i 

en mansdominerad bransch? 
2.6 

Glastaket 
Vilka likheter respektive skillnader finns det i hur en man och 

en kvinna måste prestera för att nå samma chefsposition? 
2.7 

Vilka hinder har du upplevt under din karriärutveckling? 2.7 



VI 

 

Vilka hinder har du upplevt under din karriärutveckling i din 

nuvarande organisation? 
2.7 

Vilka hinder anser du finns för män respektive kvinnor att ta 

sig till ledande positioner generellt sätt? 
2.7 

Vilka hinder anser du finns för män att ta sig till ledande 

positioner i din organisation? 
2.7 

Vilka hinder anser du finns för kvinnor att ta sig till ledande 

positioner i din organisation? 
2.7 

Hur skulle du beskriva anledningen till att det finns fler män 

på ledande positioner än kvinnor totalt sett i din organisation? 
2.7 

Hur skulle du beskriva anledningen till att det finns fler män 

på ledande positioner än kvinnor totalt sett? 
2.7 

Strategier för att krossa 

glastaket 

Hur arbetar du för att främja kvinnor till ledande positioner? 2.8 

Hur arbetar du för att främja män till ledande positioner? 2.8 

Hur ser du på att är få kvinnor i byggbranschen? 2.8 

Hur ser du på könskvotering? 2.8 

Vilka typer av stöd anser du är viktigt för kvinnor att ha för 

att uppnå en ledande position? 
2.8 

Vilka typer av stöd anser du är viktigt för män att ha för att 

uppnå en ledande position? 
2.8 

Vilka typer av stöd anser du är viktigt för dig att ha för att 

uppnå en ledande position? 
2.8 
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BILAGA 5: OPERATIONALISERING AV FOKUSGRUPP 

 

 Område Frågor  Teoriavsnitt  

Organisation och 

förändringsarbete 

Hur skulle ni beskriva beslutsfattandet och 

påverkanskraften på olika nivåer i organisationen? 
2.1 

Management 

Vad är ledningsgruppens uppdrag i organisationen 

enligt er?  
2.2 

Hur främjar ledningsgruppen ledarskapsutveckling och 

karriärutveckling på ett jämställt sätt?  
2.2, 2.3, 2.4 

Vad behöver ledningsgruppen respektive chefer göra för 

att uppnå jämställdhet på ledande positioner?  
2.2, 2,3 

Chefskap och 

ledarskap 
Vilket ledarskap främjar kvinnor till ledande positioner?  2.3, 2.3.1 

Karriär 

Hur ser ni på att rekrytera kompetens utanför 

byggbranschen?  
2.4 

Hur viktigt är det att personer har arbetat i linjen i 

byggbranschen för att kunna nå ledande positioner? 
2.4 

Glastaket Vilka hinder finns för uppnå jämställdhet på ledande 

positioner i organisationen?  
2.5 

Strategier för att 

krossa glastaket 

Vilka stöd till medarbetarna skulle behövas för att 

uppnå jämställdhet på ledande positioner i 

organisationen? 

2.6 

Hur skulle ni beskriva att kvotering skulle fungera i er i 

organisation?  
2.6 
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BILAGA 6: HANDLEDARMÖTEN VID JM ENTREPRENAD 

 

Datum Tid Tillvägagångsätt Mötesform 

22-nov-16 1 timme Skype Handledarmöte 

01-dec-16 2 timmar Personligen Handledarmöte 

20-jan-17 1 timme Telefon Handledarmöte 

27-jan-17 2 timmar Personligen Handledarmöte 

31-jan-17 1 timme Personligen Handledarmöte 

07-feb-17 1 timme Personligen Handledarmöte 

20-feb-17 1 timme Personligen Handledarmöte 

24-feb-17 1 timme  Skype Informationsmöte 

24-feb-17 2 timmar Personligen Projektbesök 

09-mar-17 2 timmar Personligen Handledarmöte 

16-mar-17 1 timme Personligen Handledarmöte 

28-mar-17 2 timmar  Personligen Handledarmöte 

05-maj-17 1 timme Personligen Informationsmöte 

11-maj-17 2 timmar Personligen Handledarmöte 

01-jun-17 2 timmar Personligen Handledarmöte 
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