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Förord		
Detta examensarbete har utförts i samband med en treårig beteendevetenskaplig utbildning på 
Mälardalens Högskola, Västerås. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng vilka ingår i de 180 
högskolepoäng som den befintliga utbildningen omfattas av.  
 
Valet av uppsatsämne har berott på vårt genuina intresse för kvinnligt ledarskap, men 
framförallt på de strukturella förklaringar som samhället under alla århundraden har varit 
byggt på. Strukturella konstruktioner av samhälleliga normer och föreställningar som menar 
att endast män förväntas inneha toppositioner. Trots detta visar den paradoxala verkligheten 
att vissa kvinnor ändå har lyckats inta sådana positioner. Då tidigare forskning framhäver 
strukturella teorier kring området, har detta arbete medfört en insikt i hur kvinnor som innehar 
toppositioner själva förklarar sin framgång.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Fürst för hans stöd, idéer och vägledning 
under studiens gång. Vidare vill vi även tacka samtliga tio respondenter som visade en positiv 
inställning och tog sin tid att ställa upp vid en intervju.  
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Sammanfattning	
Under många århundraden har ordet VD förknippats med en grupp människor, vilka är män. 
Trots att antalet yrkesverksammakvinnor ökar årligen, visar statistiken att kvinnor fortfarande 
har en lång väg att gå. Vad gäller VD-positioner, upptas endast 16% av dessa av kvinnor i 
Sverige. 
  
Syftet med denna studie är att framhäva tio kvinnor som idag innehar en topposition i Sverige, 
genom att låta dem själva redogöra för anledningen bakom deras framgång. Den kvalitativ 
metodansatsen har fört oss närmare detta fenomen. Genom kvalitativa intervjuer har vi kunnat 
komma till botten med hur dessa kvinnor själva uppfattar sin framgång. Det teorwtiska 
ramverk som fört oss närmre fenomenet är Charles Tillys teori om anledningsförklaringar. 
 
Resultatet av denna studie påvisar att kvinnornas barndom såväl som stereotyper har varit 
bidragande faktorer till deras framgång. Men de är alla överens om en nyckelfaktor till 
framgång, vilken har visat sig vara att individens värderingarna ligger i linje med 
värderingarna på arbetsplatsen och hos arbetsgivaren.  
 
Nyckelord: Toppositioner, kvinnlig karriär, framgång, värderingar.  

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
Abstract	
For many centuries the word CEO has been associated with one group of people and that is, 
men. Even though the amount of women who work increase yearly, the statistics show that 
women still have a long way to go. When it comes to CEO positions, only 16% women 
occupy that post in Sweden.  

Although many studies have presented analysis about this phenomena, none has uplifted the 
story behind the 16% women who have succeeded. This leads us to the purpose of this 
qualitative interview study. The aim of this study is to give voice to ten CEO women by 
letting them tell the story behind their success. The study of people and cultures, also known 
as qualitative method had led us closer to this phenomena. Through interviews we have been 
able to get to the bottom of how they perceive their success. Throughout the whole process 
and analysis, Charles Tilly’s book Why has been our theoretical framework that kept us in the 
right direction.  

The result of this study shows that their childhood as well as stereotypes have been important 
factors to their success. However they all agree on one key factor to success, and that is how 
well one’s values are in line with the values of the current institute/organization one works in. 
They mention how once they found that institute, they not only have driven to work harder 
but also to aim for more which has led them to their success.   
 
Nyckelord: Toppositioner, kvinnlig karriär, framgång, värderingar.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
 

1.	Inledning	
Den svenska arbetsmarknaden utmärks av en könsuppdelning där män och kvinnor återfinns 
inom olika arbetssektorer. Men det var inte förrän under andra världskriget som kvinnorna 
kom att äntra den svenska arbetsmarknaden. Då en större grupp män under denna tid lämnade 
sina arbeten för att gå ut i krig, fick kvinnorna inta en dubbelroll som omfattade husmoder och 
arbetskraft. Under 1950-talet låg antalet kvinnor på arbetsmarknaden på 30 procent. Vidare, år 
1990, hade siffran ökat till 75 procent (Giddens & Sutton, 2014:178-179). Det var den 
offentliga sektorn som kom att bli kvinnornas arbetsmarknad. Denna kvinnliga sektor växte 
fram under mitten av 80-talet och omfattades av kvinnorelaterade yrken inom skola, sjukvård 
och omsorg. År 2010 fanns 2,06 miljoner yrkesamma kvinnor i Sverige, och kvinnor utgjorde 
således 48 procent av alla yrkesarbetande i Sverige.  
 
I Sverige har kvinnor lika hög utbildning som män och siffror visar även att de arbetar i 
samma utsträckning. Forskning har även påvisat det faktum att det i Sverige är fler kvinnor än 
män som innehar en eftergymnasial utbildning. Trots detta har chefspositionerna under alla 
århundraden dominerats av män. (Giddens & Sutton, 2014:182) På toppositioner förfogar 
kvinnor över ca en fjärdedel. Med toppositioner innebär den högsta chefspositionen på en 
arbetsplats. Hit hör därmed inte mellanchefer, enhetschefer, verksamhetschefer, etc.  
 



År 2016 utgjordes siffran för antalet kvinnor som satt på toppositioner av 16 procent. När 
statistiken exkluderar de lägre chefspositionerna, för att enbart se till toppositioner, ökar 
klyftorna drastiskt. Den ojämna uppdelningen beror enligt Giddens & Sutton (ibid., 180-181) 
dels på skilda inställningar till att vilja göra karriär och dels på att kvinnor arbetar inom 
områden där det finns mindre utrymme för hierarkiskt avancemang.  
 
1.2	Problemformulering	
Vad gäller just chefskap har samhället under alla tider varit uppbyggt på konstruktioner av 
samhälleliga normer och föreställningar (Giddens & Sutton, 2014). Människor tillskrivs olika 
attribut beroende på deras könstillhörighet och därmed förväntas människan agera inom 
ramen för de tillskrivna attributen. Normer och föreställningar av sådan karaktär menar att 
endast män förväntas inneha toppositioner. Trots detta visar den paradoxala verkligheten att 
vissa kvinnor ändå har lyckats inta sådana positioner. Dock har vi ingen kännedom om hur 
kvinnorna själva förklarar sin framgång. Av den anledningen finner vi av sociologiskt intresse 
att undersöka hur kvinnorna själva väljer att förklara sina framgångar, samt vilka 
förklaringstypologier de då använder sig av.  
 

Med toppositioner avses CEO vilket innebär individer som erhåller högst ledande positioner. 
Beroende på yrkesområde kan dessa positioner innehas av VD, direktör, etc. Hit hör varken 
enhets- eller verksamhetschefer.  

För att kunna få en översikt kring fenomenet följer här nedan en tabell över könsfördelningen 
bland chefer i Sverige. Tabellen är hämtad från statistiska centralbyrån och gjordes år 2015.  
 
 
 
 
 
 Tabell 1. Könsfördelning chefer i Sverige 2015 
 (Statistiska centralbyrån 2015) 
 
 
De mansdominerande chefsområdena omfattas av politik, ekonomi och 
ingenjörsverksamheter medan de flesta kvinnliga cheferna återfinns inom sjukvård och 
utbildning. Inom de mansdominerade chefsområdena kan det konstateras att klyftorna mellan 
könsfördelningen är större än inom kvinnodominerande chefsområden. Könsfördelningen på 
chefspositioner visar än idag tecken på drastiska klyftor. Trots detta finns det kvinnor som 
inte enbart har lyckats inta chefspositioner, utan även toppositioner. Därmed finner vi av 
samhälleligt intresse att undersöka hur dessa kvinnor förklarar sin framgång,  
 
1.3	Syfte	
Syftet med denna studie är att studera hur kvinnor som innehar toppositioner i Sverige 
förklarar sin framgång samt vilka förklaringskategorier de använder sig av. Att kunna fånga 



kvinnornas egna berättelser anser vi således ska kunna ge oss ett svar på studiens 
frågeställningar.   
 
1.4	Forskningsfråga		

• Hur förklarar kvinnor som innehar toppositioner i Sverige sin framgång? 
• Vilka förklaringstypologier använder de sig av vid förklarandet?  

	

	

	

2.	Disposition	
I ovanstående avsnitt introducerades studien genom en inledning och problemformulering. 
Vidare har vi redogjort för syftet med studien samt medföljande forskningsfråga. Denna del, 
alltså avsnitt två, utgör studiens disposition där studiens olika avsnitt presenteras. I avsnitt tre 
följer tidigare forskning i form av elva utvalda undersökningar som vi anser vara relevanta i 
förhållande till vår studie. Avsnitt fyra kommer att omfatta den teoretiska utgångspunkten 
som ligger till grund för studien. Därefter följer ett metodavsnitt som lyfter fram metodvalet 
samt genomförandet av studien, vilket utgör avsnitt fem. Avsnitt sex behandlar en 
sammanställning av analys och resultat. Slutligen utgör avsnitt sju en diskussionsdel i 
förhållande till tidigare forskning och teorier. I detta avsnitt följer en del som avser 
reflektioner och kritik, samt tips till framtida forskningar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

3.	Tidigare	forskning	
I detta avsnitt kommer vi att behandla studier som vi har tagit del av. Studierna innefattar 
karriärmöjligheter, karriärutveckling, kvinnliga chefer, och allmänt chefskap. Vid urvalet har 
vi valt att avgränsa den tidigare forskningen i relation till studiens syfte och därmed tagit med 
forskning som är av relevans. Med anledning av att vi inte har funnit forskning som behandlar 
hur kvinnor på toppositioner förklarar sin framgång, har vi valt ut studier som täcker upp 
andra områden. Vilket i sin tur ska kunna föra oss närmre fenomenet kvinnor på toppositioner.  

Inom genusforskning finns en metafor gällande kvinnors möjligheter till att göra karriär. 
Metaforen är glastaket. Glastaket innebär en osynlig barriär för kvinnor att göra karriär och 
därmed nå toppositioner vilket grundar sig i könsdiskriminering. (Sanandaji, 2013:23) Det 
finns strukturella förklaringar kring hur glastaket skall spräckas, till exempel genom att 
ifrågasätta gamla sanningar som ämnar att kvinnor inte är kapabla att erhålla en topposition. 
Forskning om kvinnor som lyckas krossa detta glastak och erövra ledande positioner går att 
finna. Dock har vi inte funnit forskning som behandlar hur kvinnor på toppositioner själva 
förklarar sin framgång. Av den anledningen har vi valt ut studier som täcker upp hur kvinnor 
definierar sina karriärmöjligheter och karriärvillkor. Vilket i sin tur ska kunna föra oss närmre 
fenomenet kvinnor på toppositioner.  

Den tidigare forskningen är hämtad ur databaser som Sociological abstracts, scopus, 
Discovery. De sökord som vi har använt för att söka efter den tidigare forskningen är svenska 
och engelska sökord: karriär/career, karriärutveckling/career developement, kvinnliga 
chefer/women as manager, chefskap/management, toppositioner/top position-CEO. 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av både svenska och utländska artiklar är för att 
vi, utifrån både nationella och internationella perspektiv, eftersträvar en klar bild av 
fenomenet framgångsrika kvinnor. Vi vill sträva efter att nå maximal variation bland tidigare 
forskning och på så sätt även ta del av olika perspektiv och upplysningar.  

Nedan kommer den tidigare forskningen att presenteras genom att vi tematiserat den i 
följande rubriker: kvinnors karriärmöjligheter, de yrkesverksammas definition av karriär, 
kvinnors karriärutveckling, anledningen till brist på kvinnliga toppchefer, inställning till 
karriär och framgång vs tur. Med denna tematisering vill vi belysa de forskningsområden 
som behandlats, vilket i sin tur ska leda till en klarare bild av kvinnors karriärutrymme, alltså 
de strukturella ramarna.  

 



3.1	Kvinnors	karriärmöjligheter	
Hilde Theobald genomförde en komparativ studie kring kvinnors karriärutveckling, där hon 
jämförde kvinnliga chefer i Tyskland och Sverige. Syftet med hennes forskning var att ta reda 
på hur kvinnornas livs- och arbetssituation förhåller sig till varandra, samt vad dessa har haft 
för betydelse för deras karriärutveckling. Undersökningen omfattades av 81 kvinnliga svenska 
chefer och 78 kvinnliga chefer i dåvarande väst Tyskland. Kvinnornas chefspositioner var 
belägna i olika hierarkiska nivåer.  
 
Resultatet framhåller att det i Sverige är möjligt för en kvinna att kombinera karriär och 
familjesituation. Av samtliga svenska respondenter som deltagit i studien har 82 procent barn. 
I Tyskland har en sådan kombination visat sig vara av svårare karaktär där studien påvisar att 
endast 32 procent av de tyska respondenterna har kunnat kombinera karriären med 
familjesituationen. Varav det endast är 7procent av de tyska cheferna som har fler än ett barn. 
Familjesituationen har visat sig vara av betydelse i förhållande till karriärmöjligheter. Dock 
finns det en stor konstrast mellan svenska och tyska familjesituationer gällande 
omhändertagandet av barnen under tiden som kvinnorna arbetar. I Tyskland har ett rollbyte 
ägt rum. Där är det vanligast att fadern tar hand om barn och hushåll när modern arbetar, 
medan de i Sverige snarare är offentlig barnomsorg, dagmammor eller betald hemhjälp som 
har hand om detta. För att kunna möjliggöra en karriärutveckling har studien påvisat ett 
gemensamt för både svenska och tyska kvinnliga chefer är att 50 procent av kvinnorna arbetar 
övertid. Detta förklarar kvinnorna som ett sätt att framhäva sitt intresse och engagemang för 
arbetet. Något som även har en negativ baksida där denna övertid påverkar kombinationen 
mellan familjesituation och karriär.  
 
Även i Viktoria Wahl & Sofia Erikssons (2014) studie om hur anställda påverkas av 
möjligheter till att göra karriär har familjelivet och socialiseringen varit bidragande faktorer. 
Familjelivet i denna studie omfattar de kvinnor som är gifta, lever sambo eller har barn.  Dels 
har faktorer som familjeliv och socialisering möjliggjort för kvinnorna att kunna ägna sig åt 
arbetet i form av ömsesidig vårdnad av både hem och barn och dels har de bidragit till 
individuella föreställningar som påverkat hur respondenterna i fråga har definierat begreppet 
och genomförandet av karriär. 

3.2	De	yrkesverksammas	definition	av	karriär		
Som tidigare nämnt var syftet med Wahl & Erikssons (2014) studie att undersöka hur 
anställda i en organisation påverkas av de karriärmöjligheter som organisationen i fråga 
erbjuder. Genom intervjuer har forskarna kunnat besvara studiens frågeställning och kommit 
fram till att det finns bakomliggande faktorer hos de anställda som påverkar inställningen till 
att göra karriär. Dessa faktorer har visat sig vara att de anställda definierar ordet karriär 
utifrån olika synvinklar. Vissa förklarar karriär som vertikalt vilket innebär att karriär ses som 
en utvecklingsstege bland den hierarkiska rörligheten i organisationer. Andra ser karriär som 
horisontellt vilket således innebär att karriär inte ses som en utveckling i hierarkin, utan 
snarare att arbetet fungerar som ett medel som tillfredsställer psykiska, fysiska men även 
sociala behov.  
 



En annan grupp anställda menar i sin tur att karriär innebär en sammansmältning av ett 
stegrande i hierarkin och ett tilltalande och utvecklande arbete. Vidare har studien påvisat att 
organisationers karriärmöjligheter ökar de anställdas motivation och lojalitet gentemot arbetet. 
Dock har det även visat sig att dessa möjligheter har negativa konsekvenser i form av stress 
och konflikter på grund av den konkurrens som finns mellan de anställda.  

Arthur, Wilderom & Khapovas tog sig tillsammans an karriärframgång i en forskningsartikel 
vid namn ”Career success in a boundaryless career world” som skrevs år 2004. I sin 
forskningsartikel menar forskarna på att själva begreppet karriär är ett samlingsord för de 
arbetserfarenheter som en individ har samlat på sig över tid. Vidare har forskarna kunnat 
konstatera att det finns olika sätt att göra karriär på, beroende på hur individen själv väljer att 
definiera ordet. I sin studie finner de två perspektiv som behandlar subjektiv- respektive 
objektiv karriär. Den subjektiva karriären avser den unika individens uppfattning och 
uppskattning av sin egen framgång i förhållande till sina personliga mål och prioriteringar. 
Den objektiva karriärframgången inkluderar variabler som familjesituation, inkomst, 
befordringar och arbetsnivå.   

3.3	Kvinnors	karriärutveckling	
Jenny Hedström (2007) genomförde en studie om kvinnliga karriärvillkor där syftet ämnade 
studera kvinnliga chefers upplevelser av hinder och möjligheter för karriär och chefskap. 
Resultatet visar att vägen mot chefskap handlar om att kunna leda sina medarbetare på vägen 
till organisationens mål. Hindren har visat sig ligga i att som chef kunna hitta balans och 
samtidigt pendla mellan de formella och informella strukturerna på arbetsplatsen. Vad gäller 
skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefsegenskaper anser samtliga av studiens 
respondenter (kvinnor) att män har tendenser att kunna synas och höras mer än kvinnliga 
chefer. I relation till Hedströms studie konstaterar respondenterna i Theobalds studie att de 
anser att den egna könstillhörigheten har en negativ betydelse för karriär- och yrkesutveckling. 
De förklarar den negativa betydelsen genom aspekter som mindre lön, det faktum att de är 
föräldrar men även att kvinnorna kan inneha likvärdiga, eller i vissa fall till och med bättre 
kvalifikationer än män och trots detta betraktas brista i förmågan att kunna inta 
chefspositioner.  
 
Susanne Karlsson (2005) har genomfört en studie om karriärvillkor och menar i sin tur att 
dessa styrs av kulturella- och strukturella dimensioner som finns i samhället. Strukturen kan 
variera beroende på arbetsplats och syftar till de roller som en individ får eller kan inta. Den 
kulturella dimensionen finns djupt inrotat i samhället och avser de föreställningar som 
betraktas vara normativa och riktiga. Dessa dimensioner bidrar till de möjligheter respektive 
hinder som en yrkesverksam kvinna kan komma att stöta på och blir därför avgörande för 
hennes karriärvillkor. Karlsson påpekar att strukturen och kulturen formar människors 
handlingar och valmöjligheter. Följaktligen begränsas även de strategier och 
handlingsutrymmen som människor kan använda sig av för att nå sina mål i arbetslivet. 
Vidare hävdar hon att det är just dessa dimensioner som minskar kvinnans karriärvillkor på så 
sätt att socialisationen är avgörande för den kvinnliga självbilden.  
 



3.4	Anledningar	till	bristen	på	kvinnliga	toppchefer		
Thomas m.fl. (2016) genomförde även de en studie om yrkesverksamma kvinnor. Studien 
omfattade 30,000 kvinnor i USA vilka vistades inom vård, media etc. Syftet var att ta reda på 
anledningen bakom att få kvinnor innehar ledande positioner. Studien visade att kvinnor är 
underrepresenterade på alla hierarkiska nivåer. Gällande toppositioner i USA var det endast 
19 procent av de yrkesverksamma kvinnorna satt på sådana positioner.   
 
Resultatet påvisade att anledningarna bakom detta är mer komplexa än vad det tidigare tycks 
ha varit. Kvinnor har visats stöta på fler barriärer än män, både vad gäller att komma in på 
arbetsmarknaden men också att kunna tilldelas utvecklingsmöjligheter som i sin tur kan leda 
till en hierarkisk stegring. Studien visar även att både män och kvinnor innehar likvärdiga 
tjänster i början av sina karriärer, men att kvinnor sedan nöjer sig när de tilldelas en 
någorlunda ledande position. Detta lyfts även i Theobalds studie där ingen av respondenterna 
strävade efter att göra karriär. De hävdade att de var nöjda med sina nuvarande positioner. 
Detta förklarades genom att respondenterna nämnde att de inte var intresserade av hierarkiska 
klättringar utan snarare var intresserade av flexibilitet med möjlighet att byta inriktningar. Till 
skillnad från män som oftast strävar efter att klättra i hierarkin.  
 
McKinsey (2016) har även kunnat konstatera att kvinnor i förväg har föreställningar om att 
det krävs mer av dem för att nå en topposition, än vad det krävs av män. I likhet med 
Hedström (2007) och Theobalds studier, antyder kvinnor även i denna studie att deras 
könstillhörighet är ett hinder för en karriärutveckling. Genom att se till de olika arbetsplatser 
som ingått i studien har forskarna kunnat ta reda på att mer än hälften av de anställda på 
arbetsplatserna uttrycker att jämställdhet vad gäller kvinnliga och manliga chefer inte är 
prioriterat. Resultatet av studien visar även på att kvinnor har mindre tillgång till ett 
kontaktnätverk. Detta för att toppositioner under flera decennier har dominerats av män och 
därmed har de lyckats forma trovärdighet i rollen. Sålunda blir det enklare för män att komma 
i kontakt och bli guidade av andra män på sådana positioner.  
 
Trots att McKinsey (2016) studie framhäver att män har större kontaktnätverk och därmed 
anses ha bättre villkor att guida yrkesverksamma högre upp i hierarkin, framhäver Ehn och 
Rudengren (2016) i sin studie om Kvinnors karriärmöjligheter i revisions- och 
finansbranschen att kvinnor inom revisionsbranschen ändå föredrar att ha kvinnliga mentorer. 
Detta för att de upplever att en kvinnlig mentor bidrar med bättre karriärmöjligheter då hon 
har större förståelse för kvinnors karriärmönster.  
 
McKinsey avlutar sin studie med att påpeka att genom att ta reda på vilka anledningarna är till 
att så få kvinnor innehar toppositioner, ökar chansen för fler kvinnor att nå topposition. 
 
3.5	Inställning	till	karriär	
Kvande & Rasmussen (1985-1986) genomförde en norsk studie om civilingenjörer där de 
jämförde kvinnor och mäns inställningar till karriär. Studien står i kontrast till den 
samhällssyn och ovanstående studier som menar att kvinnor inte är lika orienterade mot att 
klättra uppåt i hierarkin som män. Denna studie visar att yrkesverksamma kvinnor har ett stort 



intresse för att göra karriär och inta en chefsroll. Däremot visade det sig att kvinnorna var 
kritiska gentemot utformandet av chefsarbetet. I enlighet med övriga studier uttryckte 
kvinnorna i denna studie att de hellre hade velat inta en chefsposition i mer dynamiska 
organisationer utan en strikt hierarki, organisationer som mer liknade nätverk. Detta har visat 
sig bero på att kvinnor har bättre möjligheter i organisationer som har mer dynamiska och 
flexibla strukturer. Sådana arbetsplatser har visat sig sträva efter ett ledarskap som består av 
samarbete, delegering och motivering av medarbetarna. Kvande & Rasmussen visar i sin 
studie att kvinnor har andra karriärmönster än män och det kan vara en förklaring till bristen 
på karriärutveckling för kvinnor. Något som tidigare förklarats som kvinnornas egen vilja att 
inte avancera i hierarkiska positioner.  
 
Karin Klenke genomförde år 2003 en studie vid namn Gender influences in decision-making 
processes in top management teams. Hon behandlar bland annat inställningen till karriär där 
hon lyfter fram inställningsfaktorer som bidragit till att Carly Fiorina blev en av de mäktigaste 
affärskvinnorna i USA. Dessa faktorer har visat sig vara intelligens och mod. Men framförallt 
har nyckeln varit att hon har använt sig av manliga attribut och karriärmönster i form av 
politiska spel. Sådana spel som tidigare använts av män för att bli befordrade och nå 
toppositioner. Klenke (2003) påpekar att Fiorinas handlande uppvisar ett normbrytande och 
därav är sådana fall sällsynta. Anledningen till detta är att dylika handlanden medför 
konsekvenser. När en kvinna visar attribut som anses vara manliga bryter det mot 
samhälleliga normer. Detta leder till att medarbetare, oberoende av kön, känner obehag vilket 
i värsta fall kan resultera i att kvinnan i fråga utesluts från kollektivet. Däremot påvisar 
Klenke (2003) att det är just modet att våga göra normbrytande handlingar av detta slag som 
ökar möjligheterna för en kvinna att få en plats bland eliten.  
 
Asplund genomförde år 1984 en undersökning om män och kvinnors karriärer där hon 
intervjuade dem om vad som drev dem till att vilja göra karriär. Undersökningen uppvisade 
stora skillnader mellan de manliga och kvinnliga svar som framkom i intervjuerna. Kvinnorna 
i Asplunds undersökning framförde att det snarare är av slump som de har tillträtt sina 
befattningar. Vidare har undersökningen visat att det är psykologiska och inte sociologiska 
faktorer som driver kvinnor i deras arbete. Kvinnorna har motiverat detta genom uttalanden 
som påvisar att de drivs av att utvecklas som personer och ägna sig åt arbetsuppgifter som de 
anser vara intressanta. Tillskillnad från männen som menar på att drivkraften ligger i behovet 
av makt och status. Vidare visar undersökningen att män planerar sina karriärer både tidigare, 
men också i större utsträckning än vad kvinnor gör. 
 
3.6	Framgång	och	tur	
Robert H. Frank är professor i ekonomi och genomförde år 2016 en studie om förhållandet 
mellan framgång och tur i USA. Frank (2016) hävdar att alla framgångsrika människor har 
turen att tacka för sin framgång. Med detta menar han att framgång givetvis handlar om hårt 
arbete, men utan tur kommer man ingenstans. Enligt Frank beror turen på den tid och de 
omständigheter som en individ är född under. Han utvecklar detta genom att belysa om att det 
är i dessa två faktorer som möjligheten till att genomföra ett hårt arbete ligger. Frank 
understryker att ingen refererar till turens betydelse vid förklarandet av fenomenet framgång.  



Sammanfattningsvis har forskarna av dessa elva studier studerat definitioner av karriär, 
karriärmöjligheter, karriärvillkor och inställning till att göra karriär. Vi kan konstatera att 
majoriteten av studierna framhäver betydelsen av könstillhörighet i relation till att göra karriär 
och nå toppositioner. Respondenterna i dessa studier hävdar att könstillhörighet spelar en stor 
roll vid etablerandet av karriär. De menar på att kön fungerar som en förutsättning vad gäller 
manliga karriärvillkor och som en barriär för kvinnliga villkor. Hur tidigare studier ser på 
karriär skiljer dem åt, dock påstår de att en förändring i organisationsstrukturer måste ta fart. 
Detta med anledning av att kvinnor ska kunna, men också själva vilja inta chefspositioner. 
Dock skiljer sig Franks forskning från övriga då han behandlar en aspekt som står samtliga 
studier avlägset; tur.  
Det som vi saknar hos samtliga studier är att ingen behandlar de högst uppsatta positionerna. 
Studierna förhåller sig till mellanchefer och därmed finner vi av intresse att studera hur 
kvinnliga toppchefer förklarar sina framgångar, samt vägen dit. Sålunda innebär det att vår 
studie kommer att bidra med en ny synvinkel av fenomenet. Detta på grund av att vi kommer 
att uppmärksamma hur kvinnor på toppositioner, med egna ord, förklarar sin framgång. 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

4.	Teoretiska	utgångspunkter	
Nedan kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkten som vi har valt att förhålla oss 
till vid genomförandet av denna studie. Teorin som kommer att behandlas är Charles Tillys 
teori om förklaringar. Detta med anledning av att syftet med studien är att ta reda på hur 
kvinnor på toppositioner förklarar sin framgång samt vilka förklaringskategorier de använder 
sig av.  

Charles Tilly är känd för sina forskningar kring hur sociala fenomen har sett ut och förändrats 
över tid. Tillys teorier bygger på ett sociologiskt antagande där kärnan återfinns i vikten av 
historien och dess avgörande betydelse för sociala förändringar. Således förhåller sig Tillys 
teori till en ontologisk ram där han påpekar att det finns en parallell mellan det historiska 
fältet och sociala fenomen i syfte att förstå sociala förändringar. (Tilly, 2008: 161) Hans 
förklaringstypologi vilar på att människan socialiseras in i ett samhälle och en kultur som 
formar och omformar hennes tankemönster och scheman.  

Som redan nämnt är kvinnlig framgång ett strukturellt problem, i form av det omtalade 
glastaket. Problemet anses inte ligga hos individen själv utan speglas i samhälleliga system 
som följt människan övertid. De som drabbas är i det här fallet kvinnor i sin karriärklättring. 
Då syftet med vår studie är att ta reda på hur kvinnor som har lyckats spräcka glastaket själva 
förklarar sin framgång behöver vi precis som Tilly hävdar, dra paralleller mellan det 
historiska fältet (kvinnornas biografi) och sociala fenomenet (kvinnor på topposition). Tillys 
anledningsförklaringar vilar på ett socialkonstruktionistiskt synsätt där Tilly menar att genom 
socialisation lär sig människan vad som är rätt respektive fel.  

Charles Tilly teori om förklaringsmodeller syftar till att påvisa hur sociala företeelser klargörs 
med hjälp av olika förklaringar som han kallar för anledningsförklaringar. Genom att förhålla 
oss till Tilly’s teori kommer vi kunna åskådliggöra hur kvinnor på topposition, genom olika 
anledningsförklaringar, tilldelar sociala fenomen och företeelser som har bidragit till deras 
framgång mening.  

 
4.1	Allmänt	om	teorin		
Charles Tilly teori om förklaringsmodeller syftar till att påvisa hur sociala företeelser klargörs 
med hjälp av olika förklaringar som han kallar för anledningsförklaringar. Genom att förhålla 
oss till Tilly’s teori kommer vi kunna åskådliggöra hur kvinnor på topposition, genom olika 
anledningsförklaringar, tilldelar sociala fenomen och företeelser som har bidragit till deras 
framgång mening. 
 



Samtliga förklaringstypologier i Tillys teori syftar till att framhäva och återkalla gamla 
händelser och således forma och återställa sociala relationer (Tilly, 2008:15). I de flesta fall 
handlar det om att människor väljer att flytta fokus från vissa faktorer för att istället 
understryka andra. I förhållande till kontext och relation väljer avsändaren vad som bör 
betonas, eller avsiktligt förbises, för att ett fenomen ska förklaras. (Tilly, 2008) 
 
Tillys anledningsförklaring innefattar fyra olika kategorier, vilka är; konventioner, berättelser, 
koder och tekniska orsaksförklaringar. Konventioner är en förklaringsstrategi som varken 
avser sanning eller trovärdighet, utan är en socialt kontextbunden förklaring vilket gör den till 
en socialkonstruerad förklaring som är anpassad till den aktuella situationen. Berättelser avser 
en mer djupgående och detaljerad förklaring av allt ifrån en handling till ett beteende. Den 
tredje typen behandlar koder där inkluderat regler och normer som används för ett förklara 
och försvara ett beteende. Tekniska orsakseffekter är den sista typologin i Tillys teori och 
kännetecknas av förklaringar som tillhör en grupp eller ett medlemskap. (Tilly, 2008) Med 
anledning av att studien avser att studera hur kvinnor på topposition förklarar sin framgång 
samt vilka förklaringstypologier de använder sig av vid förklarandet kommer vi med hjälp av 
Tillys teori om förklaringsmodeller kunna besvara frågeställningarna. 
 
Dessa anledningsförklaringar avser inte att behandla hur människor tar in och bearbetar 
information. Tilly (ibid., 9) upplyser om att de istället används som ett medel för att interagera, 
utbyta information och kollektivt modifiera redan existerande förklaringar. Mer konkret 
innebär detta att människor, genom dessa anledningsförklaringar, talar om relationen mellan 
det egna jaget och den andre. Samspelet mellan avsändare och mottagare bygger medvetet, 
eller omedvetet, på en ständig upprätthållning och återställning av de involverade individernas 
relation.  
 
Avslutningsvis har vi byggt upp en situationsbeskrivning som ska fungera som ett 
klargörande av de fyra kategorierna i Tillys förklaringsteori. Situationen utspelar sig på en i 
princip tom buss. En nyanländ kliver på och istället för att sätta sig på en avlägsen plats, väljer 
hen att sätta sig bredvid en annan passagerare. Trots att detta kan betraktas som en avvikande 
handling så är handlingen förklarbar. Dock kan förklaringarna gestaltas på olika sätt beroende 
på vilken förklaringstyp individen i fråga använder sig av.   
	
4.2	Conventions/Konventioner		
	
                           ”Jag är inte härifrån, därför satte jag mig på fel plats” 	
	

Den första förklaringskategori som Tilly (2008:16) lyfter upp är den som han kallar för 
konventioner. Denna typ av förklaring är komplex och varierar beroende på den sociala 
kontexten, i syfte att upprätthålla, återställa eller neka relationer. Konventioner används enligt 
Tilly som klyschiga förklaringar där individen inte behöver uttrycka sig detaljerat, vilket 
framkommer i exemplet ovan. Svaret belyser framförallt det självklara sättet att uttrycka sig 
på i situationen. Förklaringarna behöver varken vara sanna eller logiska således de passar in i 



den aktuella kontexten (ibid., 33). Ett exempel på en konvention kan vara att en individ talar 
om att den är sjuk och därmed inte kan gå till jobbet. Ett sådant uttalande är snarare en 
formulering än en förklaring då uttrycket är kontextbundet i syfte att klargöra sina handlingar. 
Därav syftar konventioner till vardagliga formler.  
 
Kontextbundna förklaringar, likt konventioner, varierar drastiskt beroende på relationen 
mellan de involverade parterna. Faktorer som närhet och distans, hierarkisk position eller 
förälder-barn relation är avgörande för hur förklaringarna kommer att framföras. (Tilly, 
2008:45) Vidare innebär detta att en chef inte är skyldig att ge sina anställda utförliga 
förklaringar kring en företeelse, till skillnad från en motsatt situation. En anställd förväntas 
däremot försvara sina icke uppskattade handlingar genom utförliga och uppriktiga 
förklaringar. Ett sådant uttalande skulle kunna se ut på följande sätt: ”jag ber så hemskt 
mycket om ursäkt, jag missuppfattade direktiven.” 
 
Tilly (2008:51) hävdar att människan lär sig att ge passande förklaringar redan från barnsben 
då de ständigt ingår i en socialisering. Följaktligen innebär detta att det, medvetet och 
omedvetet, finns ett kontinuerligt upprätthållande av sociala relationer där de involverade 
parterna ständigt definierar relationerna och medföljande förväntningar. Sådana förväntningar 
omfattar bland annat det som parterna anser vara acceptabelt och oacceptabelt i olika 
kontexter, och inte minst uppsatta gränslinjer.  
 
4.3	Stories/Berättelser	

	
							”Sedan jag var liten har mina föräldrar talat om för mig att det är oförskämt att sätta sig 

på en avlägsen plats om det är ledigt bredvid en annan resenär. Därför satte jag mig där”    
	
I kontrast till konventioner förväntas berättelseförklaringar följa logiska regler. Dessa regler 
är i de flesta fall inte allmänna, utan kopplade till ett individuellt ansvar (Tilly, 2008:67). 
Exemplet ovan visar hur individen använder sig av berättelser för att förklara sin handling. 
Förklaringen är kopplad till dennes individuella ansvar där handlingen är baserad på en 
oskriven regel som individen har vuxit upp med. Skillnaden mellan berättelseförklaringar och 
de tidigare nämnda konventioner är att berättelser innehar en dramaturgisk struktur, som på 
gott eller ont, är riktad mot någon. Således innebär det att förklaringar av denna sort alltid 
inkluderar någon som ska hyllas eller skyllas. Vilket i ovanstående fall blir individens 
föräldrar. Denna förklaringstyp är oftast moralisk och kan på så sätt frambringa band mellan 
individer, samt inneha kunskapsbärande information. 
 
Berättelseförklaringar bemästras oftast genom att förklaringen bryts ner till mindre enheter. 
Dessa enheter innefattar allt ifrån aktörer, handlingar och orsaker. Fördelen med sådana 
förklaringar är att individen i fråga kan skapa ordning i berättelsen genom att mer utförligt 
koppla ett element till en företeelse och på så sätt klargöra för mottagaren. Berättelser är en 
vardaglig förklaringstyp som karaktäriseras av orsak- verkan samband.  
 



Förklaringar av denna typ används framförallt i fyra syften; för att forma nya relationer, 
upprätthålla existerande relationer, åtgärda skadade relationer och finna en överenskommelse 
mellan de berörda individerna (Tilly, 2008:70). Varje berättelseförklaring medför både bra 
och dåliga konsekvenser. Avsändaren har alltid en baktanke bakom det sagda. Därmed formas 
berättelseförklaringarna efter det mål som sändaren avsätter och blir av den anledningen 
avgörande för hur mottagaren kommer att förhålla sig till budskapet. Det som människan 
lyssnar till och tar in, kommer att avgöra dennes handlingar och känslotillstånd.  
	

4.4	Codes/Koder		
	

”Jag valde den platsen eftersom att normen säger att barn bör sitta längst bak på 
bussen för att låta de vuxna sitta där fram.” 

	
Likt konventioner används koder som formler snarare än förklaringar. Skillnaden ligger i att 
en formulering inte behöver framföras genom orsak och samband.  Koder används framförallt 
vid professionella sammanhang. Att använda sig av denna form av förklaringstyp blir som att 
tala i klichéer där individen framförallt refererar till regler, kategorier och tillvägagångssätt. 
(Tilly, 2008:102) Som indikeras i citatet ovan väljer individen att förklara sig genom att 
referera till samhälleliga normer. Kodförklaringar används i syfte att få mottagaren att 
identifiera en kreativitet hos avsändaren. Av den anledningen kategoriseras den som en formel 
som används vid professionella sammanhang.  

I vardagen använder sig människan sällan av kodförklaringar. När människa ska förklara en 
företeelse är det vanligast att det sker genom berättelser. Dock kan det stundtals vara 
behövligt att förkorta dessa berättelseförklaringar och omvandla dem till koder. (Tilly, 
2008:123) Omvandlingen möjliggör kategoriseringar av det sagda, vilket resulterar i att 
mottagaren får en klarare bild av berättelserna.  
	
Koder har sin egen dynamik som kännetecknas av hur en individ orienterar sig i en social 
kontext. Koder är igenkännbara då de baserar sig på en sammanflätning av aktiviteter som 
innefattar regler/lagar, normer, organisationskulturer etc. Då koder bygger på regler, och 
regler ändras, så kommer en ändring inom ett område att stimulera flera ändringar inom 
samma område. Av den anledningen används förklaringar av denna sort främst av auktoriteter. 
	
4.5	Technical	cause-effect	accounts/Tekniska	orsakseffekter		
	

”Jag är nyanländ och orienterar mig fortfarande som jag gjorde i mitt hemland, 
därför satte jag mig där.” 

 
Tekniska orsakseffekter skiljer sig från övriga förklaringstyper på så sätt att de inte är 
allmängiltiga utan kännetecknas av information som är sluten till ett specifikt medlemskap 
(Tilly, 2008:131). Då informationen är intern är det endast de individer som ingår i 
medlemskapet som kommer att kunna bruka och förstå de aktuella tekniska förklaringarna. 



Därav behöver avsändaren anpassa sin förklaring efter mottagarna vilket vidare innebär att en 
och samma förklaring kommer att framhävas på olika sätt beroende på vilket medlemskap 
individerna i fråga tillhör. 
	
Vid val av förklaringstyp måste individen i fråga se till två alternativ; antingen skall 
förklaringen avse att bidra med kunskap till mottagarna eller förhålla sig till populära 
diskurser inom medlemskapet i fråga (Tilly, 2008:175). Medlemskap avser en samling 
individer som tillhör samma grupp och därmed använder sig av samma regler och metoder. 
Medlemskapet kan omfatta alltifrån kultur, arbetsplats, könstillhörighet, etc. 
 
Vid användning av tekniska orsaksförklaringar har mottagaren två valmöjligheter att förhålla 
sig till. Antingen tolkar hen det sagda som att avsändaren har missförstått relationen dem 
emellan, eller så tilldelar hen avsändaren en så kallad know-it-all etikett. När mottagaren 
efterfrågar ett klargörande av tekniska orsaksförklaringar så har denne redan i förväg 
klassificerat relationen som ojämn i den specifika konversationen. Denna typologi används 
framförallt vid professionella sammanhang där förklaringen bygger på förhållandet mellan 
orsak-verkan.  
 
4.6	Sammanfattning	
	

                                           Vardagliga                                  Professionella    
                                            sammanhang                                        sammanhang	
Formler                             Konventioner                                Koder 
 
Orsak-verkan                   Berättelser                                     Tekniska orsakseffekter 	

                                                                                                        (Charles Tilly, 2008:19)	

Samtliga förklaringstypologier i Tillys teori syftar till att forma och återställa sociala 
relationer. Likheten mellan konventioner och koder är att de båda snarare fungerar som 
formler än utförliga förklaringar. Vidare innebär det att uttrycket är kontextbundet i syfte att 
klargöra en handling. En ytterligare likhet mellan dessa är att de används i syfte att 
tillfredsställa individer som inte behöver tilldelas utförliga förklaringar i form av 
orsakssamband.  I stort sett används både konventioner och koder som klichéer. Skillnaden är 
däremot att den förstnämnda används som allmänna klichéer medan koder fungerar som 
formuleringar som refererar till regler och normer i en viss kontext.  Konventioner och 
berättelser är enligt Tilly de mest användbara. Likheten mellan dessa är att de båda används i 
vardagliga sammanhang. Till skillnad från koder och tekniska orsakseffekter som istället 
används i professionella sammanhang. Med denna teori kan vi studera hur människor 
förklarar framgång genom att få insikt i vilka förklaringstyper de använder och hur de 
använder dessa. På så sätt kan vi få fördjupat kunskap om hur kvinnor i toppositioner 
förklarar sin framgång.	

 

 



 
 
 
 
 

5.	Kvalitativ	intervjustudie		
 En kvalitativ intervjustudie är en metodansats som avser att genomföra kvalitativa analyser. 
(Aspers, 2007:37) Syftet med kvalitativa analyser är att finna förståelser och förklaringar 
kring ett forskningsfält. Murchisson (2010:13) menar att sociala fenomen enbart kan förstås 
om de studeras i relation till sin sociala kontext. Vilket inom denna metodansats kan ske 
genom observationer och framförallt genom samtal med de individer studien berör. Genom att 
samtala med de berörda individerna kan forskaren forma en förståelse kring deras tänkande 
och den mening dessa tankemönster har i relation till forskningssyftet.  
 
Inledningsvis är forskarens främsta uppgift att välja metoder och angreppssätt som möjliggör 
ett besvarande av forskningsfrågan. För att studien ska vara genomförbar har vi, i enighet med 
Aspers (2007:79) sett till att forskningsfråga, teori och metod kan knytas an och därav har vi 
valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 
 
Sociala interaktioner är den viktigaste byggstenen i en forskares arbete. Detta med anledning 
av att forskaren själv inte ska tilldela aktörerna en mening utan fånga aktörernas upplevelser 
och förklaringar. Målet med den empiriska forskningen är att kunna alstra förklaringar utifrån 
förståelsen av aktörernas berättelser. Aspers hänvisar till Dilthey(2007:40) och lyfter upp tre 
aspekter som krävs för att en forskare ska kunna forma en förståelse kring ett fenomen. Dessa 
avser att forskaren bör bekanta sig med de mentala mönster som alstrar och förmedlar mening 
om fenomenet, att forskaren har kunskap om kontexten och att hen kan förstå sociala system 
som konstruerar uttalanden. Mer konkret innebär det att vi som forskare måste bekanta oss 
med fenomenet kvinnlig framgång genom att känna till historien och de diskurser samt 
regelsystem som ingår i företeelsen.  
 
 5.1	Varför	kvalitativ	intervjustudie	
Då syftet med denna studie avser att studera hur kvinnor som innehar toppositioner förklarar 
sin framgång innebär det att vi som forskare måste kunna fånga upp de berörda individernas 
berättelser och den mening de tillskriver sin egen framgång. Vilket är anledningen till att vi 
har valt denna kvalitativa metod. Mellanmänskliga metoder som vi har valt att använda oss av 
gör det genomförbart för oss att nå respondenternas individuella verklighetsuppfattning och 
därmed deras motiv för sin framgång. Enligt Aspers (2007:27) ger mellanmänskliga metoder 
en subjektivistisk syn på respondenternas perspektiv av fenomenet. Detta innebär att 
forskaren tar hänsyn till syftet och meningen i det sagda utifrån respondenternas eget 
perspektiv.  
 
En kvalitativ intervjustudie syftar till att skapa en förståelse och förklaringar kring tidigare 
ostuderade kulturer. I vårt fall har vi tagit oss an den främmande kulturen bland kvinnor på 



toppositioner där syftet har varit att ta reda på hur dessa förklarar sin framgång samt analysera 
vilka anledningsförklaringar de använder sig av. Då fenomenet är främmande för oss har det 
varit av stor vikt att göra det främmande bekant. Vi anser därmed att kvalitativa intervjuer kan 
bidra till att vi kan uppmärksamma de konstruktioner och tankemönster som respondenterna i 
fråga använder sig av. Då studien behandlar kvinnornas framgångsresa är det betydelsefullt att 
ta hänsyn till kvinnornas berättelser. Om vi inte lyckas begripa deras resa så kommer vi heller 
inte att kunna förstå deras ordval vid förklarandet av sin framgång.   
 
För att få svar på frågeställningen är det, som tidigare nämnt, av stor vikt att teorin och 
metoden kompletterar varandra. Sambandet återfinns i Tillys teori som understryker vikten av 
historiens avgörande betydelse för sociala förändringar. Förståelse för sociala förändringar 
finnes i parallellen mellan det historiska fältet och sociala fenomen.  

Sammanfattningsvis möjliggör denna metodansats, genom sin öppenhet, att upptäcka 
samband i relationen förflutet-nutid. För att förstå hur kvinnorna väljer att förklara sin 
framgång måste vi ta del av underliggande mening i deras berättelser för att klassificera de 
sätt som de talar om sin framgång. För att kunna begripa kvinnornas berättelser kring sin 
framgång krävs det att vi tar reda på kvinnornas resa i sin helhet. Detta innebär att frågor 
kring deras bakgrund, utbildning, osv tas upp. Något som ökar förståelsen kring ett fenomen 
där helheten och biståndsdelarna är av betydelse. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kommer 
vi få ta del av kvinnornas framgångsfaktorer vilket kommer att besvara studiens 
frågeställningar. 
 
5.2	Urval	
I denna studie har urvalsprocessen bestått av ändamålsenliga urval. Ändamålsenliga urval är 
enligt Patton (2002) urval som avser att det sociala fältet och de involverade respondenterna 
avsevärt ska kunna illustrera fenomenet i relation till det aktuella syftet och medföljande 
frågeställning. Då studien syftar till kvinnor på toppositioner måste urvalet omfattas av 
kvinnor som har lyckats inta en sådan position.  
 
5.2.1	Val	av	social	miljö		
Valet av sociala miljöer har i denna studie varit baserat på typiska fall. Med typiska fall menar 
Patton (2002:236) urval där målet är att nå en övergripande bild av ett fenomen vars sociala 
miljöer är mångfacetterade. I vårt fall syftar studien till att undersöka hur kvinnor på 
toppositioner förklarar sin framgång samt analysera vilka förklaringskategorier de väljer att 
använda sig av. Denna urvalstyp har bidragit till att vi har kunnat ta del av olika sociala 
miljöer där fenomenet utspelar sig, vilket vidare har inneburit att vi har kunnat nå en 
helhetsbild av det undersökta fenomenet.  
 
För att kunna ta del av olika perspektiv, vill vi i denna studie uppnå maximal variation. Detta 
har vi uppnått genom att ta hänsyn till olika sociala miljöer där kvinnor på toppositioner kan 
befinna sig. De sociala miljöerna som denna studie har baserats på är olika arbetsområden. 
Dessa arbetsområden innefattar; media och kommunikation, ingenjörsverksamheter, politik, 
advokat, hälso- och sjukvård, egenföretag samt utbildningsväsendet. Den maximala 



variationen finner vi i att vi inte enbart har förhållit oss till en sektor/område utan flera. Detta 
för att vi ska kunna nå en övergripande bild av hur kvinnor på toppositioner förklarar sin 
framgång.  
   
5.2.2	Val	av	intervjupersoner		
Valet av intervjupersoner för denna studie har således baserats på en kombination av 
intensitetsurval och snöbollsurval. Sju av informanterna kontaktades genom ett 
intensitetsurval som enligt Patton (2002:236) innebär att urvalet ska leda till att forskarna ska 
kunna få ut så rik och relevant information som möjligt. De individer som kontaktades var 
kvinnor vars namn är välkända i Sverige. Resterande av de berörda individerna fann vi genom 
ett snöbollsurval som vi återkommer till längre ner.  
 
Med hjälp av internet hittades kontaktuppgifter till de informanter som valdes ut genom 
intensitetsurvalet. Utifrån detta intensitetsurval mailade vi sammanlagt tolv kvinnor, varav 
fem av dessa tackade nej på grund av tidsbrist. Följaktligen bestod urvalet av sju 
framgångsrika kvinnor. Därmed saknades tre informanter vilket kompletterades genom ett 
snöbollsurval. För att uppnå ett så rikt material som möjligt inom den begränsade tiden som 
fanns till förfogande genomförde vi tio intervjuer.	 I syfte att fånga upp olikartade synpunkter 
valdes kvinnor med olikartade profiler. Denna variation ökar chanserna för en informationsrik 
studie.  
 
De resterande tre informanterna kom vi i kontakt med genom att en av informanterna från 
intensitetsurvalet hänvisade oss vidare till de övriga kvinnorna. Detta är enligt Patton (2002) 
vad som karaktäriserar ett snöbollsurval; att någon hänvisar till någon annan som är relevant 
för studiens syfte.   
 
För att garantera validitet har det, i förhållande till syftet som avser att studera hur kvinnor på 
toppositioner förklarar sin framgång, varit av stor vikt för oss att hitta nyckelinformanter som 
innehar en sådan position.  
 



5.2.2.1	Presentation	av	deltagarna	
	
Respondent                            Yrkesområde                                             Ålder (ca.) 
 

R1	 Politiker	 40-årsåldern	
R2	 Journalist	 40-årsåldern	
R3	 Advokat	 50-årsåldern	
R4	 Ingenjör	 50-årsåldern	
R5	 Sjukhusdirektör	 50-årsåldern	
R6	 Privatvård	 30-årsåldern	
R7	 Företag	 40-årsåldern	
R8	 Börs och finans	 30-årsåldern	
R9	 Journalist	 40-årsåldern	
R10	 Coachning	 50-årsåldern	

	
Tabell 2. Presentation av deltagarna. 

	

5.3	Genomförande	
Inledningsvis valde vi att kontakta samtliga av kvinnorna på toppositioner via mail där vi lyfte 
fram syftet med denna studie. Avsikten med mailet var att komma i kontakt med de berörda 
individerna för att få en uppfattning om huruvida de var intresserade och hade möjlighet att 
delta i studien, eller inte. Efter att ha kommit i kontakt med samtliga respondenter och fått 
samtycke kring deras deltagande i studien genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Nedan 
kommer genomförandet att stegvis presenteras.  
 
5.3.1	Intervju  
För att en forskare ska få ett empiriskt underlag krävs att hen kommer i kontakt med det 
aktuella fältet, vilket kan ske genom intervjuer. Intervjuer är samtalsrelationer där forskaren 
eftersträvar att förstå den som hen interagerar med. Genom intervjuer kan forskaren skapa 
närhet till det studerade fenomenet och därmed forma en förståelse kring det som talas om.  
Vid kvalitativa studier baseras intervjuerna på att frågorna är öppna för det faktiska fältet. 
Detta innebär att frågorna fångar upp det som avses studeras, som i detta fall är hur kvinnor 
på topposition förklarar sin framgång. Observationer är en annan datainsamlingsform. Dock 
är inte alla fenomen tillgängliga att studeras genom observationer. Något som i denna studie 
har möjliggjorts genom intervjuer. (Aspers, 2007: 139) 

 
I vårt fall har vi använt oss av tematiskt öppna intervjuer. Denna strategi kännetecknas av 
tematiseringar som bygger på studiens syfte och forskningsfråga (Aspers, 2007:144). 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av denna intervjumetod är att vi eftersträvar att 
fånga kvinnornas unika berättelseförklaringar om sina framgångar. Att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer skulle ha inneburit att de svar vi får är baserade på våra 



förutbestämda och konkretiserade frågeställningar (Aspers, 2007:143). Fördelen med den 
tematiskt öppna intervjun är att forskaren framhåller en flexibilitet som möjliggör en 
behandling av helheten.  
 
De teman som vi har förhållit oss till under samtliga intervjuer är; bakgrund, samhälleliga 
strukturer och hinder/drivkrafter. Val av dessa teman förklaras med hjälp av Tillys metod 
som menar att för att kunna förstå människans anledningsförklaringar behöver man dra 
paralleller mellan det historiska- (kvinnornas bakgrund, hinder och drivkraft) och det sociala 
fältet (samhälleliga strukturer). I samband med intervjun har vi inte nämnt något om dessa 
teman för våra respondenter. Detta för att undvika att leda respondenterna i någon riktning 
och därmed få dem att motivera för sina egna framgångsfaktorer.  
 
Bakgrund behandlar respondenternas biografi, samhälleliga strukturer syftar i sin tur till 
respondenternas påverkning av socialt konstruerade normer och hinder/drivkraft avser att 
skaffa sig kunskap kring de hinder de stött på under resan till framgång. Valet av dessa teman 
grundar sig i människans biografi där målet är att vi ska kunna identifiera meningsstrukturer. 
Genom att se till människans livslopp får vi som forskare möjlighet att framhäva relationen 
mellan livshändelser och respondenternas ordval vid berättandet av dessa händelser (Aspers, 
2007:160). Att finna dessa meningsstrukturer har vidare lett till att vi har kunnat skapa en 
djup förståelse kring respondenternas framgång.  
 
Vid kvalitativa metoder är det av stor vikt att intervjuerna utspelar sig mer som vardagliga 
samtal. För att minska känslan av maktutövning bör den som intervjuar endast utgå från en 
frågeguide och istället låta respondenten styra samtalet (Aspers, 2007:145). Därmed har vi 
valt att inleda samtalet med enbart en huvudfråga, vilken lyder: Hur förklarar du din 
framgång? 
 
För att undvika maktasymmetri då vi var två som intervjuade den Andre, har vi ansträngt oss 
för att skapa en situation där den intervjuade friare kan tala och uttrycka sig. I enlighet med 
Aspers inleddes alla våra intervjuer med samtal om allmänna företeelser som inte berörde 
studien. Detta med anledning av att minska distansen mellan oss som studerande forskare och 
respondenten med högre social status. Under intervjuernas gång har vi förhållit oss till teman 
där samtalet har styrts vidare av respondenterna själva. Respondenterna har således fått 
möjlighet att vara aktiva deltagare, genom att vara medkonstruktörer av frågorna. 
 
Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans var dels på grund av att 
minska maktasymmetri och skapa en trygghet för oss då studien behandlar respondenter på 
högt uppsatta positioner. Och dels på grund av att vi, i linje med (Thomsson, 2002:75), 
eftersträvade att se på fenomenet ur två perspektiv för att vidare kunna komplettera varandra. 
Således har studiens reliabilitet stärkts.  
  
 
 
Samtliga av de genomförda intervjuerna varade mellan femtio minuter upp till en timme.    



Sju av dem ägde rum på kvinnornas arbetsplatser, varav de övriga tre via skype på grund av 
den geografiska distansen. Efter godkännande av respondenterna har samtliga intervjuer 
spelats in vilket senare har kommit att användas som primärdata. Primärdata avser 
information som forskarna själva har samlat in under studiens gång, vilket i detta fall har skett 
genom intervjuer. 
 
5.4	Analys	av	material		
Studiens empiri har bearbetats i samband med datainsamlandet. Samtidigt som vi har 
intervjuat de berörda respondenterna har vi även analyserat den inkomna informationen. Mer 
konkret har detta skett genom att vi har haft Tillys teori i åtanke och därmed kunnat bearbeta 
informationen samtidigt som den tagits in. Aspers (2007:181) understryker att teorin spelar en 
viktig roll i analysprocessen. Detta beror på att teorin inledningsvis ligger till grund för vad 
som ska analyseras, för att vidare komma att påverkas av empirin.  
 
Dagen efter varje intervjutillfälle har vi analyserat det primära materialet som varit 
inspelningarna, utifrån den narrativa analysen. Denna strategi bygger på att forskarna 
behandlar intervjuerna som berättelser (Aspers, 2007:192), där vi i detta fall har tagit del av 
kvinnornas förklaringar. Berättelserna har således inkluderat deras biografi i form av uppväxt 
och utbildning, hinder och drivkrafter, etc. Vidare har vi analyserat hur de förklarar sin 
framgång genom att fokusera på vilka komponenter som berättelserna grundar sig i. För att 
finna dessa komponenter har vi, i det insamlade datamaterialet, uppmärksammat 
återkommande teman, nyckelhändelser, nyckelord, etc. Återkommande teman kännetecknades 
av hyllning riktad mot föräldrarna, hyllning/skyllning av livssituationer eller annat i sin 
omgivning. Nyckelhändelserna omfattades av olika livsbeslut som till exempel flytt till ett 
annat land, byta arbetsplats, ett agerande i syfte att motbevisa, etc. Den narrativa analysen har 
varit provisorisk och legat till grund för kommande huvudanalys.  
 
Efter att ha genomfört ovanstående moment har vi övergått till att använda oss av en statisk-
dynamisk analys strategi. Denna strategi innebär att forskarna tar hänsyn till förhållandet 
mellan de teoretiska begreppen och eventuella koder och kategorier (Aspers, 2007:190-191). 
Vi har tagit med oss de upptäckta komponenterna från den narrativa analysen in till detta 
moment. Inom denna strategi är det inte tillräckligt att enbart se till respondenterna och 
fenomenet, utan här måste informationen placeras i faser (ibid.).  
 
 
 
Genom att förhålla oss till fyrfältaren som presenterades i teoriavsnittet, har komponenterna 
delats in i Charles Tillys teoretiska kategorier; berättelseförklaringar, konventioner, koder, 
tekniska orsakseffekter. På så sätt har teorin väglett oss till ett finnande av studiens resultat. 
Genom de olika momenten, har en kombination av ovanstående analysstrategier lett till ett 
produktivt framväxande av ett tydligt och detaljerat resultat.  
 



5.5	Reflexivitet		
Människan socialiseras redan från födseln in i en kultur och ett samhälle som ligger till grund 
för hur denne tolkar och förklarar sin omgivning (Dahlberg, Dahlberg & Nyströms, 2001:144). 
Människan innehar tankemönster och metoder som hon använder sig av för att förstå sin 
omvärld. Vilket också är anledningen till att ett fenomen kan förklaras och behandlas på olika 
sätt. Därmed är vi medvetna om att respondenterna kan ha skildra uppfattningar kring sin 
framgång, likaväl som vi kan tolka deras förklaringar olika.  
 
För att medvetengöra vår förförståelse har vi inlett hela studien med att sätta oss ner och föra 
en diskussion kring fenomenet kvinnor på toppositioner. Efter diskussionen har anteckningar 
kring förförståelsen förts. Vi har även varit medvetna om att teoretiska ramverk och 
metodiska angreppssätt kommer att påverka det insamlade materialet. Detta med anledning av 
att dessa kan fungera som filter där forskarna väljer att fokusera på den tidigare kunskapen om 
det som studeras. Vi vill även framhäva vår medvetenhet kring att respondenterna i studien är 
samhällsfigurer med hög status, vilket kan påverka hur de väljer att förhålla sig till 
intervjuerna. Risken finns att respondenterna svarar så som de tror att forskarna vill att de ska 
vara eller som samhället förväntar sig att de ska svara. För att minska risken för att detta ska 
ske har vi i enighet med Aspers (2001:139) försökt att skapa en personlig relation till 
respondenterna. Detta har skett genom att vi har försökt se till att intervjuerna sker som 
vardagliga samtal. Då teorin säger att anledningsförklaringar ges på olika sätt beroende på 
relationen mellan de involverade har vi försökt skapa en närmre relation till respondenterna. 
Detta gjordes genom att föra allmänna konversationer om sådant som vi upplevt gemenskap 
kring. Till exempel vad gäller högskolestudier, familjeliv, etc.   
Detta i syfte att  
Anledningen till att vi har velat sträva efter att medvetandegöra vår förförståelse är för att bli 
mer medvetna om hur våra personliga utgångspunkter skulle kunna påverka studien. Genom 
att reflektera över den har vi fått vår förförståelse att övergå till att bli en förståelse. Detta har 
skett genom att vi båda har reflekterat kring hur kvinnor på toppositioner skulle kunna 
förklara sin framgång, och på så sätt medvetengjort vår förförståelse. För att vidare kunna 
uppnå trovärdighet i studien har vi problematiserat reliabiliteten. Vi har förhållit oss till den 
kvalitativa intervjumetoden genom att använda oss av öppna frågor utan att vara ledande. 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant och analysen har genomförts stegvis och 
kontinuerligt. På så sätt har vi kunnat konstatera att vi tillförlitligt har studerat det som varit 
avsett att studeras.  
 
5.6	Kritiska	metodreflektioner		
I den kvalitativa metodansatsen strävar efter att forskaren, genom olika 
datainsamlingsmetoder, efter att plocka ut den information som är relevant i förhållande till 
studiens syfte (Aspers, 2007:86). Vidare på samma sida menar han att det bör ske en 
växelverkan mellan den praktiska forskningen och teorin där den praktiska forskningen bör ha 
sin bas i teorins huvudbegrepp. Vidare innebär detta att dessa begrepp ska kunna undersökas i 
forskningsfältet.  
 



Kritiken som vi kan rikta mot denna metodansats blir således att den teoretiska 
utgångspunkten kan leda till att vi som forskare har fokus på särskilda områden vilket därmed 
innebär att vår syn på den helhetliga verkligheten kan begränsas. Som tidigare nämnt kommer 
de teoretiska begreppen att lägga till grund för studiens analysprocess. Detta innebär att den 
teoretiska utgångspunkten kan medföra att vi sätter på oss specifika glasögon där risken finns 
att vi går miste om information som ligger utanför det aktuella synsättet. Vid användning av 
kvalitativa intervjuer fokuserar forskaren på materialet som framkommer ur intervjuerna och 
inte bakomliggande faktorer som konstruerar fenomenet i dess sociala kontext. Faktorer som 
kan synliggöras genom till exempel observationer, där det kan framkomma medvetna och 
omedvetna beteende- och handlingsmönster.  
 
5.7	Etiska	aspekter	
Vid genomförandet av denna kvalitativa forskning har vi förhållit oss till vetenskapsrådets 
fyra etiska riktlinjer. (vetenskapsrådet, 2002) Inledningsvis har vi, i relation till 
informationskravet, varit noga med att tydligt presentera syftet med denna studie för de 
berörda individerna. Detta har skett dels vid första skedet då vi mailade intervjupersonerna, 
och dels genom ett missivbrev samt en muntlig presentation innan intervjuerna.  
 
I enighet med samtyckeskravet informerades respondenterna via mail, men även på plats, om 
att deras medverkan i denna studie är frivillig. Således innebär detta att respondenterna, under 
hela studiens gång, har rätt till att säga upp sin medverkan.  
 
Den tredje aspekten syftar till att respondenternas medverkan kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vi har förhållit oss till detta krav genom att tala om för deltagarna att 
information som kan relateras till de specifika individerna inte kommer att lämnas ut sålunda 
de själva inte har en önskan om annat.  
 
 
Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som vi som forskare har tagit del av under vårt 
datainsamlande endast kommer att användas i forskningssyfte. Vi har uppfyllt kravet genom 
att informera kvinnorna om att vi endast använt datamaterialet för studiens syfte.   
 
I samband med att respondenterna informerades om dessa etiska aspekter lyfte vi även upp 
frågan om deras ställningstagande till att intervjuerna, vid ett godkännande, ska spelas in. 
Samtliga av deltagarna i studien gav sitt samtycke till att delta i studien. Vad gäller inspelat 
material hade respondenterna en positiv inställning sålunda inspelningen enbart används i 
studiens syfte. Ett krav som redan nämnt, har respekterats. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.	Analys	och	resultat	
                                

“Nobody gives you power, you have to take it” 
 
I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom en kodning av de kvalitativa 
intervjuerna. Resultatet ämnar åskådliggöra en kombination av hur respondenterna väljer att 
förklara sina framgångar genom olika anledningsförklaringar de använder sig av. Nertill följer 
en sammanställning av det resultat som uppstått genom den narrativa och den statiska-
dynamiska analysen. Följaktligen innebär detta att vi kommer att ta hänsyn till förhållandet 
mellan förklaringarna och de teoretiska begreppen vilket innebär att vi kommer att besvara 
studiens frågeställningar förenat.  
Resultatet har delats upp i fyra olika teman där vi tar upp respondenternas biografi, deras 
påverkan av samhälleliga strukturer, vilka hinder de stött på i sin resa till framgång och deras 
framgångsfaktorer. 
 



6.1	Kvinnornas	framgångsförklaringar	
Nedan presenteras en redogörelse av hur kvinnorna själva förklarar sin framgång där de 
refererar till framgångsfaktorer. 	

Respondent ett är en kvinnlig politiker i 40 års ålder. Hon bor tillsammans med sin man och 
barn. Hon har varit aktiv på den politiska marknaden i cirka tjugo år och har innehaft sin 
nuvarande topposition i två år. Hon förklarar sin framgång genom att referera till två punkter; 
tillmötesgående arbetsplats och brinnande intresse. Hon lyfter upp vikten av att arbeta med 
sådant som är av intresse och betonar arbetsplatsens roll för den personliga utvecklingen. Hon 
förklarar sig själv som en jämställdhetsföreträdare som alltid har varit snabb med att 
argumentera för sina åsikter, oavsett om det handlar om privat- eller yrkesliv. Vidare hävdar 
hon att hennes nuvarande arbetsplats möjliggör för henne att tillämpa dessa egenskaper. 
Kombinationen av att arbeta med det hon brinner för och en arbetsplats som uppmuntrar 
henne till att göra sig hörd menar hon har bidragit till hennes framgång.  

Respondent två är en journalist i 40 årsåldern. Hon bor med sin man som hon har ett barn med. 
Hon gillar att få saker gjorda och förklarar sin framgång genom något som uppstått som en 
följd av hennes stora arbetskapacitet. Innan respondenten intog sin nuvarande position 
arbetade hon ute på fältet. Hon nämner att hon är effektiv och ostressad vilket har vuxit fram 
genom hennes tidigare arbetsroll som innebar en snabb och korrekt uppdatering av vardagen. 
Dessa färdigheter ledde i sin tur till att hon letade sig till en arbetsplats där hon kunde få ut 
sin maximala kapacitet. Därefter vågade hon söka sig högre rankade positioner, vilket har 
resulterat i att hon idag innehar en topposition.  

Respondent tre är en advokat i 50 årsåldern som har innehaft sin topposition i över tjugo år. 
Hon bor tillsammans med sin man och deras barn. Hon blev färdig jurist för 20 år sedan och 
har sedan dess fortsatt studera inom området. Hon menar att framgång på arbetet handlar om 
att ständigt känna utveckling. Hon accentuerar vikten av att inte vara rädd för att byta 
arbetsplats när det känns som att man kört fast. Hon berättar om hur hon sagt upp sig från 
olika advokatbyråer med anledning av att hon inte upplevde utveckling och tillfredställelse i 
den mån hon ville. Hon hade en klar bild av vad hon ville att arbetet skulle tillföra, vilket 
ledde till att hon så småningom öppnade en egen byrå där hon anställde människor med en 
likartad vision.  

Respondent fyra är en ingenjör i 50 årsåldern. Hon sitter på en topposition i ett av Sveriges 
ledande industriella företag. Respondenten har haft olika ledande positioner inom företaget 
under de senaste femton åren. Idag sitter hon på en topposition som hon har innehaft i tre år 
nu. Hon förklarar sin yrkesmässiga framgång genom att hon ständigt har haft förebilder som 
har väglett henne under karriären. Inte minst hennes pappa som själv arbetar som ingenjör. 
Hon menar att hennes pappa redan har gått samma väg och därmed har hon valt att utnyttja 
resursen. På så sätt har hon dels iakttagit och tagit del av vägledande råd, och dels av ett brett 
kontaktnätverk. En kombination av detta anser hon vara anledningen till att hon har lyckats.  

Respondent fem är en utbildad professor och överläkare och arbetar idag som 
sjukhusdirektör. Hon har arbetat inom vården sedan 18 års ålder och har under sina 
yrkesverksamma år haft ledande positioner inom olika områden. Hon utnämndes till 



sjukhusdirektör år 2000. Hon redogör för sin framgång genom att hon lyfter fram att den till 
en början har berott på hennes uppväxt då hon beskriver att hon har haft en stöttande 
omgivning vilket har ökat hennes självförtroende. Hon påpekar att det sedan har övergått till 
att bero på en chef och en arbetsmiljö som lyckats framhäva ett driv hos henne. Förklaringen 
frambringar band mellan henne och hennes tidigare chef och arbetsplats. Den tilltalande 
arbetsmiljön och medföljande arbetsvillkoren menar hon är anledningen till att hon valde att 
söka sig uppåt i hierarkin.  

Respondent sex arbetar inom hälso- och sjukvård. Hon är i 30 årsåldern och sitter på en 
topposition inom privatvården. Hon har arbetat inom vården tretton år och haft sin ledande 
position i snart fyra år. Hon är inte gift men bor med sin sambo. Hon lyfter upp 
nödvändigheten av att som ung kvinna våga ta plats. Hon beskriver att hon klev in på 
arbetsplatsen under en omorganisering och tog chansen att tillämpa sina kunskaper. Efter en 
lyckad prestation hyllades hon för sin ledarskapsstil. Drygt två år senare erbjöds hon att ta 
över VD posten då den dåvarande chefen gick i pension.  

Respondent sju är en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Hon är i 40 årsåldern och utbildad 
ekonom. Hon har arbetat inom företaget i 20 år och tilldelades sin VD post för tre år sedan. 
Familjesituationen ser ut på så sätt att respondenten är gift och har ett barn. Hon hänvisar till 
tre huvudfaktorer: målmedvetenhet, drivkraft och folk som supportar och förstår dig. 
Respondenten berättar att hon alltid har varit målmedveten så när hon en dag kände att hennes 
dåvarande position inte tilltalade henne längre, valde hon att säga upp sig. Uppsägningen gick 
inte igenom eftersom att hennes dåvarande chef såg potential hos henne som hen inte var 
beredd att gå miste om. Efter detta erbjöds hon sin nuvarande position.   

Respondent åtta är i 30 årsåldern och arbetar inom börs- och finans branschen. Hon har 
innehaft sin position sedan år 2014. Tillsammans med sin sambo har de ett nyfött barn. Hon 
framhäver att det i första hand har varit utbildningen som har öppnat vägen mot framgång. 
Hon klev in i branschen redan som ung och på så sätt har hon samlat på sig den kunskap och 
erfarenhet som eftersöks. Hennes unga ålder framhäver hon som en av de viktigaste 
aspekterna av hennes framgång. Hon var den yngsta på sin arbetsplats och fick ständigt bevisa 
att kvalitén på arbetet inte skiljde sig från dem äldre. Viljan att ständigt se en konkret 
förbättring ökade hennes prestationsnivå, vilket i sin tur bidrog till stegvisa befordringar. 

Nyckeln till respondent nios framgång som är en journalist i 40 årsåldern, har varit att hon har 
befunnit sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Hennes framgång tog fart genom att hon tog eget 
ansvar och begav sig till en riskzon för att frivilligt rapportera därifrån. Det tog inte länge 
innan hennes kreativa insats uppmärksammades av hennes före detta chef som erbjöd henne 
en befordran. Denna befordran kom att bli den första av många.  

Respondent tio arbetar inom coaching och är i 50 årsåldern. Hon hävdar att hon har lyckats 
på grund av att hon först och främst har hittat sig själv för att sedan söka sig till ett yrke som 
främjar hennes personliga intressen och värderingar. Bristen i hennes tuffa uppväxt har 
format hennes intressen och väglett henne i framgångsrikt spår. ”Jag vet vad nyanlända är i 
behov av och det har jag kunnat tillfredsställa.” Tack vare sin medvetenhet, har hon lyckats 
fylla de bristande luckorna och därav hennes framgång.  



6.2	Att	berätta	dåtid,	förklarar	nutid		
För att få en översikt kring hur respondenterna förklarar sin framgång samt vilka 
anledningsförklaringar de använder sig av kommer den första indikatorn, biografi, att delas 
upp i tre delar som framkommit genom analysen: uppväxtskildringar, utbildning och 
personliga egenskaper.  
 
6.2.1	Uppväxtskildringar	
De flesta kvinnorna var enade om att föräldrarna hade varit en bidragande faktor till deras 
karriärutveckling. Tilly (2008) skulle hävda att detta är en förklaring av den kategori som han 
kallar för berättelser. De är beskrivande med en kausal förklaring som ofta tillskrivs en eller 
flera personer i förhållande till den aktuella kontexten. Samtliga kvinnor framhäver på ett eller 
annat sätt föräldrarnas inflytande och menar på att detta band, på gott och ont, har varit av 
betydelse för deras framgång. I enighet med Tilly avser en förklaring av denna sort att hylla 
eller skylla någon eller något.  

Mina föräldrar har sedan barnsben varit noggranna med att framhäva att de alltid kommer att stötta mig och 
någonstans fungera som ett support system. Detta har medfört ett lugn då jag har varit medveten om att jag 
någonstans inte är ensam när jag tar olika steg i livet. (R4) 
 
Kvinnorna använder berättelser som har liknande innehåll vid framhävandet av att stödet 
hemifrån har fungerat som en stöttepelare i deras karriärutveckling. Vidare menar de i sina 
uttalanden att detta har medfört en självkänsla på grund av att de inte har känt sig ensamma 
vid beslutsfattanden. Självkänslan har även lett till att de inte har varit rädda för att göra 
misstag. Med anledning av att föräldrarna har fungerat som ett supportsystem har kvinnorna 
vågat vidga sina vingar för att testa sig fram. I linje med fyrfältaren som presenterades i 
teoriavsnittet, indikerar detta på att kvinnorna förklarar sin framgång genom en vardaglig 
diskurs och orsak-verkan; berättelseförklaringar. Detta åskådliggörs genom att 
respondenterna för ett vardagligt samtal där de refererar till sina föräldrars stöd som en 
bidragande faktor till sin framgång. De påpekar att stödet har resulterat i ökad självkänsla 
vilket de anser har lett till förmågan att kunna tänka och handla utanför bekvämlighetszonen. 
Något som även konstateras av respondent nummer två:  
 
”Framförallt min pappa har fungerat som en motivator ända sen jag var liten. Han har alltid sagt till mig att 
han tror på mig och att jag kan klara av vad som helst så länge jag anstränger mig. Och idag känner jag 
faktiskt att jag kan klara av exakt vad som helst.” (R2) 
 
Dessa respondenter förklarar sin framgång genom kausala berättelseförklaringar som i deras 
fall ämnar hylla någon i deras omgivning. Kausaliteten finner vi i ett orsaksförhållande mellan 
föräldrarnas inflytande och inställningen till karriär.  I förhållande till Tilly (2008: 66) finner 
vi att kvinnorna har brutit ner sin framgångsförklaring i mindre enheter där de riktar 
betydelsen av uppväxten mot någon. Vid ovanstående fall har respondenterna valt att lyfta en 
enhet där de hyllar framförallt sina föräldrar. Kvinnorna menar på att föräldrarna har fungerat 
som motivation för deras framgång. Att förklara ett fenomen genom att rikta en hyllning 
menar Tilly är en moralisk handling som alstrar band mellan olika individer. Således förklarar 
alltså kvinnorna denna aspekt av sin framgång genom berättelseförklaringar. 



 
Vid förklarandet av sin framgång nämnde samtliga kvinnor vikten av föräldrarnas stöd, med 
undantag av respondent nummer tre.  
 
”Njaa.. tyvärr har min uppväxt varit väldigt tuff. Mina föräldrar separerade när jag var liten och man 
kanske kan tycka att det bara borde ha påverkat dem. Men det påverkade också oss barn där vi någonstans 
gick miste om stödet.” (R3) 
 
I kontrast till övriga menar respondent tre att föräldrarna inte har haft någon avgörande 
betydelse för hennes framgång. Hon växte upp under svåra förhållanden där hon inte 
tilldelades en muntlig uppmuntran. Omgivningen talade aldrig om för henne huruvida hon var 
kapabel till att göra något eller inte. Följaktligen fick hon lära sig att ta eget ansvar och finna 
motivation i sig själv. Kausaliteten ligger i respondenternas uppväxtskildringar. Till skillnad 
från samtliga respondenter som fann trygghet hos föräldrarna, hittade respondent tre trygghet 
hos sig själv.  
 
”… dock har jag kunnat finna något positivt i min situation. Jag fattade ganska tidigt att inget kommer 
gratis utan om man vill ha något så måste man våga ta det själv. Sen lärde jag mig att ta ansvar över mig 
själv men också mina syskon. Vilket om jag får säga det själv har gjort mig till den ansvarstagande och 
motiverande ledaren jag är idag.”(R3) 
 
Även denna respondent förklarar sin framgång genom berättelser. Detta framstår då Tilly 
(2008:70) hävdar att berättelseförklaringar förknippas med ett individuellt ansvar.  
Respondentens förklaring påvisar att en individ inte behöver växa upp under bra förhållanden 
för att kunna inta en topposition. Hon framhäver att den svåra situationen har fått henne att 
våga ta plats och ansvara över sitt livslopp. Redan vid tidig ålder lärde hon sig att kämpa för 
det hon önskar att nå. Respondentens svåra levnadsförhållande kom att alstra egenskaper som 
vidare har bidragit till hennes framgång. Ett element som även kan erfaras hos respondent 
nummer tre är en tendens att hylla eller skylla på någon eller något. I hennes fall skyller hon 
på situationen hemifrån samtidigt som hon hyllar den. Detta för att den har frambringat 
egenskaper som har kommit att föra henne till sin nuvarande position. Något som även 
stämmer överens med respondent nummer tios utlåtande.   
 
”Jag flydde från X när jag var 12 år…  Det fanns inga HVB-hem som idag utan alla vi bodde på 
flyktingförläggningar och som ni säkert förstår kunde vi inte lära oss mycket från varandra. Redan då 
bestämde jag mig för att jag i framtiden ville stötta och vägleda människor med liknande behov. Sen har jag 
hela tiden vetat att jag är rätt person.” (R10) 
 
Ovanstående berättelse påvisar en besvikelse som väckte en passion hos respondenten, vilket 
resulterade i att hon genuint ansträngde sig för att lyckas. I och med uppväxten väcktes en 
medvetenhet kring hennes värderingar. Således formades en klar bild av vad hon vill göra i 
sitt yrkesliv. Hur hon väljer att förklara sin framgång beror enligt Tilly (2008:66) på att 
berättelser möjliggör ett stegvist förklarande. Om orsakerna bakom besvikelsen på den 
svenska integrationspolitiken inte hade redogjorts, hade vi som forskare av studien inte kunnat 



dra paralleller mellan besvikelsen och hennes framgång. Något som i sin tur förklarar den 
drivkraft som fått henne att lyckas.  
 
6.2.2	Utbildning	
Bland respondenternas föräldrar fanns både högutbildade och lågutbildade föräldrar. Genom 
empirin har det framkommit att endast respondent fyra och tio, till följd av familjens 
värderingar, var medvetna om att de ville nå framgång.  
 
”Jag har i princip bara haft tre alternativ att välja mellan, antigen skulle jag bli läkare, advokat eller 
ingenjör. Så med tanke på att pappa själv var ingenjör så hamnade jag också här haha.” (R4)  
 
Redan som små blev hon uppfostrade i familjekulturer med värderingar där man förväntade 
sig mer än det vanliga. På så sätt blev hon vägledd i en riktning som både direkt och indirekt 
har lett henne dit hon befinner sig idag. Kvinnans redogörelser innefattar ett gradvis 
förklarande av sin framgång. Hon väljer att hylla den pressade situationen hemifrån, vilket 
visar tecken på en berättelseförklaring (Tilly, 2008:67).  
 
Vid förklarandet av sin framgång underströk åtta av tio respondenter att framgång inte beror 
på någon utbildningsgrad. Vad gäller att ta sig vidare i karriären har arbetsgivarna prioriterat 
andra faktorer och meriter. Respondenterna har med tiden upptäckt att egenskaper och 
arbetsprestationer är viktigare än den akademiska meriten. Men framförallt vikten av att dela 
samma vision och värderingar som teamet. Att kvinnorna uttrycker sig på detta sätt tyder på 
att de, i linje med Tilly (2008), använder sig av specialiserade kunskap och orsak-verkan, 
alltså tekniska orsakseffekter. Detta med anledning av att informationen som kvinnorna 
framhäver åskådliggör kunskap som inte tillhör vardagen. Till en början var kunskapen intern 
på så sätt att den var sluten till medlemskapet på arbetsmarknaden. Det var inte förrän när 
respondenterna själva blev en del av medlemskapet som de lärde sig att förstå och bruka den 
aktuella kunskapen (Tilly, 2008:131). Vidare har den nya kunskapen bidragit till en 
medvetenhet kring arbetsplatsvillkorens betydelse, vilket har bäddat för deras framgång.  
6.2.3	Personliga	egenskaper	och	ledarskapstyp		
Vid förklarandet av sin framgång beskrevs beslutsamhet som en signifikant egenskap hos 
samtliga respondenter. Något som har utstrålats i intervjuerna genom en kombination av deras 
ordval.  
 
”Jag är aldrig nöjd. Jag är nöjd under en kort period men sen börjar jag tänka på nästa steg.” (R7) 
 
Genom att observera kvinnornas handlingar i samband med intervjuerna kunde vi 
uppmärksamma denna egenskap. Vidare påpekade respondent två att de egenskaper som 
beskriver henne som ledare, är egenskaper som hon har plockat från omgivningen.  
 
”Jag känner att jag har lärt mig något av alla chefer som jag har haft. Från vissa har jag plockat egenskaper 
som jag har tyckt varit bra och från andra har jag kunnat sålla bort egenskaper som jag varit mindre 
passande.”  (R2)  
 



Branschen som respondent två har arbetat inom i sexton år, ligger henne varmt om hjärtat. I 
och med det genuina intresset har hon ständigt iakttagit vad som driver arbetet framåt 
respektive bakåt. Detta har möjliggjort för respondenten att kategorisera ledarskapsstilar i bra 
respektive dåliga chefsegenskaper och på så sätt har hon kunnat forma sin ledarskapsstil. 
Respondenten tillägger att hennes erfarenhet inom branschen har varit en fördel. Hon är inte 
enbart bekant med arbetsplatsens struktur, kultur och värderingar, utan även varit med och 
byggt upp den. Redogörelsen bygger på ett ansvar där hon på egen hand har agerat 
uppmärksamt på sin arbetsplats. Därmed har hon kunnat kategorisera egenskaperna för att 
senare komma att tillämpa de hon ansåg vara fördelaktiga. I enlighet med Tilly (2008) yrkar 
respondentens redogörelse för en berättelseförklaring. En sådan förklaring avser en vardaglig, 
orsak-verkan förklaring som ständigt är riktad mot någon, som i detta fall är hon själv. 
Respondentens individuella ansvar har möjliggjort för henne att nå en topposition (Tilly, 
2008:67).  
 
Intervjuerna har påvisat att samtliga av dessa framgångsrika kvinnor slår samman sina 
personliga egenskaper med sin yrkesposition. De förekommande egenskaperna i 
respondenternas berättelser har varit: bestämdhet, målmedvetenhet, kommunikativa 
färdigheter, tydlighet och öppenhet/frihet gentemot medarbetares förslag och åsikter. Tilly 
(2008:51) hävdar att människan som barn socialiseras in i ett samhälle där hon lär sig att 
anpassa sina förklaringar till den aktuella kontexten. Denna socialisering har inneburit att 
respondenterna förklarar sin framgång genom att framhäva egenskaper som beskriver dem 
som framgångsrika kvinnor. Vilket i enighet med Tilly visar belägg på konventioner som 
kännetecknas av kontextbundna förklaringar. Detta då innebär att kvinnorna har genomgått en 
socialisering där det finns ett kontinuerligt upprätthålla av sociala mönster i den aktuella 
kontexten. 
 
Åtta av tio respondenter understryker betydelsen av att ha haft en arbetsplats som har varit 
tillmötesgående samt främjat likartade värderingar. Denna faktor menar de har bidragit till 
deras framgång, vilket är anledningen till att de själva valt att ta sig an detta förhållningssätt.   
 
”Att inneha en topposition medför, oavsett ledarskapsstil, ett ansvar över verksamhetens fungerande. 
Därför är det viktigt att mina anställda känner till vad organisationen strävar efter men också våra 
värderingar.” (R8)  
 
Då kvinnorna idag är medvetna om hur arbetsplatsen och de anställda skall utvecklas har de 
valt att tillämpa denna faktor i sitt ledarskap. Vid den statisk-dynamiska analysen har 
informationen, genom kodningen i de olika faserna, kommit att bli upplysande. Detta fynd 
förklaras genom tekniska orsakseffekter då det handlar om intern information som står i 
relation till medlemskapet på arbetsmarknaden. Detta innebär att det först och främst krävs att 
människan är medlem i en specifik grupp för att denne ska kunna känna till gruppens regler 
för att sedan använda sig av dem. Med anledning av att respondenterna själva är medlemmar 
på arbetsmarknaden sitter informationen i ryggmärgen. För dem har denna kännedom varit 
ytterst signifikant för deras framgång.   
   



6.3	Samhälleliga	strukturer	
Mer än hälften av kvinnorna var enade om att de ständigt har haft i åtanke att de som kvinnor 
måste prestera bättre än manliga kollegor för att tilldelas likartade tjänster. Som följd har det 
hårda arbetet resulterat i utveckling på arbetsplatsen, vilket enligt dem bidrog till deras 
framgång.  
 
”… inte på grund av akademiska meriter, utan framförallt på grund av att jag var kvinna och således 
bedömdes inte kunna utföra positionens medföljande uppgifter.” (R1) 
 
Detta visar tecken på en formel som används vid specialiserade sammanhang vilket därav 
utgörs av koder. Uttrycket handlar om klichéer som grundar sig i samhälleliga fördomar och 
kategoriseringar (Tilly, 2008). Deras inställning har ämnat motbevisa dessa strukturer och 
därmed har de behövt arbeta extra hårt. Den medföljande prestationen har möjliggjort för dem 
att kunna inta sina nuvarande positioner.  
 
”Jag kommer ihåg någon gång när en kollega sa till mig att det vore bättre om en av våra manliga kollegor 
åkte för att arbeta i riskzonen.  Helt enkelt för att han kanske trodde att en man passade bättre för ett 
riskfyllt arbete. Jag fick kämpa för att bevisa att jag faktiskt klarar av det. ” (R9) 
 
Respondentens uttalande påvisar hur arbetslivet innefattar sociala konstruktioner kring 
framförallt manliga och kvinnliga attribut. Som kvinna fick hon kämpa för en arbetsuppgift 
som en man skulle erbjudas. Hon fick således motbevisa de samhälleliga konstruktioner som 
menar på att män och kvinnor är ämnade för olika saker. Hon förklarar därmed sin framgång 
genom att hon tog tag i saker med egna händer istället för att vänta på en tilldelning.  
 
Ett antal respondenter förklarade sin framgång genom vikten av att kunna behålla fokus på det 
uppsatta målet och lära sig att ignorera destruktiva motstånd. En av dem berättade följande:  
 
”En dag blev jag misstagen för att vara assistent, men det är ingenting som har tärt på mig utan härdat mig. 
Den dagen bestämde jag mig för att göra skillnad.” (R6) 
 
Respondenten hade ett mål och därmed valde hon att skaka av fördomarna och fokusera på att 
leverera. Hon förklarar sin framgång med hjälp av koder då hon hänvisar till normer och 
föreställningar som finns i samhället. Hon menar att hon har nått framgång genom att hon har 
kunnat hantera destruktiva motstånd och på så sätt lärt sig att orientera sig i den sociala 
kontexten. Anledningen bakom att hon lyckats skaka av sig dessa föreställningar förklaras 
däremot genom tekniska orsakseffekter. Detta för att respondenten i fråga var bekant med 
medlemskapskulturen på arbetsmarknaden och därav varit medveten om hur hon skulle 
förhålla sig till dessa. Kort sagt förklarar hon att hon nått framgång genom att göra motstånd 
mot existerande strukturer och erfarenheter som skulle kunna ha fått henne att ge upp. 
 
Däremot framförde några av respondenterna att arbetsplatsernas villkor har uppmuntrat dem 
till att avancera.  
 



”Jag har alltid haft en positiv inställning till att göra karriär och jag har varit medveten om att det är möjligt 
på grund av att jag jobbar på en arbetsplats som främjar personlig utveckling.” (R5) 
 
Att kvinnan i fråga inte har upplevt någon begränsning menar hon beror på att hon arbetar på 
en kvinnodominerad arbetsplats. Således förklarar hon alltså sin framgång genom tekniska 
orsaksförklaringar där hon menar på att hon har tillhört en medlemskaps- och 
organisationskultur som inte motarbetar hennes könstillhörighet. Hennes kvinnodominerade 
arbetsplats har på så sätt inte ifrågasatt hennes eller andra kvinnors kompetens. Av den 
anledningen har hon inte varit rädd för en hierarkisk klättring.  
 
6.4	Hinder	och	drivkrafter		
Samtliga kvinnor förklarar sin framgång genom att referera till hinder och drivkrafter som de 
har stött på. Dessa förklaras genom koder och konvention då de läggs fram som formuleringar 
som innefattar kategoriseringar som ålder och erfarenhet. Resultatet indikerar på att 
kvinnornas könstillhörighet har varit ett motstånd men inte något hinder för deras framgång.  
 
Två av respondenterna påpekade att deras ålder var en utmaning när de visade intresse för en 
högre position. Respondent åtta nämner att drivkraften som till en början handlade om 
personliga mål, övergick till att bli en press. Det som drev henne mot framgång kom att bli en 
kombination av personliga mål och behovet av revidera synen på att chefskapet på hennes 
arbetsplats förknippas med äldre svenska män. I vissa fall är det enligt Tilly (2008) 
nödvändigt för avsändaren att omvandla sina berättelseförklaringar till koder för att kunna 
kategorisera sitt budskap. Kategoriseringar möjliggör för mottagaren att nå en djupare 
förståelse av det sagda. Att kategorisera budskapet genom till exempel ung-äldre och 
drivkraft-press, möjliggjorde för oss som mottagare att få en detaljerad och informationsrik 
förklaring av hennes framgång. Idag ser hon positivt på motståndet då det har lett till en 
förbättrad arbetsstrategi och prestationsförmåga. På så sätt har hindret övergått till att bli en 
drivkraft som har lett henne till framgång.  
 
Flera av kvinnorna framhåller att drivkraften är något som har vuxit fram i samband med att 
de har klivit ut i arbetslivet. Det som främst har drivit kvinnorna till sina nuvarande poster är 
strävan efter att kunna utvecklas inom respektive bransch.  
 
”Det viktigaste för mig har varit att hitta ett jobb som tillmötesgår mina värderingar. Det är viktigt att 
arbetsplatsen erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till variation.” (R5) 
 
Flera av respondenterna underströk vikten av en organisationskultur som står i relation till 
individens egna värderingar.  
 
”Jag har jobbat här i över tjugo år med olika arbetsuppgifter då. Det som driver mig är att jag kan se 
utveckling och när jag inte kan se det söker jag mig vidare till nya poster. ” (R7) 
 
Att ständigt känna variation och utveckling har visat sig vara det som har drivit dessa kvinnor 
till deras framgång. En av kvinnorna berättade att hon hade sagt upp sig från sin tidigare 
arbetsplats på grund av att hon inte kände någon större variation i arbetet. Vidare konstaterar 



hon att detta är en lärdom som hon har fått med sig genom erfarenhet. Erfarenheten har ökat 
hennes självkännedom och därmed lett till en klarare bild av vad hon värdesätter på en 
arbetsplats. Att kvinnan har lyckats förklarar hon genom att hon är medveten om sina 
värderingar, för att vidare söka sig till arbetsplatser och positioner som är tillmötesgående. 
Detta ämnar den kategori som Tilly kallar för tekniska orsaksförklaringar. Hon förklarar sin 
framgång genom att hon har nyttjat en kunskap som endast en grupp människor känner till 
och kan bruka. Denna gruppen innefattar människor som innehar ett arbete vilka även har 
arbetat under en längre period. Detta har medfört att individerna i fråga har samlat kunskap 
om vikten av tillmötesgående arbetsplatser.  
 
6.5	Sammanfattning	av	resultat		
Förklaringar används i syfte att tillföra en rationell anledning kring ett beteende, handling, 
uttalande eller företeelse (Tilly, 2008:10). Medvetet eller omedvetet väljer människan en 
förklaringsstrategi som är anpassade till den aktuella kontexten. När individen förklarar något 
väljer hen att understryka vissa faktorer, för att tränga bort andra.   

Efter att ha sammanställt de upptäckta komponenterna har vi kategoriserat dessa i olika 
begreppsliga faser. Vid förklarandet av sin framgång har vi kunnat konstatera att 
respondenterna använder sig av olika förklaringstypologier. Ju djupare in i sig själv som 
respondenterna behövde gå för att finna information, desto mer avancerade typologier valde 
de att använda sig av.  

Resultatet visar på att samtliga respondenter förklarar sin framgång som en kombination av 
uppväxtskildringens inverkan och personliga egenskaper. Den viktigaste faktorn har 
förvånansvärt visat sig vara arbetsplats- och organisationskulturen. Genom att ta del av hur 
kvinnorna själva förklarar sin framgång har vi kommit fram till att den huvudsakliga 
anledningen bakom kvinnornas framgång har varit att hitta arbetsplatser som tillmötesgår 
deras egna mål och värderingar.  

När kvinnorna refererade till sin bakgrund kunde vi uppmärksamma att det gjordes utan 
ansträngning. Det handlade om information som låg kvinnorna nära till hands i form av till 
exempel deras uppfostran, vilket vidare lades fram som en presentation av en serie företeelser. 
Dessa företeelser innefattade utvalda nyckelpersoner och nyckelsituationer som kvinnorna 
ansåg förklara deras framgång. Sådana nyckelkomponenter har till exempel varit 
familjemedlemmar och traumatiska upplevelser i form av skilsmässor och flykt. Att plocka ut 
specifika nyckelkomponenter möjliggör ett underlättande, men också klargörande vid 
förmedling av budskap (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:23). Att förklara ett skeende på 
ett sådant sätt innebär att respondenterna har använt sig av den förklaringsmodell som Tilly 
(2008:65) kallar för berättelseförklaring. Tilly menar att berättelseförklaringar kännetecknas 
av information som bryts ner till mindre enheter. Detta för att skapa ordning i berättelserna 
och på så sätt klargöra för mottagaren.  

Vid framhävandet av respondenternas personliga egenskaper har vi kunnat uppmärksamma att 
det sker genom en kombination av berättelser, koder och konventioner. Kvinnorna valde att 
lyfta fram egenskaper som var passande till den sociala kontexten; kvinna på topposition. 
Egenskaperna omfattade beslutsamhet, målmedvetenhet, etc. Ett sådant uppvisande är en 



sociologisk handling då individen intar olika roller beroende på den aktuella kontexten. Då 
respondenterna var medvetna om studiens syfte kunde vi uppmärksamma tendenser på hur de 
anpassade informationen. Istället för att nämna egenskaper som är kopplade till deras roll som 
privatperson, mamma, dotter etc., valde de ut egenskaper som förhåller sig till deras roll i den 
aktuella kontexten.  

Intervjuerna har ådagalagt att samhälleliga strukturer har varit av betydelse för kvinnornas 
framgång. Samtliga underströk dock att motståndet från samhälleliga strukturer som refererar 
till könstillhörighet och ålder med åren har mildrats, vilket de anser har underlättat resan mot 
framgång. I och med att fler kvinnor väljer att söka sig uppåt i arbetshierarkin har 
konstruktionerna reviderats, vilket är ett tecken på kodförklaringar.  

 
Resultatet påvisar att hinder och drivkrafter kategoriseras efter arbetsområde, kvinnornas 
ålder, etc. Empirin påvisar att ju äldre individerna är desto större är risken för att de ska ha 
stött på könsdiskriminering. De yngre kvinnorna lyfte upp andra hinder än de som skildrar 
män och kvinnor, vilket visar tecken på att samhälleliga konstruktioner har reviderats. Något 
som också kan förklaras genom att beroende på ålder så använts olika anledningsförklaringar. 
De äldre deltagarna nämner könsdiskriminering som ett sätt att förklara vad som har hindrat 
dem från framgång. Men att överkomma detta är en del av deras berättelseförklaringar, att de 
trots dessa hinder har lyckats och att hindren har sporrat dem att ta sig vidare. Så dessa 
händelser fungerar som en orsak till varför de lyckades genom att de gick emot dessa hinder 
och tog sig över dem. Om individerna arbetar inom ett kvinnodominerat arbetsområde är 
risken ännu mindre för ett motstånd av sådan art. Vidare visar resultatet att många av de 
hinder som kvinnorna har stött på även har fungerat som en drivkraft med anledning av att 
den främsta drivkraften hos kvinnorna har varit att nå utveckling.  

 

7.	Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi, utifrån det redan presenterade resultatet, att framföra en diskussion. 
Diskussionen kommer att innefatta en sammanställning av studiens syfte, problemformulering, 
tidigare forskning samt teori. Föreliggande analysresultat har bidragit till en insikt kring hur 
kvinnor på toppositioner förklarar sin framgång. Således har vi kunnat belysa fenomenet 
genom kvinnornas unika berättelser.  
 
7.1	Resultat	i	förhållande	till	syfte	och	frågeställning		
Syftet med föreliggande studie har varit att studera hur kvinnor som innehar toppositioner i 
Sverige förklarar sin framgång samt vilka förklaringskategorier de använder sig av. Sålunda 
har de medföljande frågeställningarna varit: 
 

• Hur förklarar kvinnor som innehar toppositioner i Sverige sin framgång? 
• Vilka förklaringstypologier använder de sig av vid förklarandet?  

 
Vi har tidigare kunnat konstatera att chefskapet under alla tider har dominerats av män. 
Vidare har vi även redogjort för huruvida det återfinns studier om kvinnor som har lyckats 



bryta trenden och därmed inta en topposition. Forskningar har påvisat strukturella förklaringar 
till varför vissa kvinnor har lyckats, samt hur andra bör göra för att lyckas. Dessa strukturella 
förklaringar har avsett en förändring i det patriarkala samhället, ifrågasättandet av gamla 
sanningar, uppvisandet av manliga attribut, etc. 
 
Genom att ha intervjuat tio kvinnor som innehar absoluta toppositioner idag, har vi lyckats 
framhäva kvinnornas faktiska redogörelser för sin framgång. För att kunna besvara den andra 
frågeställningen, har vi behövt få grepp om valet av förklaringstypologier. Detta har skett 
genom att vi, i relation till Tilly, har dragit paralleller mellan kvinnornas historiska fält 
(biografi) och det sociala fältet (samhälleliga strukturer). Denna parallelldragning har 
möjliggjorts genom de tematiserade intervjuerna som bestått av tre teman, biografi, 
samhälleliga strukturer och hinder/drivkrafter, vilka har täckt både de historiska- och sociala 
fältet i kvinnornas liv.   
 
Inspelningarna som fungerat som det primära datamaterialet har i sin tur bearbetats genom en 
narrativ analysmetod. Genom att kunna finna de huvudsakliga komponenterna har vi kunnat 
övergå till en statisk-dynamisk analysprocess. Denna strategi har i sin tur möjliggjort för oss 
att kunna finna ett förhållande mellan de teoretiska begreppen och koder/kategorier bland de 
upptäckta komponenterna. På så sätt har teorin väglett oss till ett finnande av studiens resultat.  
Vi finner därmed att en kombination av ovanstående analysstrategier  har lett till ett 
produktivt framväxande av ett tydligt och detaljerat resultat.	Att kunna fånga kvinnornas egna 
berättelser om sin framgång anser vi således har möjliggjort för oss att besvara studiens 
frågeställningar.  

Med utgångspunkt i kvinnornas redogörelser för sin framgång, har vi kunnat konstatera att 
svaret på fråga ett som lyder ”Hur förklarar kvinnor som innehar toppositioner i Sverige sin 
framgång?” besvaras genom en tillmötesgående arbetsplats med likartade värderingar. 
Kvinnorna har funnit arbetsplatser/chefer som tillmötesgår deras egna behov och värderingar. 
Vad gäller svaret på fråga två ”Vilka förklaringstypologier använder de sig av vid 
förklarandet?”, kan vi konstatera varierar beroende på kontext samt vilket skede i livet 
respondenterna redogör för.  
 
Att värdera är att avancera. Något vi kan konstatera är huvudfyndet i samtliga tio 
respondenters framgångsberättelser och därmed även svaret på denna angelägna kvalitativa 
intervjustudie.  
 

7.2	Resultat	i	förhållande	till	tidigare	forskning		
Theobalds forskning om kvinnors livs- och arbetssituation, påvisar att kvinnor i Sverige har 
möjlighet till att göra karriär. Dock behöver kvinnorna, enligt Theobalds studie, arbeta övertid 
för att framhäva sitt engagemang och intresse. Detta antagande motsägs i vår studie då ingen 
av våra respondenter har påpekat behovet av att arbeta övertid för att nå framgång. Det som 
understryks i vår studie är att kvinnorna har hittat arbetsplatser eller chefer som står i linje 
med deras egna värderingar och därav fått bekräftelse för sitt arbete.  



I intervjuerna med respondenterna som idag innehar toppositioner framkom det att 
majoriteten av kvinnorna varken planerade eller strävade efter att inneha en topposition. 
Kvande & Rasmussen (1985-1986) menar på att inställningen till att göra karriär finns hos 
både män som kvinnor. I kontrast till deras forskning påpekar majoriteten av respondenterna i 
vår studie att de aldrig har eftersträvat att inta en topposition. Drivkraften har snarare 
kännetecknats av viljan att känna utveckling på arbetsplatsen. Behovet har legat i en 
tillmötesgående arbetsplats som främjar flexibilitet och erbjuder möjligheter till intern 
orientering. Framgången förklaras genom att de har funnit arbetsplatser som stödjer den 
personliga utvecklingen. Sålunda stärker vårt resultat Asplunds (1984) forskning som även 
den åskådliggjorde att det var psykologiska faktorer i form av till exempel utveckling, som 
motiverade kvinnor till att göra karriär. Asplunds forskning om kvinnors vilja att göra karriär 
kan därmed förklaras med hjälp av Tillys berättelseförklaringar. Kärnan i hans studie 
presenterar han genom att bryta ner resultatet till mindre enheter. Dessa enheter används för 
att tydliggöra för läsaren och på så sätt skapa ordning i det presenterade resultatet. Enheterna 
karaktäriseras av orsak-verkan samband där han finner att utveckling på arbetsplatsen 
fungerar som en drivkraft för kvinnor i viljan att göra karriär. Således har Asplund kopplat ett 
element till en företeelse. 

I vår studie förklarar kvinnorna alltså sin framgång ur en horisontell synvinkel som handlar 
om den personliga utvecklingen. Kvinnornas drivkraft låg som tidigare nämnt i att arbeta med 
sådant som de brinner för, då det är det enda sättet att garantera autenticitet. Wahl & 
Erikssons (2017) lyfter upp två olika sätt att definiera karriär utifrån. Det vertikala synsättet 
avser hierarkisk utveckling medan den horisontella syftar till en tillfredsställelse av sina 
psykiska, fysiska och sociala behov och syftar därmed till personlig utveckling. Utifrån deras 
undersökning kan vi med grund i vår empiri konkludera att kvinnor på toppositioner 
definierar framgång utifrån det sistnämnda alternativet. För dem innebär framgång att få sina 
behov tillfredsställda och sålunda innebär det att varje besvarad tillfredsställelse har medfört 
ett ytterligare steg i karriärutvecklingen. Utifrån Tillys anledningskategorier är Wahl & 
Erikssons (2017) definition av karriär tecken på en kodförklaring. Författarna lyfter upp olika 
synsätt i form av formler då de referera till samhälleliga regler, normer och tillvägagångssätt.   

Även om samhällssynen gestaltas av att det är män som är ämnade att inneha toppositioner 
framhäver respondenterna inte könstillhörighet som betydande för deras framgång. Att de har 
varit kvinnor har, på grund av de sociala förväntningarna, medfört ett motstånd. Dock har 
detta motstånd inte varit ett hinder, utan en möjlighet för kvinnorna att revidera dessa 
fördomar. Denna upptäckt står i kontrast till både Hedströms (2007) och Theobalds resultat 
som fastställt att könstillhörighet är av stor betydelse vid etablerandet av sin karriär. Denna 
kontrast anser vi bero på den tidsmässiga skillnaden mellan dessa två undersökningar. Med 
stöd i empirin kan vi konstatera att det har skett en revidering på arbetsmarknaden. 
Respondenterna i vår studie upplever inte att deras könstillhörighet har haft en negativ 
inverkan på deras karriärutveckling.	Deras könstillhörighet har haft en negativ påverkan på så 
sätt att folk försökt hindra dem för att de är kvinnor men det har de utnyttjat och såg som 
tillfälle att få kraft och genom motstånd mot detta göra karriär.  De förklarar detta genom 
tekniska orsakseffekter då det handlar om ett djupt inrotat tankemönster som medlemmarna av 
detta samhälle, mer eller mindre, har tagit till sig. Att arbetsmarknaden vad gäller 



könstillhörighet har utvecklats och förbättrats beror på att dessa tankemönster har reviderats. 
Den dåvarande förförståelsen kring fenomenet har lyfts fram till ytan för att vidare komma att 
bli en ny förståelse. Då fenomenet idag inte är tabubelagt kan människor öppet tala om det. 
Dessa diskussioner leder i sin tur till upplysningar vilket resulterar i att förutfattade meningar 
istället korrigeras. Detta har visat sig vara en viktig faktor vid förklarandet av deras framgång.   
 
Följaktligen stödjer vår forskning delvis det som för tolv år sedan framlades av Karlsson 
(2005). I sin studie om karriärvillkor fann hon att villkoren styrs av kulturella- samt 
strukturella dimensioner. Hon menar att strukturen handlar om arbetsplatsens uppbyggnad 
som avsätter ramar för hur en anställd kan orientera sig, medan den kulturella behandlar 
samhällets normativa föreställningar. Hur respondenterna i vår studie förklarar sin framgång 
tyder på att Karlsson får medhåll på en av villkorsdimensionerna, den strukturella. Utifrån 
våra respondenters förklaringar har det påvisats att kärnan i vårt resultat har visat sig vara en 
tillmötesgående arbetsplats med likartade värderingar. Som redan framfört visar den tidigare 
forskningen att könstillhörighet är ett hinder i kvinnornas karriärutveckling. Respondenternas 
framgångsförklaringar explicerar en domän som har utvecklats men behöver en ytterligare 
utveckling för att främja kvinnors framgång. Med anledningen av att domänen innefattar ett 
hinder på mikronivå som i det här fallet avser en arbetsplats, innebär det att det är en fråga om 
den strukturella villkorsdimensionen. Vår studie bidrar följaktligen med faktisk kunskap om 
hur kvinnor på toppositioner själva förklarar sin framgång. Förklaringarna innefattar 
relationer mellan individens och arbetsplatsens värderingar.  
 
7.2.1	Success	or	luck	
Nedan kommer resultatet att presenteras i förhållande till Franks forskning. Anledningen till 
att vi har valt att förhålla oss till Franks forskning enskilt är på grund av att han har behandlat 
fenomenet framgång och funnit en förbisedd faktor i förklarandet av framgång som är tur. 

 

Som redan nämnt påpekar Frank att framgångsrika människor har turen att tacka för sin 
framgång. Han menar att turen beror på den tid och de villkor individen i fråga är född under.  
givetvis handlar om hårt arbete, men utan tur kommer man ingenstans. Enligt Frank beror 
turen på den tid och de omständigheter som en individ är född under. Respondenterna i vår 
studie förklarade sin framgång genom att framhäva faktorer som har med sin bakgrund, 
personliga egenskaper och arbetsplatsvärderingar att göra. I linje med all tidigare forskning 
som vi har tagit del av, kan vi finna mönster i hur framgång betraktas och uppnås. Likheten 
finner vi i att samtliga inte framför vikten av turen i tid och rum. I relation till Franks teori kan 
vi, genom resultatet i vår studie men också tidigare forskning, uppmärksamma en förbättring 
vad gäller möjligheten till framgång. Drivkraft har varierat beroende på möjligheterna i tid 
och rum. Genom att årsvis utgå ifrån den tidigare forskningen som vi har förhållit oss till i 
denna studie, har vi kunnat iaktta nedanstående skildringar.   

I vår litteraturgenomgång har vi kunnat uppmärksamma att studierna som genomfördes år 
1984-1986 framhäver att kvinnornas drivkraft till att vilja göra karriär var den personliga 
utvecklingen. Vidare påvisar studierna att kvinnorna saknade en dynamisk struktur istället för 



den dåvarande hierarkiska. Efter nästan tio år, visar studier mellan år 2003-2007, att den 
kvinnliga könstillhörigheten då var det största hindret för kvinnor på arbetsmarknaden. 
Därmed låg drivkraften i att ta sig an manliga attribut för att garantera framgång. Vilket 
påvisas i Fiorinas framgång (Klenke, 2003) som förklaras genom att hon använt sig av 
manliga attribut. Fram till år 2016 visar den befintliga forskningen att drivkraften låg i att, 
som kvinna hitta ett brett nätverk med framförallt kvinnliga mentorer. Vidare visar vår 
forskning (2017) att drivkraften har varit att hitta en arbetsplats som tillmötesgår individens 
värderingar. 

  

 År Drivkraft 

1984-1986	 Personlig utveckling	
2003-2007	 Ta sig an manliga attribut	

2016	 Nätverk med kvinnliga mentorer	
2017	 Tillmötesgående arbetsplatser	

                                                           

 

 

 

 

                      Tabell 3. Årsvis framgångsförklaring. 

 

Sammanfattningsvis visar tabellen att framgång har förklarats genom olika faktorer. Det som 
har drivit kvinnorna till framgång har sett olika ut över tid. Detta på grund av att 
möjligheterna som fanns under de olika tidsramarna har varierat. Robert. H. Frank skulle 
förklara variationerna utifrån turen att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Tilly skulle 
hävda att en förklaring av sådan sort tyder på den typologi som han kallar för konvention. 
Franks förklaring karaktäriseras av ett klyschigt uttalande, som är kontextbundet och avser att 
förtydliga variationer i olika tidsramar.  
Med utgångspunkt i Franks studie, har respondenterna i vår studie inte upplevt att 
könstillhörigheten har varit av större betydelse för deras framgång just på grund av tur. Turen 
i deras fall handlar om att de föddes under en tid där kopplingen mellan topposition och 
manlighet mildrats. Idag upptas 16 % av toppositionerna i Sverige av kvinnor. Kvinnornas 
bevisar att dessa 16 % har lyckats revidera samhälleliga föreställningar som ämnar att endast 
män bör inneha toppositioner. Dock visar studien på att denna revidering inte är tillräcklig då 
könstillhörighet fortfarande är ett motstånd i kvinnornas framgångsresa.   

Frank (2016) framför att framgång i USA förklaras som själv-skapande då de hänvisar till 
personliga egenskaper. Han använder sig av begreppet ”know-it-all” och menar på att 
amerikanerna som individer, genom det hårda arbetet, sår sin egen framgång. I kontrast till 



Frank ådagalägger vår undersökning att kvinnor i Sverige förklarar sin framgång genom en 
medvetenhet av personliga värderingar som ligger till grund för val av arbetsplats.  

 

 

 
 

Figur 1. Sverige 
  

 

 

 

Figur 2. USA  

 

 

 

Sammanfattningsvis anser vi att denna förklaringsskillnad inte är en lingvistisk förklaring 
utan kulturell. Hur kvinnorna i dessa länder förklarar sin framgång beror på hur de har sett på 
sin framgång. Beroende på vilka mentala glasögon kvinnorna har använt sig av, kommer de 
enligt Nilsson & Waldemarson (2007:31), att tolka men också förklara sin framgång. 
Skillnaderna uppstår därmed på grund av att dessa mentala glasögon är kulturbundna.  

Frank (2016) upplyser om att kulturen i USA betraktar framgång som själv-skapande. Det 
innebär att det en individ sår kommer hen att få skörda. Ju större skörden blir, desto mer har 
individen sig själv att tacka. Framgång i USA kommer alltså inifrån människan och därmed 
tillåts den som lyckas att tala om att den är bättre än andra. Den svenska kulturen förknippas 
däremot med den så kallade jantelagen som ämnar att ett oskrivet sätt att tänka. Mer konkret 
innebär det att, oavsett hur framgångsrik en individ är, skall den aldrig tro att den är bättre än 
någon annan. (nationalencyklopedi, 2017) 

Den svenska kulturen tilldelar individualitet en negativ klang vilket speglas i hur 
respondenterna förklarar sin framgång. Ingen av de framgångsrika kvinnorna nämnde att de 
har tjänat sin position på grund av att de är bra. Istället lyfte samtliga fram sina egenskaper i 
relation till arbetsplatsen och dess struktur. Vilket fastslår den kulturbundna förklaringen av 
deras framgång. De kulturbundna förklaringarna skulle Tilly hävda speglas i användningen av 
koder. Skillnaden i förklaringarna mellan Sverige och USA skulle han mena beror på att 
kodförklaringar baseras på den sociala omgivningen. Handling- och tankemönster som 
människor brukar formas utefter regler och normer som finns i det aktuella samhället och blir 
därför avgörande för hur kvinnorna i respektive land förklarar sin framgång.   



 

7.3	Resultat	i	förhållande	till	teori		
Syftet med föreliggande studie har varit att studera hur kvinnor som innehar toppositioner 
förklarar sin framgång, samt vilka förklaringskategorier de använder sig av. Den teoretiska 
utgångspunkten har därav varit Charles Tillys teori om anledningsförklaringar. Genom att 
förhålla oss till teorin har vi även kunnat besvara studien andra frågeställning. 

Som tidigare nämnt bygger Tillys teori på ett sociologiskt antagande där kärnan återfinns i 
vikten av historien och dess avgörande betydelse för sociala förändringar. Tilly menar på att 
det finns en parallell mellan det historiska fältet och sociala fenomen i syfte att förstå sociala 
förändringar. I detta fall har det historiska fältet i kombination med det sociala fenomenet 
varit avgörande för vilka förklaringskategorier som kvinnorna har valt att använda sig av. 
Inledningsvis har vi kunnat konstatera att samtliga fyra förklaringskategorier har använt av 
samtliga kvinnor när de har återberättat om sin framgång. Vidare har vi även kunnat 
konstatera att förklaringskategorierna har använts på likartade sätt. Det historiska fältet i 
förhållande till den sociala kontexten inom ramen för en specifik situationsbeskrivning har 
varit avgörande för vilken förklaringstyp som respondenterna använt sig av. Vi har således 
kunnat åskådliggöra hur kvinnor på topposition, genom olika anledningsförklaringar, tilldelar 
sociala fenomen och företeelser som har bidragit till deras framgång mening. 

 Den förklaringskategori som har genomsyrats i samtliga intervjuer och som kvinnorna har 
använt sig av allra mest är berättelseförklaringar. Berättelseförklaringarna har alstrats då 
kvinnorna har brutit ner sina framgångsberättelser till mindre enheter. Dessa enheter har i sin 
tur varit det faktum att kvinnorna refererat till olika händelser eller aktörer som de stött på 
under sin uppväxt alternativt i arbetslivet. Genom att bryta ner hela framgångförklaringen till 
mindre enheter har kvinnorna kunnat dra paralleller mellan element och företeelser som har 
varit bidragande för att de idag innehar toppositioner. Berättelseförklaringarna har även 
gestaltats då samtliga respondenter har hyllat eller skyllt på aktörer eller företeelser i det 
historiska fältet. I de flesta fall har det inneburit att respondenterna har hyllat/skyllt på 
föräldrar, chefer, eller motgångar som de stött på under livets gång.  

Konventioner och koder har vi kunnat utmärka framförallt när respondenterna har talat om 
hinder och drivkrafter. Dessa förklaringskategorier har utmärkts då respondenterna har 
kategoriserat sina budskap i form av kön, ålder, erfarenheter, etc. Informationen har i de flesta 
fall refererats till tillvägagångssätt, normer, regler eller sociala strukturer. Det som har varit 
avgörande för att vi ska kunna fastställa att dessa två förklaringskategorier har använts som 
klyschiga formuleringar och alstrats i form av det självklara sätt att uttrycka sig på i specifik 
kontext. 
 

Upptäckten i föreliggande studie återfinns i kärnan som har visat sig vara tillmötesgående 
arbetsplatser med likartade värderingar som en själv. Kombinationen mellan kvalitativa 
intervjuer och Tillys teoretiska utgångpunkt har fört oss till kärnan i kvinnornas 
framgångsförklaringar, och därmed har vi även lyckats besvara studiens båda frågeställningar 
i samma veva. Kvinnorna förklarar sin framgång genom tillmötesgående arbetsplatser med 



likartade värderingar, vilket innebär ett besvarande på fråga ett. Genom använda oss av Tillys 
som teoretisk utgångpunkt har vi dels kunnat besvara den andra frågeställningen, och dels 
kunnat konstatera att kärnan i sin tur förklaras genom tekniska orsakseffekter. Att kvinnorna 
lyckats inta toppositioner på grund av att de funnit arbetsplatser med tillmötesgående 
värderingar är inte allmängiltig information. Denna information är sluten till det specifika 
medlemskapet på arbetsmarknaden. Informationen är således intern vilket innebär att man 
måste tillhöra medlemskapet för att förstå och kunna bruka den. Detta innebär i sin tur att vi 
som forskare i föreliggande studie förmodligen inte hade kunnat finna denna avgörande faktor 
bakom kvinnornas framgångar, om vi själva inte hade varit yrkesverksamma. Det faktum att 
vi själva är yrkesverksamma har inneburit att vi är medlemmar av det medlemskap som 
återfinns på arbetsmarknaden. Sålunda har vi alltså kunnat vara mottagliga för den 
information som kvinnorna förmedlat genom sina uttalanden, vilken fört oss till kärnan 
bakom att de idag innehar toppositioner. 

	
7.4	Avslutande	reflektion	  
Efter att ha genomfört denna studie, för att vidare analysera empirin i förhållande till teorier 
och tidigare forskning, har vi noterat några upptäckter.  

Den första upptäckten har framkommit ur studiens empiri och behandlar hur kvinnor på 
toppositioner förklarar sin framgång. Det som vi till en början trodde berodde på kvinnornas 
köns- och klasstillhörighet, samt föräldrarnas utbildning har i kvinnornas förklaringar visat sig 
vara av mindre betydelse. Framgången har istället förklarats genom en nämnare som omfattar 
en tillmötesgående arbetsplats. Det handlar om att först och främst lära känna dig själv för att 
vidare finna de värderingar som du prioriterar. Därefter bör du söka dig till en arbetsplats vars 
kultur och struktur är i linje med dina värderingar.  

Den andra upptäckten har vi funnit i samband med att vi har analyserat studiens empiri i 
förhållande till tur. Genom att ta del av Franks förklaring om turens betydelse för framgång, 
har vi kunnat konstatera följande: En gemensam nämnare i respondenternas förklaringar 
påvisar att det aldrig har varit eftersträvansvärt att inneha en topposition. Istället har 
drivkraften legat i att känna utveckling på arbetsplatsen. Men efter att ha nått en topposition, 
har de idag insett att det var den de skulle ha eftersträvat om de hade vetat. Detta kan tolkas 
som att en viss tur ligger i att inte få det du tror att du ville ha utan istället få det du har nu, 
vilket om du är klok nog inser att det var det du skulle eftersträvat om du hade vetat.  

7.4.1	Kritik	mot	befintlig	studie	samt	reflektioner	kring	framtida	forskning		
Kritik som inledningsvis riktas mot denna studie är att vi inte har genomfört en förstudie. 
Innan den studien skall genomföras är det enligt Aspers (2007:15) en fördel om forskaren kan 
utföra en förstudie för att därefter välja en teori. Vidare menar han att en förstudie innebär att 
forskaren kliver ut och interagerar med det aktuella fältet och på så sätt avgöra om den är 
genomförbar. Anledning bakom att en förstudie inte har genomfört är tidsbrist. Då detta avser 
ett för oss okänt område, inledde vi kartläggandet av den befintliga studien med att läsa in oss. 
I samband med detta har vi kontaktat aktuella respondenter och berättat om syftet med studien. 
Då tidigare forskning inte hade behandlat området och respondenterna visade en positiv 
inställning ansåg vi att studien skulle vara genomförbar.  



Framöver skulle vi gärna se ytterligare forskning kring området. En komparativ studie om hur 
män respektive kvinnor förklarar sin framgång skulle vara väsentlig. En sådan studie skulle 
således klargöra vilka likheter respektive skillnader i hur de förklarar sin framgång. Ett 
klargörande skulle leda till en djupare förståelse kring kvinnors inställning och möjlighet till 
att nå framgång. Vi anser att studien skulle vara av betydelse för kvinnors inställning till att 
göra karriär. Med stöd i tidigare- och vår forskning har vi kunnat konstatera att kvinnor inte 
eftersträvar en hierarkisk klättring. Dels på grund av att de inte tror sig vara benägna att klara 
av det och dels för att de saknar samma kontaktnätverk som män har. 

Även en uppföljande studie kring huruvida könstillhörighet fortfarande är ett motstånd om 
ca.15 år, eller inte finner vi av relevans. Detta med anledning av att vår studie har påvisat en 
kontrast till tidigare forskning då tidsskillnaden har inneburit en mildrad syn på 
könstillhörighetens betydelse. En uppföljande forskning skulle visa hur långt 
arbetsmarknaden har kommit vad gäller könstillhörighet. Något som i sin tur skulle 
ådagalägga huruvida könstillhörighet enbart var en tidsbunden social konstruktion eller inte.  

En studie som vi finner högst relevant för nutid forskning är en undersökning om 
orsaksförklaringar bakom kvinnor som inte har lyckats nå framgång. Detta på grund av att det 
skulle gynna både arbetstagare som arbetsgivare. För att åtgärda ojämlikheten på 
toppositioner krävs en upplysning om orsakerna bakom misslyckanden.   
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