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Förord 

Denna studie är skriven under vårterminen 2014 på Mälardalens högskola på akademin för 

ekonomi, samhälle och teknik. Uppsatsen motsvarar 15 hp och är skriven på C-nivå. Med 

denna uppsats vill vi belysa bristen på kvinnliga ledare inom industrin samt beskriva hur ett 

industriföretag kan arbeta för att få in fler kvinnliga ledare. Det har varit en intressant och 

lärorik tid och vi hoppas att ni läsare får en trevlig läsning. 

Vi vill tacka ett antal personer som har hjälpt och stöttat oss under denna arbetsprocess. Först 

vill vi tacka vår handledare Angelina Sundström som väglett oss och gett tips och råd under 

tiden för arbetet. Vi vill även tacka våra opponenter som gett synpunkter och förslag på 

förbättringar. Sedan vill vi även rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid och 

ställt upp på intervjuer så att vi fått deras syn på saken.  

Evelina Ljungman och Agnes Åström 

Maj 2014 
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Research question: How does the industrial company Scania work to get more women in 

leadership positions? 

Purpose: The purpose of this work is to describe how companies in a male-dominated 

industry can work to get a higher share of female leaders. 

Method: This survey was based on a deductive approach with a qualitative method. Theories 

have been obtained primarily from scientific articles and the empirical part has been collected 

through interviews from the companies Wiminvest and Scania. 

Conclusion: The conclusions the study came up with was different elements that companies 

in male-dominated industries can work with to get a higher share of female leaders. The first 

thing that companies can do is to join the project BON or similar projects to work on this 

issue. They can work with workshops and lectures to disseminate knowledge about the topic. 

Companies can also create a central function with the responsibility to control the equality 

work in the organization. They can also work on creating clear goals in terms of gender 

equality in the company. Companies in this industry can work on to bring more mentors and 

role models through different communication channels and to design career plans and 

development opportunities for women. A talent pool or something similar for women can be 

helpful to create where women can have a valuable network and thereby find mentors and role 

models. Companies can work with reviewing their recruitment process by, for example, to 

advertise all positions, for a longer period, try to have an equal distribution of men and 

women at the recruitment for managerial positions and create a clearer profile of 

requirements. 
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Titel: ”Hur kvinnor ska lyckas ta sig fram i en mansdominerad bransch” 

Handledare: Angelina Sundstöm 

Nyckelord: ”kvinnligt ledarskap”, ”glastak”, ”kvinnor i industrin”, ”kvinnor i toppositioner” 

Frågeställning: Hur arbetar industriföretaget Scania för att få in fler kvinnor i ledande 

positioner? 

Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva hur företag inom en mansdominerad bransch kan 

arbeta för att få in en högre andel kvinnliga ledare. 

Metod: Denna undersökning har utgått från en deduktiv ansats med en kvalitativ metod. 

Teorier har inhämtats främst från vetenskapliga artiklar och empiridelen har insamlats med 

hjälp av intervjuer från företagen Wiminvest och Scania.    

Slutsats: De slutsatser som studien kom fram till var olika faktorer som företag i 

mansdominerade branscher kan arbeta med för att få in en högre andel kvinnliga ledare. Det 

första som företagen kan göra är att gå med i liknande projekt som BON för att arbeta med 

denna fråga. De kan arbeta med workshops och föreläsningar för att sprida kunskap om 

ämnet. Företagen kan även skapa en central funktion som har till ansvar att styra 

jämställdhetsarbetet i organisationen. De kan även arbeta med att skapa tydliga mål när det 

gäller jämställdheten i företaget. De kan även arbeta med att skapa tydliga mål när det gäller 

jämställdheten i företaget. Företagen inom denna bransch kan arbeta med att få in fler 

mentorer och förebilder genom olika kommunikationskanaler samt utforma karriärplaner och 

utvecklingsmöjligheter för kvinnor. En talangpool eller något liknande för kvinnor kan vara 

bra att skapa där de kan få ett värdefullt nätverk och därigenom hitta mentorer och förebilder. 

Företagen kan arbeta med att se över sin rekryteringsprocess genom att till exempel annonsera 

ut alla tjänster under en längre tid, försöka ha en jämn fördelning av män och kvinnor vid 

tillsättning av en chefsposition samt skapa en tydligare kravprofil. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer bakgrunden till problemområdet presenteras och en diskussion 

kommer att föras vilket leder fram till uppsatsens forskningsfråga och syfte. Därefter beskrivs 

arbetets disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Förr i tiden var arbetet mellan kvinnor och män uppdelat olika. De arbetade lika mycket men 

männen tog sig an det mer fysiska arbetet som exempelvis skogs- och markarbete medan 

kvinnorna skötte om gårdens djur. När industrialiseringen kom skedde ett skifte då arbetet 

gick från naturahushållning till penninghushållning. Detta bidrog till att kvinnans anseende 

minskade, då hon inte kunde bidra till försörjningen i lika stor utsträckning som mannen. 

Kvinnan stannade hemma och tog hand om hushållet och barnen. På 1800-talet fanns det 

överskott på kvinnor vilket arbetsmarknaden kunde utnyttja när behoven ökade. Då industrin 

var en stor bransch som behövde billig arbetskraft var det därför främst kvinnorna som tog 

dessa arbeten. I mitten av 1900-talet skedde en frigörelse, då kvinnor fick rätt till utbildning 

och eget arbete i större utsträckning. De flesta arbeten med bra betalt och hög status fick dock 

männen. Kvinnor fick mer underbetalda arbeten inom sjukvård och på kontor. (Granberg, 

2013, ss. 298-299) 

I dagens samhälle är det en jämn könsfördelning mellan antal män och kvinnor i landet då det 

finns cirka 4 830 000 kvinnor och 4 810 000 män. (SCB, 2014) År 2013 fanns det cirka 1 127 

800 företag i Sverige (SCB, 2012) och i februari 2014 var det även en jämn fördelning mellan 

antal män och kvinnor som hade ett arbete i Sverige. (SCB, 2014) Dock så är det fler kvinnor 

än män som har en högre utbildning. (Bolman & Deal, 2012, s.412) Enligt denna statistik 

borde det vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män i chefspositioner men det är färre 

kvinnor än män som har ledande positioner. (Cook & Glass, 2014) Enligt Mintzberg består en 

organisation utav olika delar, den högsta delen av en organisation kallas för den strategiska 

ledningen (Mintzberg, 1993, s. 11). Det är chefer och ledare som finns i denna del av 

organisationen, som i denna studie kommer att benämnas som ledande positioner. För att det 

ska vara ett jämställt samhälle förutsätter det att samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter råder bland kvinnor och män (Granberg, 2013, s. 295). Kvinnor och män ska ha 

lika stort inflytande att forma samhället, men trots detta så dominerar manliga chefer 

fortfarande i börsnoterade företag. (Vertikals, 2013) År 2007 var cirka 70 % av det totala 

antalet chefer i Sverige män inom både den privata och offentliga sektorn, dock inkluderar 

inte detta politiker, högre ämbetsmän eller chefer i ideella organisationer. (Ekonomifakta, 

2011) Det är viktigt att företag försöker få in fler kvinnor i ledande positioner då det har visat 

sig att företag med många kvinnor i ledningen har högre vinstmarginal och större omsättning. 

(Carrfors, o.a., 2012)  

På 1800-talet var kvinnor lägre värderade än män. Men idag, år 2014 ska könet inte ha någon 

betydelse när en person talar om människors prestation eller kompetens. Trots detta finns 

många av de förutfattade meningarna kvar om att män ska leda företag och kvinnor ska vara 

hemma med barnen. (Grant & Taylor, 2014) Jämlikhet innebär att alla människor och grupper 
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i samhället har samma värde oavsett kön, etnicitet, religion samt social tillhörighet. 

(Granberg, 2013, s. 295) Trots att Sverige ligger i framkant i jämställdhetsfrågor, så ligger 

Sverige ändå efter när det kommer till kvinnor i chefspositioner. (Weforum, 2013)  

År 2013 rankades Sverige som ett av världens tio mest jämställda länder (Weforum, 2013). 

Men förutsättningen för att Sverige ska kunna vara ett jämställt land är att både män och 

kvinnor får lika stor möjlighet att utöva makt och inflytande för att kunna ha verkan på 

samhällsutvecklingen. (Alvesson och Billing, 1989) Det är viktigt att arbeta med mångfald 

inom företag för att ta tillvara på kompetensen som finns. Företagen måste arbeta hårt för att 

kunna krossa det glastak som kvinnor upplever att de stöter på när de försöker ta sig till högre 

positioner. (Bolman & Deal, 2012, ss.197-198) Företag kan förlora pengar och få dålig 

publicitet om det inte råder jämställdhet och då kvinnor diskrimineras på arbetsplatsen. Det 

fick företaget Wal-Mart uppleva då cirka 1,5 miljon kvinnor stämde företaget för 

diskriminering gällande lön och karriärmöjligheter. Denna stämningsansökan ledde till att 

företaget förlorade mycket pengar i form av skadestånd samt att de fick dålig publicitet. Det 

är ett av de största fallen av diskriminering som har tagits upp i amerikansk domstol. (Bolman 

& Deal, 2012, s. 196)   

Enligt tidskriften Svenska Dagbladets Näringsliv (2013) kommer det att ta cirka 18 år tills det 

finns lika många män som kvinnor som innehar chefspositioner. I en undersökning som 

Ledarna har gjort är det endast 12 % kvinnor som är Vd:ar i Sverige. Utvecklingen går dock 

framåt och fler och fler kvinnor blir chefer. I vissa branscher, som exempelvis byggnads- och 

tillverkningsindustrin står dock utvecklingen helt stilla. (Näringsliv, 2013) Holmquist (1997) 

anser att det råder delade meningar kring varför utvecklingen inte går snabbare framåt. 

Holgersson (2003) hävdar att männen föds med de rätta egenskaperna och har därför lättare 

för att leda grupper, medan Thylefors (2007) anser att kvinnor inte har den auktoritet som 

fordras för att leda en verksamhet. Detta på grund av att män är mer målinriktade, 

beslutsamma och kraftfulla medan kvinnor är mjuka, förstående och relationsinriktade. 

(Thylefors, 1991) Muhonen (1999) påstår att det har att göra med de förväntningar som ställs 

på vederbörligt kön och att kvinnor därför väljer att satsa mer på familj än på karriären. Andra 

forskare anser att det handlar om normer och kulturen i företagsvärlden. Företagen känner 

inget behov av förändring. Männen känner sig rädda för vad som kan hända om de släpper in 

kvinnorna och håller därför varandra om ryggen. (Due Billing, 2006) Chênevert & Tremblay 

(2002) påstår att dessa argument är oanständiga och tvivelaktiga då flera studier har visat att 

det ligger större argument bakom varför män dominerar i chefspositionerna. För att det ska 

kunna ske en förändring gäller det att lägga resurserna på rätt ställe, inte på varför det ser ut 

som det gör utan istället på vad som ska göras för att få in fler kvinnor i ledande positioner. 

(Chênevert & Tremblay, 2002) 

1.2 Problemdiskussion 

Kvinnor stöter på vissa osynliga barriärer som hindrar dem att ta sig till höga positioner inom 

företag. Kvinnorna möts av ett så kallat glastak medan männen anses mötas av en glashiss 

som istället gynnar dem att ta sig till ledande positioner. (Ryan & Haslam, 2005) De barriärer 

som Cook & Glass (2014) nämner att kvinnor möter är exempelvis brist på mentorskap samt 
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diskriminering. Vissa kvinnor lyckas dock bryta sig igenom dessa barriärer men när de väl har 

gjort det så blir deras prestationer noga synade. (Ryan & Haslam, 2005) Två tredjedelar av 

studenter som går en högre utbildning är kvinnor (Högskoleverket, 2012) men ändå är det 

färre kvinnor än män som innehar ledande positioner inom företag. (Bolman & Deal, 2012, 

s.412) Att det råder brist på kvinnliga ledare har många undersökningar och statistik visat och 

det råder tydlig brist särskilt inom mansdominerade branscher som exempelvis industri- och 

byggbranschen. De kvinnliga ledare som finns tenderar att arbeta inom exempelvis 

servicebranschen medan det finns få kvinnliga ledare inom industrin (Ryan & Haslam, 2005). 

Författarna Eagly och Carli (2003) anser att detta beror på att då det främst är män som 

arbetar på arbetsplatsen har de större chans att ta sig till ledande positioner inom företaget. De 

beskriver vidare att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ofta känner sig trakasserade och 

utfrysta. När kvinnor är i minoritet och utgör en kontrast kan det bidra till att de blir mer 

försiktiga och detta kan i sin tur leda till att de ses som mindre kompetenta. (Granberg, 2013, 

s. 309)  

I merparten av akademikeryrkena finns det oförklarliga löneskillnader mellan män och 

kvinnor som inte kan förklaras på annat sätt än att det är könsrelaterat. (Granberg, 2013, s. 

311) Regeringen beslutade år 2009 om en strategi om jämställdhet på arbetsmarknaden där de 

fastställer att de ska arbeta med att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden. De ska 

främja jämställda villkor för entreprenörskap, jämställt deltagande i arbetslivet samt 

jämställda arbetsvillkor. (Granberg, 2013, s. 298) (Utbildningsdepartementet, 2009) 

Kvinnliga chefer har i större utsträckning en högre utbildning än vad manliga chefer har 

(Eagly & Carly, 2003). En del studier har visat att det finns betydande fördelar med att ha en 

kvinna som ledare. Exempelvis har det visat sig att ett företag med en kvinnlig chef hade en 

snabbare tillväxt av företagets aktieresultat efter en nedgång än vad företag med manliga 

chefer hade. (Ryan & Haslam, 2005) Mainiero (1997), Buzzi, Mccormick (1997) Paton och 

Dempster, (2002) beskriver att ha en kvinna som styrelseordförande ökar effektiviteten i 

beslutsfattandet och kvinnliga chefer är bättre på förändringsarbete än vad manliga chefer är. 

Coleman och Pounder (2002) beskriver att det finns skillnader i hur män och kvinnor leder 

och anser att det är viktigt att belysa detta för att företag ska bli mer benägna att ta in 

kvinnliga ledare. Dessa skillnader kommer att leda till nya lösningar och idéer vilket bidrar till 

att företag får större bredd. De egenskaper som kvinnor innehar i företagslivet anses endast 

som positiva enligt Northouse (2004). Han hävdar att dagens organisationer är i stort behov av 

de egenskaper som kvinnliga ledare har. Några av dessa egenskaper är att de har större 

intresse för människor och är bättre på att dela med sig av information. Bolman, Deal (2012), 

Teglkamp (2012) och Northouse (2004) har visat på att det inte finns någon skillnad i hur män 

och kvinnor leder medan Muhonen (1999), Holgersson (2003), Connerly et al.(2008), Duehr 

och Bono (2006) menar på att det finns det. (Bolman & Deal, 2012, ss.411-412) Appelbaum 

et al. (2003) anser att det inte finns några skillnader i hur män och kvinnor leder utan hävdar 

att det är samhället som vill skapa en stor skiljaktighet mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap.  

Det har gjorts studier på vad orsaken är till att det finns så få kvinnliga ledare, exempelvis 

Pyke (2013), Cook, Glass (2014), Ryan och Haslam (2005). Men det har inte gjorts 
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undersökningar i lika stor utsträckning på varför det finns få kvinnliga ledare inom 

industriföretag i Sverige. Det finns olika typer av industriföretag och i denna studie definieras 

begreppet som fordonstillverkare. Därför kommer denna studie att undersöka industriföretaget 

Scania som idag arbetar med att få in fler kvinnor i ledande positioner.   

1.3 Forskningsfråga 

Hur arbetar industriföretaget Scania för att få in fler kvinnor i ledande positioner? 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur företag inom en mansdominerad bransch kan arbeta 

för att få in en högre andel kvinnliga ledare. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta övergripande delar med avsikt att skapa en förståelse kring 

forskningsfrågorna och besvara den frågeställning som syftas att besvaras med studien.  

 Inledning:  

Beskriver bakgrunden till forskningen och ger läsaren en inblick i de forskningsfrågor 

som kommer att behandlas i rapporten. 

 

 Litteraturöversikt: 

Redovisar tidigare forskning inom bristen på kvinnliga ledare samt en utförlig 

redogörelse för de centrala begreppen i arbetet. 

 

 Teoretisk analysram:  

Beskriver de centrala begreppen och områdena inom studien som kommer att 

analyseras. 

 

 Metod:  

Beskriver det tillvägagångsätt som har använts för att besvara frågeställningen samt 

hur studien förhåller sig till metodvalen och vad det finns för kritiska synpunkter som 

tagits i beaktning under processens gång. 

 

 Empiri:  

En tydlig sammanställning av de intervjuer som genomförts utifrån respondenternas 

erfarenheter. 

 

 Analys:  

Resultatet av teori i relevans till den empiri som samlats in ifrån intervjuerna. Utifrån 

analysmodeller kommer det empiriska materialet att analyseras. 
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 Slutsats och Diskussion:  

Utifrån de analyser som gjorts mynnar det ut i en diskussion som sedan besvarar 

frågeställningen i en tydlig slutsats.  

 

 Förslag till vidare forskning: 

Beskriver hur forskare kan använda detta material för framtida forskning, eftersom 

denna studie endast är en början för vidare forskning inom ämnet. 
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2 Litteraturöversikt  

I detta avsnitt beskrivs översiktligt den litteratur som belyst ämnet genom forskare som 

behandlat ämnet från olika synvinklar. 

2.1 Ledarskap 

Det finns flera olika definitioner på vad en ledare är. En del anser att ledarskap och chefskap 

har samma innebörd. (Gergen, 1991; Zaleznik, 2004; Forsberg & Olsson, 2004; Brunsson & 

Holmblad Brunsson, 2009) Arnold (1998) definierar ledare som en person som utses eller 

informellt väljs ut för att leda samt interagera i en grupp människor. En person som informellt 

utses till ledare är en person som tagit sig an ledarrollen naturligt. Denne har en stark 

påverkan och inflytande på sina medarbetare i organisationen utan att personen fått en formell 

ledarposition.  (Arnold, 1998) Bolman och Deal (2005) anser att en person som besitter 

egenskaper som driven, effektiv och mål orienterad är en typisk ledare. Det är en person som 

motiverar sina medarbetare och ser till att underlätta och effektivisera processerna i 

organisationen. De anser att relationerna i företaget är det som avgör om en ledare lyckas, en 

ansedd ledare har en speciell förmåga att få de övriga medarbetarnas förtroende och tillit. 

(Bolman & Deal, 2005)  

Summerfield (2014) beskriver att kärnverksamheten i ledarskap är att "göra saker bättre". Den 

tilldelade ledaren kan vara en kapabel manager, men personen måste göra saker bättre för att 

förtjäna titeln "ledare". (Tomlin, 2013; American Society, 2011) Cohen (2000), Casse och 

Claudel (2011) definierar ledarskap som förmågan att påverka en grupp människor mot ett 

gemensamt mål. Sandberg och Targama (1998) beskriver ledarskap som en person som leder 

en grupp på grund av sin kunskap och kompetens. Personen har ett inflytande över de andra 

och får därför en högre status. För att en ledare ska lyckas måste personen ingjuta trygghet 

och trovärdighet för att kunna påverka medarbetarna samt kunna motivera dem att göra ett så 

bra arbete som möjligt. (Sandberg & Targama, 1998)  

Kaufmann och Kaufmann (1998) anser att det är en betydande skillnad mellan ledarskap och 

chefskap då en chef besitter ett större formellt ansvarstagande än en person som anses vara 

ledare. En chef har en större befogenhet och utses att leda en grupp på grund av sin speciella 

kunskap och kompetens. I och med att en chef har större inflytande så måste personen ta ett 

större ansvar och vara beredd på nya händelser och omständigheter som uppstår. Detta ansvar 

är inget som en ledare skulle behöva ha kontroll över. (Kaufmann & Kaufmann, 1998) 

Chefens centrala uppgift är att organisera och driva de anställda för att uppnå företagens mål. 

Enligt Yukl (2010) kan en chef utöva både ett chefskap och ett ledarskap medan en ledare 

endast kan utöva ett ledarskap på grund av de informella reglerna. En chef fokuserar mest på 

de kortsiktiga målen för att nå en viss effektivitet i arbetsprocessen. Chefskap är något som 

uppstår för att kunna effektivisera tillverkningsprocessen. (Yukl, 2010; Cohen, Broschak & 

Haveman, 1998)  

Kotter (1990) anser att chefer fokuserar mer på långsiktiga mål medan en ledare inriktar sig 

mer på de kortsiktiga målen för att tillfredsställa de högre cheferna i förhoppning att kunna 



 

7 

 

avancera inom organisationen och själv bli chef. Han anser även att chefskap inte är något 

som uppstår för att effektivisera tillverkningen utan att det är något som sker beroende på hur 

stor och komplex en organisation är. Växer en organisation drastiskt måste ledningen sätta in 

fler chefer för att guida och coacha medarbetarna i rätt riktning samt se till att alla 

arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt. Yukl (2010) anser att chefer är de personer som gör 

rätt saker medan ledare är de personer som gör saker rätt. I denna studie har det inte gjorts 

någon skillnad mellan chefskap och ledarskap då dessa begrepp anses vara snarlika. Därför 

definieras ledarskap med samma innebörd och betydelse som chefskap för att förtydliga det 

hela.  

Ledarskap har länge varit något som ansetts manligt eller att en bra ledare ska besitta typiska 

manliga egenskaper. Detta är dock något som Eagly och Carli (2007) tror kommer förändras, 

då fler kvinnor vågar ta större plats och blir allt mer karriärsdrivna. Egenskaper som anses 

vara manliga är bland annat beslutsfattande, då män anses vara mer bestämda och har en 

förmåga att påverka andra personer. (Eagly & Carli, 2007) 

Genus och ledarskap har på senare tiden blivit ett populärt ämne att diskutera och det beror på 

att det har skett en förändring i kvinnors roll. (Bolman och Deal, 2005, s. 410) Syftet är att 

komma ifrån de traditionella könsrollerna och istället använda benämningen genus. Använder 

sig människor endast av begreppet könsroller är det lätt att låsa sig fast vid det kvinnliga och 

manliga könet. Begreppet genus, det biologiska könet, är istället en social kontraktion som 

syftar både till de kvinnliga och manliga rollerna som fordras av en person. (Hirdman, 2003)  

Genus avser att ge en större förståelse samt insikt i könsrollerna. Det avser att inte endast ge 

en benämning, såsom hur manligt och kvinnligt används inom exempelvis ledarskap, politik, 

arbeten samt uppfostran. Kön är inget som är sammankopplat till en persons egenskaper utan 

det förekommer på alla utvecklingslägen i den sociala strukturen. Skillnaden mellan män och 

kvinnor behöver inte bero på biologiska skillnader. Det kan bero på uppfostran, vilket tyder 

på att differensen är kulturellt eller socialt konstruerad. (Wharton, 2005) I denna uppsats 

kommer genus att definieras som könet man och kvinna och inte utifrån några beteenden eller 

egenskaper. 

Ledarskapets olika stilar har förändrats under åren. Förr var ledarna auktoritära och utövade 

sin makt genom sin ställning politiskt, ekonomiskt eller militärt. Således föll det sig även 

naturligt att det var männen som var ledarna, då kvinnorna oftast arbetade med lättare sysslor. 

Under de senaste åren har det förändrats då ledare ska använda sig av en mer coachande stil 

där de försöker leda en grupp och inte styra den. Det finns många forskare som anser att män 

och kvinnor leder på olika sätt. Män är mer benägna att fatta egna beslut och utöva sin makt, 

medan kvinnor vill involvera sina medarbetare och ta fram gemensamma beslut. (Eagly & 

Carli, 2007; Heikkinen, Lämsä & Hiillos, 2013)  

Det finns vissa normer som påverkar hur personer uppfattas. (Granér, 2002; Kochanowski, 

2010) Enligt Bolman och Deal (2005) har kvinnliga ledare helt andra förväntningar på sig 

själv än manliga ledare. Kvinnan förväntas att vara som en mentor som ser till att alla 

anställda mår bra medan mannen ska prestera och se till att företaget presterar på topp. Detta 

har att göra med förutfattade meningar om vad kvinnor är bra på. Följaktligen är det ofta så att 
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kvinnor blir befordrade till en chefsroll men med fokus på omvårdnadsfunktioner, trots att det 

inte finns någon tydlig forskning som tyder på att just kvinnor skulle besitta dessa egenskaper. 

(Bolman & Deal, 2005, ss. 411-415)  

Connel (2002) anser att vara kvinna inte har något med könet att göra utan att det är något 

som någon föds till. Han anser att det är något som varje person utvecklas till att vara. Alla 

föds i en kropp och därefter är det beroende på varje persons egenskaper samt miljön runt 

omkring oss som formar en person till att bli kvinna eller man. Det är upp till varje person om 

den vill bli och utvecklas som en kvinna eller man och detta är inget som kan definieras 

utifrån klädsel, normer, egenskaper eller attityder. (Kochanowski, 2010; Connel, 2002; 2006) 

Det är svårt att definiera vad som är kvinnligt, men i denna uppsats kommer definitionen av 

vad som är kvinnligt samt vad en kvinna är definieras utifrån könet och inte utifrån några 

beteenden eller egenskaper. 

2.2 Bristen på kvinnliga ledare 

Eagly och Carli (2003) gjorde en undersökning inom journalistyrket i USA, där de tog upp två 

olika faktorer till varför det råder sådan brist på kvinnliga chefer. Den ena faktorn belyser att 

det som kvinnorna tillför i företagen oftast blir förbisett, vilket leder till att de inte får någon 

uppmuntran till att prestera eller utvecklas. Den andra faktorn som de anser vara av betydelse 

är att kvinnorna kommer in i mansdominerade verksamheter, där männen inte stöttar dem på 

samma sätt som de stöttar varandra. Till följd av detta minskas kvinnornas chans att lyckas 

avancera uppåt i organisationen. På grund av dessa orsaker är det många kvinnor som 

upplever att de blir diskriminerade och utfrysta på sina arbetsplatser. (Eagly & Carli, 2003; 

Fitzsimmons, Callan & Paulsen, 2014)  

Pyke (2013) gjorde en undersökning inom den Australiska professorskåren och anser att 

orsaken till bristen på kvinnliga ledare beror på att det är en ojämn fördelning inom familjen, 

vilket resulterar i att kvinnorna är oftare hemma med barnen. Detta leder till att de går miste 

om mentorer, förebilder samt professionella nätverk. Dock är detta inte männens fel då 

kvinnorna oftast själv väljer att prioritera familjen framför karriären. Hon anser även att de 

barriärer som funnits där länge börjar försvinna, då fler kvinnor börjar inta chefspositioner. 

Det återstår dock några hinder och problem för kvinnor då de oftast är äldre än de manliga 

ledarna. Detta på grund av att de har haft fler avbrott under sin karriär, exempelvis vid 

föräldraledighet. Detta leder till att kvinnor får en lägre lön samt att de inte anses ha lika stor 

erfarenhet som männen. (Morley, 2014) 

Pyke (2013) tror att om kvinnor skulle få mer hjälp med vården inom familjen så skulle detta 

kunna underlätta för dem. De skulle inte behöva vara hemma så frekvent med sjuka barn och 

de skulle då kunna fokusera mer på arbetet samt vara mer benägna att sträva efter de högre 

chefspositionerna. En annan aspekt som skulle kunna hjälpa kvinnor är om de skulle få mer 

stöttning och ledning av mentorer eller arbetsgrupper som har högre positioner. Detta skulle 

få dem att våga mer och inte vara rädda för misslyckanden, vilket är ett hinder för kvinnor 

idag. (Pyke, 2013; Morley, 2014) 
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Schueller-Weidekamm och Kautzky-Willer (2012) genomförde en studie inom hälso-och 

sjukvården i Österrike. De tror att bristen på kvinnliga ledare beror delvis på att kvinnor har 

svårt att hitta en balans mellan familjelivet och karriären. Vidare tror de även att det kan bero 

på att kvinnor har en lägre produktivitet samt färre resurser i form av stöd. De menar att 

kvinnor har svårt att hinna med både familjeliv samt arbete, vilket resulterar i att de aldrig kan 

lyckas nå toppen av organisationen så länge de prioriterar familjelivet före arbetet. Kvinnor 

har andra mål än män och har därför andra prioriteringar. Fler kvinnor nöjer sig med att aldrig 

vara ledare medan män strävar mot högre mål. Schueller-Weidekamm och Kautzky-Willer 

(2012) tror att det hänger ihop med kvinnors uppväxt och att de aldrig fått höra att de kan 

klara av det. 

Skulle fler kvinnor uppmuntras i företagen att ta ledande positioner så skulle fler kvinnor 

kämpa hårdare för en karriär på sina arbetsplatser. De skulle få en ökad självkänsla samt en 

insikt i att de har lika stora möjligheter som männen har. Företagen borde skapa fler kvinnliga 

nätverk och mentorer som kan stötta och vägleda kvinnor i karriären, då fler kvinnor än män 

blir uteslutna från de informella nätverken. Detta innebär att kvinnor får det svårare att nå 

chefspositionerna, då de inte får vara en del av nätverket. (Schueller-Weidekamm & Kautzky-

Willer, 2012; Sheridan & Milgate, 2005; Fitzsimmons, Callan & Paulsen, 2014) 

2.3 Självkänsla och ambition  

Pojkar och flickor behandlas olika redan från att dem är små i det traditionella västerländska 

samhället, vilket påverkar deras förmåga att ta risker redan i barndomen. Detta leder till att 

kvinnor ofta får ett sämre självförtroende och självkänsla som gör att de inte är likna benägna 

att våga chansa och ta lika stora risker som män gör. (Sahlstein & Allen, 2002; White, Cox & 

Cooper, 1992) Detta påverkar även kvinnors attityd och självinsikt, de underskattar ofta sin 

egen förmåga och ser endast det negativa som de har åstadkommit. Män är mer självsäkra och 

anser att deras framgång enbart beror på deras lyckade prestationer. Kvinnor anser istället att 

deras framgång beror på någon annan eller att de har haft tur. Män är bättre på att kämpa och 

se möjligheter medan kvinnor lättare ger upp. Kvinnor måste lära sig att inte underskatta sig 

själva och inte nöja sig med att sitta bredvid. Men samtidigt är det inte helt riskfritt, då 

kvinnor upplevs som kaxiga och hänsynslösa när de vågar ta för sig medan män får mer 

respekt ju mer de tar för sig. (Sandberg, 2002; 2013) Detta är även något som Ryan, Haslam 

och Postems (2007) nämner som ett problem som begränsar kvinnor då de utvärderas negativt 

om de är för "feminina" eller ”maskulina” i sin ledarstil.   

För att kvinnor ska erhålla ett bättre självförtroende och självkänsla måste de redan från att de 

är barn lära sig att motgångar kan vara en viktig erfarenhet och konkurrensfördel. För att lära 

sig detta är det viktigt att kvinnor har mentorer och tydliga förebilder från tidiga år som stöttar 

dem så att de har ett bra självförtroende samt motståndskraft redan när de kommer in i 

arbetslivet. (Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy & Ramirez, 1999) Män får möjlighet 

att förstå och utveckla sitt ledarskap genom försök och misstag innan de kommer in i 

arbetsmiljön, medan kvinnliga ledare måste utveckla denna erfarenhet på arbetsplatsen. Eagly 

och Carli (2007) poängterar även vilka hinder som kvinnor möter när de försöker införa 

någon speciell taktik som inte kommer naturligt.  
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2.4 Glastaket 

År 1984 myntades uttrycket glastak, ett uttryck som avser att om kvinnor försöker ta sig till 

högre positioner blir de ofta hindrade av olika osynliga barriärer. Det är detta glastak som 

bidrar till att det främst är män som blir chefer. (Bruckmüller, Ryan, Rink, & Haslam, 2014) 

Män drabbas inte av något glastak, utan snarare av en glashiss som hjälper dem att ta sig till 

de ledande positionerna. (Ryan & Haslam, 2005) 

Enligt Muhonen (1999) beror dessa barriärer inte på att kvinnor saknar kompetens, utan att 

männen inte vill att de ska ta sig till högre positioner då de utgör ett hot i 

konkurrenssammanhang. Det finns ingen tydlig orsak till vad glastaket beror på. Bolman och 

Deal (2012) beskriver ett antal stereotypa åsikter som att ledarskap är något manligt samt att 

kvinnor som besitter makt anses vara opassande. De beskriver även att kvinnor diskrimineras 

främst inom mansdominerade branscher samt att det är svårt för kvinnor att balansera karriär 

och familj då det oftast är kvinnor som får ta ett större ansvar för hushållet. (Bolman & Deal, 

2012, ss.413-414) Kvinnor som tar sig till ledande positioner möter oftast motstånd och det 

kan till och med leda till att personer försöker sabotera för dem. (Wahl, 2003; Watts, 2009; 

Bruckmüller & Branscombe, 2011) 

Det finns en del undersökningar som visar på att organisationer som drivs av kvinnor 

åstadkommer sämre resultat än företag som drivs av män, en undersökning av Företagarna 

(2014) visar på att företag som har kvinnor som chefer har lägre vinstmarginal i jämförelse 

med företag med manliga chefer.  

Ryan och Haslam (2005) påstår dock att dessa studier är fel vinklade och ställer sig kritiska 

till dessa resultat. De menar på att anledningen till att kvinnliga chefer har presterat sämre inte 

stämmer utan att det är deras förutsättningar som är orsaken till de dåliga resultaten. När ett 

företag är på väg utför tillsätter de en kvinnlig ledare som sedan får ta emot fördömanden och 

kritik för att företaget går dåligt när det egentligen inte var hon som låg bakom orsaken till de 

dåliga framgångarna. Därför kan slutsatsen att kvinnor presterar sämre än män inte dras, då de 

inte haft samma förutsättningar. De negativa konsekvenserna som detta kan medföra är att 

kvinnor blir skrämda och får ännu sämre självkänsla. Detta kan leda till att kvinnor inte vågar 

ta sig an en liknande roll eller position igen, då de tror att de har orsakat misslyckandet. En 

annan förödande effekt av detta är att kvinnor senare kommer ha svårt att få en liknande 

chefsposition då de flesta anser att det var ”hon” som utövat ett dåligt ledarskap och inte 

besitter den rätta kompetensen för att klara av ett liknande uppdrag. (Ryan & Haslam, 2005) 

Företag påstår att de placerar kvinnorna i chefspositionerna när företaget börjar dala på grund 

av att kvinnor är bättre på att hantera misslyckanden och kriser samt anses ha högre 

emotionell känslighet och social kompetens än vad män har. (Cook & Glass, 2014) Detta är 

dock något som Cook och Glass (2014) tror är en förvrängning av sanningen. 

Glastaket är inget som bara finns inom mansdominerade yrken, det finns även inom 

vårdsektorn som är kvinnodominerande. Män som arbetar inom kvinnodominerade yrken har 

större möjligheter att lyckas ta sig uppåt inom organisationen än vad kvinnor med samma 

kvalifikationer har. Trots att män än underrepresenterade inom vårdyrket har de ändå större 
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chans att göra en karriärutveckling än kvinnor inom samma bransch. Denna typ av 

särbehandling utifrån könet är något som kallas för glashissen och det är en stor anledning till 

varför kvinnor har svårt att avancera inom företag. (Hultin, 2013) 

Enligt Eagly och Carli (2007) börjar detta glastak att falla sönder då fler kvinnor tar sig till 

ledande positioner inom företag. Därför anser de att det istället för ett glastak ska beskrivas 

som en labyrint, då det finns många vägar att gå men också en del återvändsgränder. (Eagly 

och Carli, 2007) Vägen till ledarskap är inte alltid rak, kvinnor kan stöta på en del 

återvändsgränder men det går att ta sig dit. (McCullough, 2011) Litteraturgenomgången visar 

på att kvinnligt ledarskap har behandlats utifrån olika synvinklar. De begrepp som tas upp om 

varför det finns en brist på kvinnliga ledare är bland annat attityder, normer, diskriminering, 

fördomar, kommunikation, förebilder, ledarskapsstilar, stöd, könskvotering och rekrytering. 

Därför har det valts att gå vidare med dessa begrepp i den teoretiska analysramen. 
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3 Teoretisk analysram 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för uppsatsen som kommer att analyseras.  

3.1 Attityder och normer  

Det finns vissa skillnader i arbetsvillkor som män och kvinnor möter som exempelvis 

skillnader i utvecklingsmöjligheter och löner. Men det finns även en tydlig könsfördelning i 

ansvaret för hushållet. (Wahl, Holgerson, Höök, Linghag, 2011) Det är svårt för kvinnor att 

kunna klättra på karriärstegen då de oftast får ta mer ansvar för hushållet och ta hand om 

barnen. (Coleman & Pounder, 2012) På senare år har det dock börjat bli en bättre fördelning 

mellan kvinnor och mäns ansvar för hushållsarbete men fortfarande är det kvinnor som får ta 

den största delen. Detta leder till att kvinnor har det svårare att ta sig an chefsrollen, då det 

krävs mycket arbete. Då kvinnor oftast har mer deltidsarbete, sjukskrivningar och är hemma 

för vård av barn så har de svårt att avancera uppåt i karriären. (Höök, 1994)  

Kvinnor blir bedömda på ett annat sätt än vad män blir och de måste oftast prestera på en 

högre nivå än män för att bevisa att de duger. Om de gör ett litet misstag så får det stora 

konsekvenser för deras karriär. (McCullough, 2011) Det har visat sig att kvinnors arbete 

bedöms utifrån hur de ser ut, vad de gör och vad de säger. (Kallifatides, 2002) Bronwyn 

(2003) anser att det måste börjas i tidig ålder att förändra de attityder och normer som finns 

för att minska skillnaden mellan kvinnor och män. (Bronwyn, 2003) Dock finns det skillnader 

i tankesätt bland forskarna då Coleman och Pounder (2012) anser att det är bra att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor, då det kan bidra till olika tankesätt som kan bredda 

företagen. (Coleman & Pounder, 2012) Dock anser vissa forskare att det är upp till var och en 

av kvinnorna hur de vill bli uppfattade och att det endast är kvinnorna själva som bestämmer 

detta (Sheppard, 1992; Hearn, 1994, Avotie, 1999). Lindsö (2010) anser att det beror på 

självkänsla, hur någon uppfattas och inte könet. (Lindsö, 2010)  

3.1.1 Diskriminering och fördomar  

Eftersom det är få kvinnor som är ledare så är de i minoritet vilket ofta resulterar i att de blir 

mer granskade. Eventuella skillnader som kan finnas mellan män och kvinnor, överdrivs ofta 

vilket kan leda till att kvinnliga ledare blir utfrusna i gruppen. (Kanter, 1977)  

Den diskriminering som kvinnor får utstå är framförallt sexuella trakasserier (Gornick, 1990; 

Rossiter, 1982; 1995). Men då detta har blivit omdiskuterat så har det minskat. Nu har istället 

dold diskriminering blivit vanligare i form av exempelvis kyligt klimat på arbetsplatsen samt 

ojämn fördelning av resurser. (McCullough, 2011) Det har gjorts tester bland 

högskolestudenter som visar att både män och kvinnor uppvisar fördomar mot kvinnliga 

ledare (Eagly & Carli, 2007). Studier har visat att kvinnor fortfarande har en lägre lön än vad 

män har, trots att de har samma utbildning och erfarenheter (Eagly & Johnson, 1990). 

Kvinnor har oftast svårt vid förhandlingar, då de inte förväntas att fråga om saker och därför 

får de inte mer lön eller befordringar (Babcock & Laschever 2003).  
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3.2 Kommunikation 

Kvinnor måste bli bättre på att kommunicera om sina prestationer vilket är ett hinder för deras 

väg till högre positioner. (Grant & Taylor, 2014) Kvinnor upplevs vara mer otydliga än vad 

män är då de ställer fler frågor eller ger förslag istället för att ge direkta anvisningar. De visar 

också upp en osäker sida då de pratar mer och tvekar vid påståenden. (Tannen, 1995) En 

svårighet för kvinnor att ta sig till ledarpositioner beror på att personer i maktpositioner 

gynnar dem som har liknande egenskaper som de själva besitter och de som innehar dessa 

positioner är främst män. (Furst & Reeves, 2008) Detta har resulterat i att fler och fler kvinnor 

som vill ta sig till chefspositionerna anpassar sig ofta och ger sken av att vara någon annan 

bara för att bli accepterade av männen i företaget. De försöker dölja sina kvinnliga sidor så 

mycket som möjligt och endast tala om exempelvis sport och politik. (Cook & Glass, 2014) 

Kvinnor är rädda för att låta arroganta och därför väljer de att inte tala om sina prestationer. 

Kvinnor måste börja bli bättre på att ta plats och berätta om sina framgångar för att kunna ta 

sig till högre positioner. (Babcock & Laschever, 2003) Om kvinnor skulle bli bättre på att 

kommunicera så skulle de ha större chans att bli chefer. (Grant & Taylor, 2014)  

3.3 Förebilder  

Eftersom det är främst män som är ledare är det svårt för kvinnor att kunna associera sig med 

att vara ledare. Det skulle därför vara gynnsamt om fler kvinnliga ledare lyftes fram för att 

kvinnor ska ha förebilder att se upp till. (Latua et al, 2013) Det påvisas att kvinnor inte lyckas 

i lika stor utsträckning som män gör i sitt ledarskap vilket ofta leder till att kvinnor blir osäkra 

och rädda för att misslyckas. (Bergeron, Block, & Echtenkamp, 2006)  

Om fler kvinnor skulle lyftas fram kan andra inse att det går att lyckas och det skulle bidra till 

ett ökat självförtroende hos kvinnor. (Latua et al, 2013) Hoyt och Simon (2011) håller 

däremot inte med och anser att det kan leda till det motsatta, att kvinnorna känner sig hotade 

av andra framgångsrika kvinnor. (Hoyt & Simon, 2011; Hoyt & Blascovich, 2010) Förebilder 

bidrar till att kvinnor har något att inspireras av och de kan se vad de själva har för styrkor och 

svagheter. Färre kvinnliga ledare som kan vara förebilder bidrar till att färre kvinnor blir 

ledare. (Latua et al, 2013) 

3.4 Ledarskapsstilar och förväntningar på en ledare 

Sättet att leda varierar och det anses även skilja sig mellan män och kvinnor. Kvinnliga ledare 

har blivit uppmanade att förändra stil och uppträda mer manligt när det kommer till hur de 

klär sig, agerar och pratar. Eftersom det främst varit män som varit ledare så anses ledarskap 

vara något som är manligt. (Grogan & Shakes, 2011; Von Hippel, Wiryakusuma, Bowden & 

Shochet, 2011) 

Män som är ledare förväntas agera aggressivt och konkurrenskraftigt medan kvinnliga ledare 

förväntas agera kollektivt med interpersonell känslighet (Vinkenburg, Van Engen, Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2011). Detta tyder på att trots utvecklingen av jämställdhet så styrs och 

påverkas blivande chefer av könets förväntningar. (Eagly & Carli, 2007) Egenskaper som 
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kvinnor har som ledare är att de har mer social och känslomässig syn samt att de är bättre på 

att läsa av folk än vad manliga ledare är. (Groves, 2005)  

Enligt en norsk studie har det visat sig att kvinnor har bättre anlag än män för att bli chefer 

inom detaljhandeln. (Lundgren, Cole & Mack, 2013) Forskarna anser att det är personligheten 

som avgör hur bra chef någon är. Det har då visat sig att dessa personliga egenskaper som en 

bra chef ska besitta, innehar kvinnor i större utsträckning än män. Kvinnliga chefer uppnår 

uppsatta mål bättre och är mer nytänkande än vad manliga chefer är. Däremot oroar de sig 

mer än vad männen gör. (Von Hippel, Wiryakusuma, Bowden & Shochet, 2011; Lundgren et 

al., 2013) 

3.5 Stöd 

Tidskriften Chef har gjort en undersökning där de frågade 566 kvinnliga chefer vad som får 

dem att tacka ja till ett chefsjobb. I undersökningen kom de fram till att möjlighet till 

barnpassning som ansetts ha varit en stor faktor till problemet kring bristen på kvinnliga 

chefer inte hade så stor påverkan. Det som spelade roll var däremot bättre stöd och villkor på 

arbetsplatsen. De faktorer som dessa kvinnor nämnde som anledningar till att tacka ja till ett 

chefsjobb var att de fick en personlig utvecklingsplan, en coach eller mentorprogram och stor 

möjlighet till att arbeta hemifrån. ”Det stämmer helt med vad 30 års forskning på området har 

visat. Att kvinnor tackar nej till chefsjobb beror inte på att män och kvinnor är olika. Det 

beror på att villkoren för deras chefskap är olika. Mycket forskning om kvinnliga chefer visar 

att de ofta blir lämnade ensamma och inte har samma stöd och nätverk som männen har”, 

säger Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning på KTH i Stockholm. I artikeln 

tas det även upp att kvinnor tenderar att granska sig själva och uppdraget hårdare än vad män 

gör innan de tar sig an en chefsposition. (André, 2013)  

3.6 Könskvotering 

Wang och Kelan (2013) förespråkar att det är viktigt att se till att kvinnor har tillgång till 

företagens styrelser, eftersom det skulle kunna ge kvinnor mer lika möjligheter att nå ledande 

positioner, antingen i styrelserummet eller inom företaget som helhet. Därför anser de att 

införandet av en könskvotering kan öka effekten på kvinnligt ledarskap i toppen av företagens 

positioner. Förekomsten av kvinnliga chefer i styrelser visar sig endast vara positivt, relaterat 

till styrelsens strategiska styrning och effektivitet, genom ständig utveckling och minskning 

av konflikter. (Nielsen & Huse, 2010) Ahern och Dittmar (2011) anser att könskvotering 

enbart har lett till att ett stort antal oerfarna kvinnor får tillträde till styrelsen, vilket resulterar i 

att kvinnorna som könskvoterats åstadkommer stora allvarliga skador på företagens prestanda 

och resultat.  

Matsa och Miller (2011) har undersökt effekterna av kvotering på ledarstilar, sysselsättningar 

samt de bokföringsbaserade företagens resultat. De finner att företag som drabbats av 

kvotering har upplevt färre personalminskningar, ökade relativa arbetskraftskostnader och 

sysselsättning samt en minskning av kortsiktiga vinster. Wang och Kelan (2013) anser att fler 

kvinnor i styrelser innebär starkare intressenter med långsiktig inriktning. Kvotering ska ha 

effekten att öka kvinnors representation i styrelser. Dock upplever Seierstad och Opsahl 
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(2011) att det endast skapats en minimal elit av kvinnliga ledare som rankas bland de bästa 

cheferna, vilket tyder på att könskvotering inte lyckas ta fram de mest kompetenta kvinnorna. 

Kvinnliga chefer är i allmänhet bättre utbildade än manliga chefer. Huruvida kvinnor har en 

annorlunda ledarskapsstil än män är ett omdebatterat ämne. Dock visar ett flertal studier på att 

könsledarstilar inte utgör några skillnader mellan hur män och kvinnor leder. (Eagly & Carli, 

2003; Wajcman, 1996) Detta är dock inget som Wang och Kelan (2013) tycker är väsentligt, 

de anser att det viktiga är att försöka förstå konsekvenserna av kvoten på antalet kvinnor som 

tar ledande positioner. Könet på styrelsens ordförande är av betydelse eftersom det kan 

påverka en kvinnlig styrelsemedlems bidrag att gå ombord i beslutsprocesser. Är det en 

manlig VD samt en manlig styrelseordförande bidrar det ofta negativt för kvinnors 

styrelsebeslut. Detta tyder på att könet på ledaren spelar en stor roll på vilket inflytande de 

kvinnliga styrelsemedlemmarna har. (Nielsen & Huse, 2010) Det bästa skulle vara att ha 

minst tre kvinnliga ledare i styrelsen då det kan få kvinnliga chefer att känna sig mer 

bekväma, genom att de vågar uttrycka sina åsikter. Detta kan samtidigt få de manliga cheferna 

att visa mer respekt och öppenhet gentemot åsikter som framförs av kvinnor. Att ha en 

kvinnlig styrelseordförande ökar inte enbart effektiviteten i beslutsfattandet utan det ökar även 

driften av organisationen som helhet. Det positiva med att ha fler kvinnliga chefer är att de 

sannolikt har en större preferens för förändring än sina manliga motsvarigheter. (Mainiero 

1994; Paton & Dempster, 2002) 

Wang och Kelan (2013) anser att könskvotering är något som uppmuntrar kvinnor att ta 

ledande positioner i de stora företagen. De tror på att det ska finnas minst tre kvinnliga ledare 

i styrelsen för att lyckas främja de kvinnliga medarbetarna och deras åsikter. Genom en 

ökning av kvinnliga styrelserepresentanter kan det ske en större påverkan på utnämningen av 

en ny VD, vilket i sin tur skulle påverka företagets strategi. Styrelsen är ansvarig för att utse 

företagets VD, som i sin tur ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget. På samma sätt kan 

koncernchefen avskedas och ersätts av styrelsen, via en förtrolig röst. (Wang & Kelan, 2013) 

Därför förespråkar Wang och Kelan (2013) att genom könskvotering kommer fler kvinnor 

våga ta makten och hjälpas åt för att lyckas bli av med de byråkratiska mansdominerade 

företagen som idag råder i de flesta företag. 

Giltigheten av frivillighet ifrågasättas på grund av en ihållande brist på kvinnliga ledare på 

arbetsmarknaderna. Om ett frivilligt tillvägagångssätt används, kan kravet på mångfalden öka. 

Detta genom att ledande befattningshavare använder könsupplysning för att sätta en extra 

press på företag att rekrytera in fler kvinnor. (Brammer, Millington & Pavelin, 2009) Fördelen 

med att anta tvingande könskvotering är att det kan leda till organisatoriska förändringar, 

såsom att uppmuntra kvinnor att ta topp ledarpositioner som styrelseledamöter och 

verkställande direktörer. Även om antalet kvinnor i styrelser är ganska liten, kommer dessa 

kvinnor få otroliga erfarenheter och kunskaper som de kommer kunna använda sig av för att 

kvalificera sig för framtida arbeten samt fungera som mentorer och förebilder för andra 

kvinnor. Kvoten kan därför vara effektiv genom att det producerar fler kvinnliga ledare. 

(Wang & Kelan, 2013) 
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När företag har ett val att frivilligt öka andelen kvinnor i sina styrelser, tenderar de att 

rekrytera yngre och mindre självständiga kvinnor, som kan skada företagets prestation. 

Begåvade kvinnliga chefer behöver mentorer och sponsorer för att få hjälp att klättra på 

karriärstegen, dock är manliga högre chefer ofta motvilliga att stödja unga begåvade kvinnor 

eftersom sådana relationer skulle kunna misstolkas. (Ibarra, Carter & Silva, 2010) En 

könskvot kan bryta denna onda cirkel genom att sätta fler kvinnor i ledningsgrupper, som 

sedan kan fungera som förebilder och stödja andra kvinnor (Sealy, Vinnicombe & Singh 

2010; Gibson & Cordova, 1999; Mavin, 2008). Dock kan kvinnor som hjälper kvinnor upp på 

karriärstegen göra att män blir mer benägna att hjälpa andra män, vilket kan skapa en större 

könskamp som endast handlar om maktstrid. Det kan även skapa ett motstånd och 

missaktning mot de kvinnor som kommer upp i de ledande positionerna. Då männen anser att 

de kvinnor som har fått chansen endast är där på grund av sitt kön snarare än på grund av sin 

kompetens. (Wang & Kelan, 2013) 

3.7 Rekrytering 

Gustavsson och Eriksson Fogelberg (2010) gjorde en undersökning kring vilka möjligheter 

och hinder kvinnliga och manliga chefer har för lärande och karriärutveckling inom 

ledningsarbete i mansdominerade industriföretag. De beskriver att män uppmanar i större 

utsträckning andra män till deltagande i strategiska nätverk. Vilket tenderar till att reproducera 

en manlig dominans i organisationer eftersom kvinnorna tillhör en minoritet och inte har 

samma tillgång till dessa interaktioner. (Gustavsson & Eriksson Fogelberg, 2010; Kanter, 

1977; Lipman-Blumen, 1976) En av de största orsakerna till kvinnors minoritet i toppositioner 

är skillnaderna i hur rekryteringen går till. Internrekrytering domineras på låg och medel 

chefsnivå medan cheferna för toppositioner oftast är handplockade externt. Vid rekrytering av 

chefer, såväl internt som externt, har högre chefer en avgörande inverkan på 

rekryteringsprocessen. Detta resulterar till att de hjälper till att ta fram lämpliga kandidater i 

form av att headhunta kandidater från sina befintliga mansdominerade nätverk inom eller 

utanför företaget. (Gustavsson et al., 2010) Detta skapar möjligheter för män men desto större 

hinder för kvinnorna i mansdominerade branscher. (Lipman-Blumfen, 1976)  

Ahl (2006), Korvajärvi (2002) och Lipman-Blumfen (1976) påvisar hur viktigt det är att 

männen börjar vidta åtgärder för att bredda sin egen kompetens samt för att säkerställa 

organisationens utveckling. Det krävs därför en jämnare könsfördelning på ledande 

befattningar. Även Gustavsson et al. (2010) anser att det är viktigt att skapa en mer 

transparens i karriärsystemet, vilket måste börja med att ändra metoden för rekryteringen då 

de upplever att männen ofta väljer en man som sin efterträdare. En annan svårighet är att 

männen väljer att rekrytera utifrån sitt nätverk eller bekantskapskrets då de anser att det är 

enklare än att behöva söka efter kvinnliga kandidater i helt andra kretsar än de är vana vid.  

(Gustavsson et al. 2010; Ahl, 2006; Masui, 2004; Korvajärvi, 2002) 

Sammanfattningsvis kommer begreppen attityder, normer, diskriminering, fördomar, 

kommunikation, förebilder, ledarskapsstilar, stöd samt könskvotering att utgöra grunden för 

analysen och slutsatserna.    
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer arbetets metodval att presenteras och diskuteras.  

4.1 Metodval  

Det kan vara svårt att välja rätt metod för studien då det finns många möjliga metoder att välja 

mellan. Valet av metod beror på vilken typ av forskningsfråga som undersökningen ska 

besvara. (Walker, 2006) Metodvalet för denna studie kommer att redogöras i detta avsnitt. 

4.1.1 Forskningsansats 

Undersökningen inleddes med en litteraturundersökning för att få en bild gällande tidigare 

studier kring kvinnliga ledare. När det blev tydligt att det fanns ett problem att få in kvinnor i 

ledande positioner samlades empiri in. Detta kan liknas vid den deduktiva forskningsansatsen. 

(Holger, 2013; Bryman & Bell, 2011; Azmi Adel & Hanna Abu, 2008; Erlam, 2003; Gower, 

Phillips & Walters, 1978). Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) beskriver den deduktiva 

ansatsen som den befintliga teorin som utgör referensramen för studiens problemformulering 

som sedan jämförs med verkligheten. Anledningen till att den deduktiva ansatsen valdes var 

för att det redan fanns olika teorier om varför det råder brist på kvinnliga ledare samt för att få 

en djupare och bredare bild kring ämnet innan insamlingen av empirin skedde. (Holger, 2013)  

Det finns tidigare forskning som visar på att kvinnor är underrepresenterande i ledande 

positioner (Eagly & Carli, 2003; Pyke, 2003; Ryan & Haslam, 2005). Därför är syftet med 

denna studie att beskriva hur industriföretag kan arbeta för att öka andelen kvinnor i ledande 

positioner. För att på bästa sätt kunna uppnå detta syfte valdes en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden användes för att få en djupare förståelse kring hur Scania arbetar för att få 

in fler kvinnliga ledare. Genom att utföra en kvalitativ metod skapades det en omfattande, 

innehållsrik och detaljerad empiridata. Detta för att försöka beskriva hur, vad och varför saker 

och ting sker samt kunna tolka utifrån dess kontext och sammanhang. (Strauss & Corbin, 

1998; Holme & Solvang, 1997; Wertz, 2014) Det vill säga att studien vill skapa en förståelse 

för hur företag kan öka andelen kvinnliga ledare i mansdominerade branscher. 

Vid en kvalitativ metod används ord för att analysera problemet. Vid denna metod är det svårt 

att kunna generalisera resultatet utan undersökarna försöker istället förstå beteenden och 

värderingar. (Bryman & Bell, 2011, ss. 410-411; Murakami, 2013) Kvalitativ forskning syftar 

till att kunna fånga alla upplevelser som människor har och inte endast framställa fakta. 

(Wedin & Sandell, 2004; Wertz, 2014) Denna metod bygger även på att undersökningen 

ideligen utgår ifrån ett antal olika teorier (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 96). 

4.2 Val av studieobjekt  

I denna uppsats har bristen på kvinnliga ledare inom industribranschen studerats. Studien 

påbörjades genom att via sökmotorn Google på Internet söka efter vilka stora industriföretag 

som finns i Sverige. Anledningen till att industriföretag i Sverige valdes var på grund av att 

det fanns en brist på forskning inom detta område. Tidigare forskning beskriver att det finns 
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barriärer i mansdominerade branscher som gör det svårt för kvinnor att ta sig till ledande 

positioner (Kanter, 1977; Eagly & Carli, 2007; Grant & Taylor, 2014). Stora industriföretag 

valdes att studeras på grund av att de har fler anställda och har flera led av chefspositioner 

samt har större resurser att rekrytera. Anledningen till att industriföretaget Scania valdes var 

för att de redan hade uppmärksammat problematiken kring bristen på kvinnliga ledare.  

För att få en bredare syn på varför det finns en brist på kvinnliga ledare inom 

industribranschen och på vilket sätt denna fråga arbetas med i samhället så kontaktades 

företaget Wiminvest. Redan innan studien påbörjades fanns det kunskap om företaget vilket 

var ett skäl till varför detta företag valdes att undersökas. Wiminvest samarbetar med företag 

för att få in fler kvinnor i ledande positioner. Ett av de företag som de arbetar med är Scania 

vilket är ytterligare ett skäl till varför detta företag valdes att studeras. 

De avgränsningar som har gjorts i denna studie är att endast fokusera på industribranschen då 

den är typisk mansdominerad jämfört med skönhets- och vårdbranschen. Studien kommer 

endast beskriva industriföretaget Scania och detta företag valdes då det är ett av de största 

industriföretagen som finns i Sverige. På grund av begränsade resurser såsom tid och pengar, 

har valet gjorts att endast undersöka en av Scanias fabriker i Sverige.   

4.2.1 Val av respondenter  

Ett flertal stora industriföretag kontaktades för att kunna hitta lämpliga personer att intervjua. 

Företaget Scania hade personer att tillgå för intervju vilket var viktigt för att kunna uppnå 

syftet med arbetet.  

Genom hela studien har det skett ett antal olika urval. De urval som skett är en kombination 

mellan ett subjektivt-, målinriktat- och snöbollsurval.  

Det genomfördes ett målinriktat urval då respondenterna som intervjuades blev noggrant 

utvalda för att de har en tydlig koppling till studiens syfte. Könet på respondenterna var inte 

av någon betydelse utan valdes utifrån vilka positioner de hade inom företaget. 

Respondenterna har en lång erfarenhet och är väl insatta i ämnet. För få en bredare bild 

genomfördes intervjuerna med respondenter från olika positioner och avdelningar. Detta ledde 

till att det blev en omfångsrikare spridning på respondenternas upplevelser och erfarenheter. 

Ytterligare personer ville intervjuas men på grund av tidsbrist och tillgänglighet var detta inte 

möjligt. (Petersona & Merunkab, 2014; Peterson, 2001; Ferber, 1977) Detta utmynnade i att 

de huvudrespondenter som deltog i intervjuerna ombads att ge vidare förslag på andra 

respondenter som kunde ha betydelse och vara intressanta för studien. Detta ledde till att det 

endast blev kvinnliga respondenter. Detta är något som kallas subjektivt urval, då 

respondenterna ger rekommendationer och hjälper till med att hitta andra informanter (Liua, 

Liub & Wuc, 2013; Jahan, Ismail, Sapuan & Mustapha, 2010; Rao, 2008). 

Det har även gjorts ett antal snöbollsurval, på grund av att värdefull data succesivt växte fram 

efter varje intervju. Kunskapen och förståelsen ökade genom att respondenterna delade med 

sig av sin erfarenhet, detta byggdes sedan på nästa intervju vilket påverkade studiens riktning. 

Det är viktigt att vara observant och beakta så att studien inte enbart blir styrd av 
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respondenternas erfarenhet. Problem med denna metod kan vara att det är lätt att tappa fokus 

och det kan vara svårt att få ett översiktligt perspektiv (Liamputtong, 2009; Wilkinson, 2004; 

Patton, 1990).  

Det kontaktades omkring trettio personer på Scania via e-post eller telefon som skulle kunna 

vara relevanta att intervjua kring denna studie och detta mynnade ut i totalt sju intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med sex respondenter som arbetar inom olika avdelningar på 

Scania, se Bilaga 2-3. Bryman (2011) anser att vid intervjuer så kan vem som helst vara med 

så länge respondenten finner temat relevant. Det behövs oftast olika slags deltagare med olika 

bakgrunder, ålder, kön och utbildning för att få en så korrekt bild som möjligt. (Bryman, 

2011) Det genomfördes även en intervju med grundaren av Wiminvest AB, se Bilaga 1. Detta 

för att få en större insikt och förståelse i hur de arbetar för att få in fler kvinnor i ledande 

positioner. Intervjuerna som genomfördes på Scania var anonymiserade på grund av att 

minska risken för negativa konsekvenser samt förhoppningen om att respondenterna skulle 

våga vara mer öppna och ärliga (Bryman, 2011, s.133). Nedan följer en beskrivning av 

samtliga respondenter:  

Respondent 1 

Sofia Falk är grundare av Wiminvest och projektet BON. Hon har tidigare arbetat inom 

försvarsmakten och som rekryteringskonsult.   

Respondent 2 

Arbetat på Scania i cirka 13 år. Har tidigare arbetat som chef men är idag projektledare. 

Respondent 3 

Arbetat på Scania i cirka 5 år som verksamhets controller och är involverad i projektet BON.  

Respondent 4 

Arbetat på Scania i cirka 10 år. Har tidigare arbetat som controller och är idag chef på en av 

HR-avdelningarna samt är involverad i projektet BON. 

Respondent 5 

Arbetat inom Scania i cirka 10 år som tekniker, internkonsult samt som chef inom 

produktionsavdelningen. Är idag projektledare och arbetar inom HR. 

Respondent 6 

Arbetat på Scania i cirka 10 år som projektledare och ledare över olika avdelningar. Är idag 

chef på inköpsavdelningen. 

Respondent 7 

Arbetat på Scania i 10 år inom försäljning och marknadsföring. Arbetar nu som director inom 

försäljning. Blev chef tidigt i karriären, efter ca 2-3 år. Är involverad i projektet BON. 
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4.3 Datainsamling  

För att bilda en uppfattning om det valda forskningsområdet inhämtades information främst 

från böcker och vetenskapliga artiklar. Studien börjades med att söka efter vetenskapliga 

artiklar via Mälardalens högskolas bibliotek, från databasen Discovery. Nyckelord som 

användes för sökningen var exempelvis "women and leadership", "glass ceiling", "female 

leadership", "managers and women" och "glass cliff". Via databasen hittades vetenskapliga 

artiklar som beskrev problemet. Tidigare studier kring bristen på kvinnliga ledare valdes att 

presenteras i en litteraturöversikt. Detta för att redogöra för de centrala begreppen samt 

tydliggöra problematiken kring varför det finns en brist på kvinnliga ledare. De tidigare 

studierna tog upp ett antal olika begrepp som kan komma att påverka kvinnor som vill ta sig 

till ledande positioner. Dessa begrepp beskrivs utifrån ett antal forskare i den teoretiska 

analysramen. Begreppen som utgör den teoretiska analysramen är attityder, normer 

(Bronwyn, 2003; Kallifatides, 2002), diskriminering, fördomar (Kanter, 1977; Eagly & Carli, 

2007), kommunikation (Grant & Taylor, 2014; Tannen, 1995), förebilder (Latua et al, 2013; 

Hoyt & Simon, 2011), könskvotering (Wang & Kelan, 2013; Matsa & Miller, 2011) samt 

rekrytering (Gustavsson & Eriksson Fogelberg, 2010; Ahl, 2006).  

Den litteratur som användes för studien var främst svenska böcker som beskrev hur läget såg 

ut i Sverige men även en del internationella böcker användes. De flesta av de böcker som 

användes hittades genom stadsbiblioteket i Stockholm. Internmaterial har även tillhandahållits 

av Scania angående projektet ”Battle of the Numbers” som inhämtades vid en av intervjuerna.   

Information har även hämtats från Internet genom att via sökmotorn Google söka på ”bristen 

på kvinnliga ledare” för att få en tydligare bild av ämnet. Där påträffades ett antal artiklar från 

olika tidningar som hade belyst problemet. För att få en tydligare bild av problemet hämtades 

även statistik från Statistiska Centralbyrån om exempelvis könsfördelning, antal företag samt 

antal arbetare i Sverige. Det inhämtades även en företagsbeskrivning av Scania och 

Wiminvest från respektive företags webbsidor. Information om projektet "Battle of numbers" 

som handlar om att öka andelen kvinnor i ledande positioner inhämtades från projektets 

webbsida. Övrig information som samlades in kom från de intervjuer som genomfördes med 

företaget Wiminvest och Scania. Hur intervjuerna gick till, vilket urval som gjordes och 

varför diskuteras i rubrikerna ”Val av respondenter” samt ”Intervjuer”. 

Det skedde även ett urval av datainsamling, litteratur och vetenskapliga artiklar, för att 

säkerställa att studiens syfte hade uppnåtts. För att få en trovärdig och tillförlitlig data har 

etiskt godkända vetenskapliga artiklar använts i första hand.  

4.4 Intervjuer 

Den kvalitativa datainsamlingsformen valdes i denna studie på grund av en önskan att kunna 

tränga in under ytan och få fylliga och detaljerade svar. Kvalitativa intervjuer är flexibla och 

följsamma samt tenderar att variera ordningsföljden på frågorna (Malbon, 1999). Fokusen 

anpassades efter de viktigaste frågorna som dök upp under intervjun. Anledningen till att 

intervjuer användes som insamlingsteknik var för att få studieobjektens syn på ämnet. Det 

bedömdes vara mest fördelaktigt att genomföra fysiska möten för att kunna ställa frågor till 
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respondenterna. Detta för att lättare kunna skapa sig en bild av problemet och få fler utförliga 

och detaljerade svar. Genom att genomföra intervjuer skapades det ett flytande samtal där 

respondenterna upplevdes som ärliga, då de svarade ut efter deras upplevelser och 

erfarenheter. (Mason, 1996) 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer, se Bilaga 1-3. En 

semistrukturerad intervju är designad för att försöka fånga en företeelse mer på djupet än vad 

exempelvis ett frågeformulär kan göra. Frågorna är oftast allmänt formulerade och 

intervjuaren har också en benägenhet att ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara 

viktiga svar. En nackdel med denna typ av intervjumetod är att den är tidskrävande då varje 

intervju behöver sammanställas och analyseras enskilt innan jämförelser mellan flera 

intervjuer kan göras (Lupton, 1996; Beardsworth & Keli, 1992; Bryman, 2011).  

Utifrån den teoretiska referensram som tagits fram formades intervjufrågorna. Dessa frågor 

utgjorde en grund till samtliga intervjuer men utifrån varje intervju formulerades somliga 

frågor om eftersom ny kunskap tillkommit. På grund av att intervjuerna genomfördes med 

olika respondenter inom skilda företag och positioner anpassades intervjufrågorna därefter, se 

Bilaga 1-3. Ordningsföljden av intervjufrågorna skilde sig åt från varje intervju. För att 

komma åt kärnan i varje intervju genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilket resulterade 

i att en del av frågorna var tvungna att anpassas till varje enskild respondent. För att inte styra 

respondenterna försökte det ställas öppna frågor som rör ett visst område eller en 

karakteristisk situation som är av relevans och intresse för forskningsfrågan. (Mason, 1996) 

4.4.1 Genomförande 

Studiens analys grundar sig på ett antal intervjuer kopplat till teorin. Nedan ges en tydlig bild 

över hur intervjuerna genomfördes. 

Det genomfördes totalt sju intervjuer, fem av intervjuerna genomfördes på ett av Scanias 

kontor medan två intervjuer genomfördes över telefon. Respondenterna fick tillgång till 

intervjufrågorna en vecka innan intervjuerna genomfördes på grund av att de skulle få tid att 

förbereda sig. För att undvika missförstånd och skapa en tillförlitlighet till respondenten hade 

det varit önskvärt att samtliga intervjuer hade genomförts genom ett fysiskt möte. Genom 

personlig kontakt skapas ett förtroende och respondenterna har lättare att öppna sig. En annan 

aspekt som kan få en avgörande roll är respondentens kroppsspråk (Lantz, 2013; Bryman, 

2011, s.433).  

Genom att genomföra telefonintervjuer, på grund av tidsbrist för respondenten, kan svaren bli 

något kortfattade vilket kan leda till förlorat material som kunde haft betydelse för studien. 

Telefonintervjuerna genomfördes på samma sätt som vid de fysiska intervjuerna. Skillnaden 

blev att respondenternas kroppsspråk inte kunde tolkas eftersom det inte gick att se hur 

respondenterna reagerade på frågorna. Respondenterna har förmågan att vara partiska i sina 

svar gentemot sitt företag därför är samtliga respondenter anonymiserade under studien med 

förhoppningen att de skulle våga vara öppna och ärliga. 
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Intervjuerna pågick i mellan 40-60 minuter beroende på hur mycket tid respondenten kunde 

avsätta. Samtliga intervjuer bandades samtidigt som anteckningar fördes, för att minska risken 

att missa viktig information. Vid intervjutillfällena ställde en av intervjuarna frågorna medan 

den andra förde anteckningar, detta för att få mer entydiga svar samt för att få ett mer 

enhetligt resultat. I början av samtliga intervjuer genomfördes en kort presentation av denna 

studie för att förtydliga studiens syfte. Det skedde för att klargöra för respondenterna att de 

skulle svara med utgångspunkt från deras egen erfarenhet, samt för att skapa en trygg och 

avslappnad stämning. Det var viktigt att låta respondenterna styra samtalet samt belysa de 

punkter som de ansåg relevanta i sitt arbete. Efter presentationen redogjordes de 

forskningsetiska riktlinjerna för respondenterna, då förtydligande av deras anonymitet 

klargjordes samt att de blev tillfrågade om det fanns möjlighet att spela in intervjun. 

Efter varje genomförd intervju transkriberades den, det togs ingen hänsyn till suckar och 

pauser med mera då det inte ansågs vara betydelsefullt och väsentligt för studiens syfte. 

(Miles & Huberman, 1994, s.51; Holme & Solband, 1997, S. 94; Lantz, 2013) Syftet med att 

transkribera är att det inte ska finnas utrymme för att misstolka den data som har samlats in. 

(Bryman, 2011, s.428) Efter transkriberingen skickades materialet till respondenterna så att de 

fick möjlighet att redigera om det uppstått något fel. Samtliga respondenter fick även ta del av 

studien innan den publicerats för att undvika missnöje samt misstolkningar från 

respondenterna. 

4.5 Operationalisering 

Under denna rubrik framställs vilka intervjufrågor som är sammankopplade med vilka teorier. 

Operationalisering är till för att kunna bedöma om verkligheten stämmer överens med teorin 

eller inte. (Goldthorpe, 1968; Fairclough, 2005, Bryman, 2011, s.151) För att få en bild av 

bristen på kvinnliga ledare i industriföretag har sju olika faktorer använts. Detta för att kunna 

undersöka samt analysera hur Scania arbetar kring detta. Det är dessa sju kriterier som ligger 

till grund för operationaliseringen i denna studie. Samtliga intervjufrågor som ställts till 

respondenterna finns sammanställda i Bilaga 1-3. 

 

Intervjufrågor Wiminvest 

Teoretisk analysram Frågor 

Förebilder 14 

Kommunikation 13 

Diskriminering och fördomar 12, 15, 16, 17, 18 

Attityder och normer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 

Ledarskapsstilar och förväntningar 19, 20, 21, 22 

Stöd 23, 24, 25 

Könskvotering och rekrytering 26, 27 

Tabell 1.1: Operationalisering (Källa: Egen konstruktion) 
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Intervjufrågor Scania 

Teoretisk analysram Frågor 

Förebilder 16, 17 

Kommunikation 15 

Diskriminering och fördomar 9, 11, 18, 19 

Attityder och normer 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Ledarskapsstilar och förväntningar 20, 21, 22, 23, 24 

Stöd 25, 26, 27, 28, 29 

Könskvotering och rekrytering 30, 31, 32, 33 

Tabell 2.2: Operationalisering (Källa: Egen konstruktion) 

4.6 Forskningsetik 

Studien har haft tre etiska förhållningssätt; samtyckeskravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Detta för att skydda samt undvika att de personer som deltagit i 

studien inte blir skadade. Inför varje intervju presenterades dessa etiska riktlinjer för 

respondenterna. 

Den första etiska riktlinjen som presenterades var det individuella skyddet som består av 

samtyckeskravet. Det syftar till att deltagaren i forskningsstudien beslutar om vilka villkor 

och hur länge personen vill delta. (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2013) Om deltagaren 

beslutar att avbryta forskningen kommer det inte att ha någon negativ inverkan på deltagaren. 

Respondent informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att de alltid har möjlighet 

att avbryta intervjun om de inte vill delta längre. Respondenterna upplystes även om att de 

fick ta del av det insamlade materialet efter intervjun för att få möjligheten att besluta om det 

redan insamlade materialet kunde användas i studien eller om det behövdes revideras. 

Den andra etiska riktlinjen som presenterades var informationskravet, som var avsedd att 

informera deltagaren om studien. Studiens syfte samt vad undersökningen skulle handla om 

presenterades för respondenten, för att ge en tydlig bild av ämnet och vad intervjun skulle 

behandla. (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2013) 

Den tredje etiska riktlinjen som presenterades var konfidentialitetskravet, som har syftet att se 

till att känsliga uppgifter regleras genom tystnadsplikt. (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2013) Respondenterna blev informerade om hur deras kontaktuppgifter tillhandahållits, och 

varför de var intressanta för studien. Eftersom samtliga respondenter var anonymiserade i 

studien var det viktigt att se till att det är omöjligt för utomstående att spåra data eller räkna ut 

vem deltagaren kan vara. 
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4.7 Genomförande av analys 

För att skapa en förståelse och kunskap kring ämnet skedde insamlingen av teorin innan 

intervjuerna genomfördes. Intervjuerna transkriberades och diskuterades direkt efter 

genomförd intervju, detta för att säkerställa att all väsentlig information tagits tillvara på. 

Materialet antecknades i olika grupperingar med koppling till teori för att enkelt möjliggöra 

analys av materialet.  

Under intervjuerna eftersträvades en medvetenhet om förförståelse och subjektivitet för att 

försöka få en tydlig bild av respondenternas uppfattning av den aktuella kontexten. Detta för 

att sedan kunna tolka den insamlade data efter vald teoretisk grund. Materialet som framkom 

av intervjuerna sammanställdes och bearbetades utifrån dessa punkter; förebilder, 

kommunikation, attityder och normer, diskriminering och fördomar, förväntningar, stöd, 

könskvotering samt rekrytering. 

4.8 Kvalitetsdiskussion 

Data har valts genom att ta den information som ansetts vara mest trovärdig. De vetenskapliga 

artiklar som valts är skrivna av forskare och är publicerade på trovärdiga förlag. De 

vetenskapliga artiklarna har även jämförts med varandra och då merparten av artiklarna 

stödjer varandra så anses de vara tillförlitliga. (Björklund & Paulsson, 2003) Då det funnits 

begränsat med vetenskapliga artiklar som beskriver problemet i Sverige så har internationella 

artiklar valts som beskriver hur problemet ser ut globalt. Detta kan ha påverkat 

tillförlitligheten då det kan skilja sig något i Sverige gentemot andra länder. Vetenskapliga 

artiklar som tar upp bristen på kvinnliga ledare inom industribranschen har varit begränsad. 

Därmed har vetenskapliga artiklar som beskriver problemet generellt använts, då denna 

uppsats kommer att studera om de teorierna stämmer överens med industribranschen. Den 

litteratur som har valts ut anses vara trovärdig då de är relativt nyskrivna och är skrivna av 

författare som har forskat inom ämnet. Statistik anses vara tillförlitlig då den tagits från 

Statistiska Centralbyrån. Även de artiklar som skrivits av olika tidningar på Internet anses 

vara pålitliga då de har intervjuat forskare och kunniga personer inom ämnet. Denna studie 

har använt sig av vetenskapliga artiklar i första hand för att stärka tillförlitligheten och 

trovärdigheten, vilket påvisar graden av hög reliabilitet och validitet (Jacobsen, 2002; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Företag som valts att studeras är Wiminvest och Scania. Wiminvest anses vara ett tillförlitligt 

företag att hämta information ifrån då de arbetar med att få in fler kvinnor i ledande positioner 

och är ett omtalat företag inom dessa frågor. Scania valdes att studeras då det är ett av 

Sveriges största industriföretag. Dock fanns endast resurser att studera ett av kontoren som 

Scania har i Sverige vilket kan ha påverkat resultatet av studien. Till följd av detta så kan det 

inte göras ett antagande över hur hela Scania i Sverige ska arbeta för att få in fler kvinnor i 

ledande positioner. På grund av begränsade resurser kunde endast 6 personer intervjuas på 

Scania. Dock anses detta varit tillförlitligt då dessa personer beskrivit situationen utifrån sin 

egen syn samt att dessa personer har nyckelpositioner inom företaget. Vissa av intervjuerna 

genomfördes via telefon. Intervjusituationer kan vara obekväma vilket kan resultera i att 
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respondenten vrider på frågan för att undvika att svara. För att bemöta detta problem 

genomfördes ett flertal intervjuer. 

Det är svårt att genomföra längre intervjuer på telefon då respondenten har lättare att undvika 

besvärliga frågor eller välja att avsluta samtalet kvickt i jämförelse med en fysisk intervju. Det 

går inte att se respondentens kroppsspråk, hur denna reagerar eller bemöter en fråga. Det kan 

även uppstå svårigheter såsom störningar på telefonlinjen eller att respondenten blir störd och 

distraherad av sina arbetskollegor som sitter i samma lokal. (Bryman, 2011, s.433) För att 

undvika detta jämfördes svaren med de fysiska intervjuerna samt att telefonintervjuerna 

bokades in på en tid som passade respondenterna. Respondenterna gav även sitt samtycke till 

att kontakta dem igen ifall det inte getts tillräckligt omfattande och uttömmande svar.  

Det finns tre typer av reliabilitet; stabilitet, intern reliabilitet och inter-observatör konsekvens. 

Stabilitet handlar om att mätningen som har utförts är stabil över tiden och att resultatet inte 

påverkas beroende vilken tid som mäts. Intern reliabilitet handlar om att de indikatorer som 

utgör en skala är konsekvent. Inter-observatör konsekvens handlar om att det finns en 

avsaknad konsekvens vid bearbetning av data när det sker av flera observatörer. (Cokluk & 

Kayri, 2011; Potts, Anderson, Colligan, Leach, Davis, & Berman, 2014; Bryman & Bell, 

2011, s. 158)  

Denna studie anses ha hög reliabilitet då data som använts både består av äldre samt nyare 

material som beskriver hur problemet ser ut, vilket ger den duration och stabilitet (Thurén, 

2007; Cokluk & Kayri, 2011). Respondenterna som intervjuats har gett sin egen syn på 

problemet och empirin kan variera beroende på vilket urval som görs. Då respondenterna gett 

sin egen syn på problemet kan även deras syn variera över tiden och det bidrar till att den 

interna reliabiliteten kan variera. Inter-observatör konsekvensen har undvikits då val av data 

har bestämts tillsammans. Bryman och Bell (2011) beskriver begreppet reliabilitet som ett 

viktigt kriterium vid bedömning av kvalitén i undersökningen, reliabilitet beskriver hur pass 

tillförlitlig materialet är som samlats in. (Halvorsen, 1992, s. 42-43; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011; Cokluk & Kayri, 2011; Potts et al., 2014). 

För att öka giltigheten på undersökningen har tydliga frågor konstruerats för att 

respondenterna inte skulle misstolka någon fråga. Intervjufrågorna skickades ut i förväg till 

respondenterna så att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. På detta vis kan svaren bidra till 

djupare information. Då antalet intervjupersoner var begränsat så kan denna studie inte ge en 

tillräckligt omfattande bild av helheten av problemet men den kan ge en inblick. Detta är 

något som Olsson, Sörensen, (1999) Bryman och Bell (2011) definierar som validitet, det 

handlar om att undersökningen verkligen mäter det som den ska undersöka. (Olsson & 

Sörensen, 1999; Bryman & Bell, 2011, s. 159; Potts et al., 2014) 
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5 Empiri 

I detta avsnitt presenteras de företag och projekt som valts att studeras samt en 

sammanställning av de intervjuer som har genomförts. 

5.1 Wiminvest 

Wiminvest är ett konsultföretag som sedan starten 2008 arbetar för att skapa en balans mellan 

män och kvinnor i ledande positioner. De hjälper företag och organisationer att bli bättre på 

att utveckla och behålla kvinnor med potential att nå ledande positioner inom företaget där de 

verkar. Det gör de genom att undervisa och stödja företagen. Företag som de arbetar med är 

bland annat Scania, Volvo, Ericsson, IKEA och Handelsbanken. (Wiminvest, 2014) 

Anledningen till att det behövs fler kvinnor i ledande positioner är för att grupper som består 

av olika individer är mer aktiva, effektiva, högpresterande samt fattar ofta bättre beslut. 

Scania berättade för Wiminvest att de ville bli bättre på att rekrytera in fler kvinnor, locka fler 

kvinnor till företaget samt ta tillvara på de kvinnor som redan finns inom företaget. Scania 

började med att identifiera tio kvinnor inom företaget från olika nivåer och avdelningar. 

Wiminvest genomförde därefter tre workshops där dessa kvinnor fick agera interna 

managementkonsulter där de tillsammans med organisationens ledning fick ta fram vad som 

krävs för att få fler kvinnor att söka sig till, stanna och utvecklas på Scania. Resultatet 

användes sedan av ledningen för att kunna lägga upp en tydligare plan kring hur Scania ska 

lyckas implementera dessa åtgärder. (Respondent 1, VD Wiminvest, 2014) 

5.2 BON 

Battle of the numbers (BON) är ett projekt som startade år 2012 av Eva Swartz Grimaldi, 

Cissi Elwin Frenkel samt Respondent 1 Sofia Falk. Wiminvests målsättning med BON är att 

få in fler kvinnor i ledande positioner. De företag som deltagit i projektet är Ericsson, H&M, 

IKEA, SEB, Saab, Sandvik, SPP, SSAB, Volvo och Scania. De kvinnor som valdes ut skulle 

bidra med sin erfarenhet och kunskap kring vad som behövs för att fler kvinnor ska lyckas 

avancera inom företaget. (Battle of the numbers, 2014) Enligt internmaterialet Battle of the 

numbers (2014) har Scania genomfört ett flertal olika projekt för att påverka attityden och 

kulturen inom företaget. Det har tagits fram konkreta beslut, bland annat; 

 Scania ska vara en lika attraktiv arbetsgivare för kvinnor som för män. 

 Andelen kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer ska öka. 

 Andelen kvinnliga respektive manliga chefer ska spegla andelen kvinnliga respektive 

manliga anställda i företaget – på alla chefsnivåer. 

 Samtliga chefstjänster ska utlysas. 

 Samtliga chefsrekryteringar ska ha en manlig och en kvinnlig slutkandidat. 

 Jämställdhet ska ingå i samtliga chefsutbildningar. 
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Under den pågående processen har BON- projektet varit uppdelat i två delar, en intern och en 

extern del. Det har pågått ett internt arbete på Scania och ett externt arbete tillsammans med 

de andra företagen. Anledningen till varför Scania började arbeta med BON var på grund av 

att de ville göra något övergripande för hela Scania. De har tidigare arbetat med frågan men 

då på varje avdelning var för sig. (Respondent 3, Verksamhets controller Scania, deltagare 

BON, 2014) En av åtgärderna som behöver ses över är karriärplaner och 

utvecklingsmöjligheter för kvinnor på Scania. (Internmaterial, Battle of the numbers, 2014) 

BON-projektet har precis avslutats och varje avdelning försöker nu ta fram en plan för hur de 

ska implementera detta på sin avdelning. (Respondent 4, HR-chef Scania, deltagare BON, 

2014) Scania har även bestämt att de ska anställa en person som ska arbeta med denna fråga 

på heltid. (Respondent 3, 2014)  

5.3 Scania 

Vagnsfabriksaktiebolaget i Södertälje startades år 1891 och tillverkade järnvägsvagnar. På 

1900-talet grundades företaget Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö som då tillverkade 

cyklar. Scania betyder på latin Skåne. Några år senare började företaget även att tillverka bilar 

och den första lastbilen producerades 1902. År 1911 slogs Vagnsfabriksaktiebolaget i 

Södertälje och Maskinfabriksaktiebolaget Scania ihop och tillverkningen skedde både i 

Södertälje samt i Malmö. På 1960-talet utökades produktionsanläggningarna i Sverige och 

fabriker öppnades i Katrineholm där bussar tillverkades samt i Oskarshamn där hytter 

tillverkades. Scania slog sig sedan samman med Saab som tillverkade bilar och flygplan. 

Företaget bytte då namn till Saab-Scania. Men år 1995 blev Scania ett fristående företag igen. 

År 2007 tog företaget Volkswagen över majoriteten av företagets aktier och blev därigenom 

Scanias huvudägare. Scania är en av de största producenterna av tunga lastbilar och bussar. 

Scanias kärnvärde är ”respekt för individen” som beskriver hur alla anställda på företaget ska 

arbeta och agera mot sina kolleger. Företaget finns i 100 länder och har cirka 35 000 

anställda, av dessa arbetar cirka 1 500 personer i Sverige. (Scania, 2014)  

Respondent 2 (Projektledare Scania) berättar att ”Det finns goda möjligheter att avancera 

inom företaget och jag har jobbat i en personalgrupp för att förtydliga och ta fram vilka sätt 

det finns för att avancera och gå framåt.” (Respondent 2, 2014) 

Respondent 6 (Inköpschef Scania) poängterar att det behövs fler kvinnor inom ledande 

positioner på Scania för att få en bredare resurs bas, ”Det är viktigt att ha olika typer av 

personer för att de ska komma fram till bättre resultat eftersom alla har olika erfarenheter 

och olika sätt att tänka.” (Respondent 6, 2014)  

Samtliga respondenter anser att företaget måste fylla på nerifrån för att sedan få fler kvinnor i 

ledande positioner. Dock berättar en del av respondenterna att det blivit en mer medvetenhet 

kring ämnet efter BON-projektet och att de tidigare inte insett att det varit ett problem. 

(Respondent 3; Respondent 7, Director Scania, deltagare BON, 2014) Respondent 2 och 4 

anser dock att det alltid har funnits en medvetenhet på Scania kring den rådande bristen på 

kvinnliga ledare. Företagets VD brinner starkt för denna fråga och respondenterna anser att 

arbetet är på väg framåt. (Respondent 2; Respondent 4, 2014)  
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”Vår VD tycker att det här är jätteviktigt och har uttalat att han vill driva det här och det är 

ju en förutsättning för att det ska hända något.” (Respondent 4, 2014)  

Det finns en ansenlig bas av kvinnor men de blir färre och färre högre upp i organisationen. 

(Respondent 7; Respondent 4, 2014) De flesta vill att det ska vara jämställdhet men vet inte 

hur det ska åstadkommas, därför är det viktigt att det är tydligt uttalat hur de ska gå tillväga. 

När Scania börjar arbeta mer med jämställdhet och öppet visar det, kommer förhoppningsvis 

fler kvinnor att söka sig till Scania på grund av att de värdesätter att kvinnor ska ha samma 

möjligheter som männen. (Respondent 7, 2014)  

5.4 Respondenternas utsagor 

I nedanstående avsnitt kommer respondenternas svar från intervjuerna att presenteras. 

5.4.1 Attityder och normer 

Respondent 4, 6 och 7 erfar att kvinnor blir mer testade av männen för att se om de har rätt 

kunskap inom ett visst ämne. De kan även uppleva att kvinnor måste överprestera för att 

bevisa sin kompetens. Dock tror Respondent 4 att detta kan ha att göra med att kvinnor är 

sämre på att framhäva vad de faktiskt har åstadkommit. Respondent 7 upplever inte detta som 

ett hinder utan ser det som en fördel då hon kan hantera detta och säger sig bli ihågkommen 

på grund av att hon är kvinna och har en bred kompetens inom ämnet. Detta är inget som 

varken Respondent 2 eller 3 har märkt av. Däremot har Respondent 2 hört ifrån kollegor på 

andra avdelningar att de upplevt ett visst glastak inom Scania. För ett par år sedan var det 

värre då ett flertal kvinnor slutade på Scania på grund av det rådande glastaket.  

Respondent 2 redogör för att ”Det finns skillnader då det som kvinnor gör och presterar syns 

mer både på gott och ont. Levererar man bra så syns det och gör man ett misstag så syns det 

också, det är en lite mer amplitud på hur man tas emot.” (Respondent 2, 2014) 

Respondent 4 upplever att ”Det jag kan se är att männen har de positioner som syns mer 

medan om man tittar på var de kvinnliga cheferna finns så kanske de är lite mer Back Office, 

såsom redovisning och det är ju ett problem i sig för att då syns man inte lika mycket.” 

(Respondent 4, 2014) 

Respondent 2 och 7 upplever att det är till fördel att vara kvinna inom företaget då de sticker 

ut. Då det finns en medvetenhet om att det är en brist på kvinnor så har vissa gynnats av detta 

genom att de har kunnat avancera högre inom företaget. (Respondent 2; Respondent 7, 2014)  

Respondent 2 berättar att ”Eftersom det finns så få kvinnliga chefer på Scania så lyfts jag upp 

mer, förutsatt att jag presterar bra och levererar bra resultat.” (Respondent 2, 2014)  

Respondent 6 bekräftar även detta då det beskrivs att kvinnor har större chans än män att få en 

chefsroll då de har något som är unikt. De anställda har märkt av en förändring av attityder 

och normer efter att BON-projektet startat. Företaget lägger ner mer tid och resurser för att det 

ska bli mer jämlikt. (Respondent 6, 2014) Medarbetarna på Scania måste förstå varför de bör 

öka mångfalden i organisationen samt vilka de affärsmässiga skälen är för att de behöver fler 
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kvinnor i ledande befattningar. (Internmaterial, Battle of the numbers, 2014) Respondent 1 

beskriver att det finns stereotypa förväntningar kring hur kvinnliga ledare ska prestera och 

agera vilket leder till att kvinnorna försöker att leva upp till dessa förväntningar. Genom att 

bli mer medveten om de attityder och normer som finns i företaget så går det att ändra den 

struktur som finns. (Respondent 1, 2014)  

Scania har bestämt att alla ledningsgrupper måste genomgå workshops där de undersöker hur 

de kan arbeta för att för att få in fler kvinnor på respektive avdelning. För att detta arbete ska 

lyckas är det viktigt att varje avdelning sätter upp tydliga mål som är mätbara. (Respondent 7, 

2014)  

Respondent 7 beskriver att ”Nackdelar som kan finnas med att vara kvinna inom en 

mansdominerad bransch är att det kan vara svårt att komma in i gänget vilket kan leda till att 

fler kvinnor väljer att förställa sig och gå in i en roll för att passa in.” (Respondent 7, 2014)  

Generellt sätt brukar kvinnor och män få olika roller. Kvinnor får ofta roller där det gäller att 

ha flera uppgifter samtidigt medan män får fler roller där det gäller att vara strategisk. 

(Respondent 4, 2014)  

I produktionsdelen är det endast män som arbetar vilket gör det svårt som kvinna att sträva 

efter att sitta i den ledningsgruppen på grund av att de har svårt att relatera till den. 

(Respondent 3, 2014) 

Respondent 3 upplever att ” Då det endast är män som innehar vissa tjänster så bidrar det till 

att många kvinnor utesluter och underlåter sig helt att söka de tjänsterna...” och fortsätter att 

berätta ”Det är svårt att veta om det finns olika attityder mot manliga och kvinnliga chefer då 

majoriteten av cheferna är män.” (Respondent 3, 2014)  

Respondent 5 (Projektledare Scania) berättar ”Det finns fortfarande lite normer, det kan ju 

inte bara vara jag som kan styra allting själv utan självklart måste jag få med mig bra 

mentorer, rätt stöd och självklart måste jag även se till att jag har en bra chef att driva mig 

vidare. Att jag är också något i ett klimat där det är öppet för kvinnligt ledarskap och 

drivande tjejer.” (Respondent 5, 2014) 

5.4.2 Diskriminering och fördomar 

Respondent 6 beskriver att hon upplevt ett fåtal gånger att hon blivit felbehandlad för att hon 

varit kvinna men anser då att det är viktigt att säga till samt visa tydligt om något är fel. 

(Respondent 6, 2014) Vidare beskrivs det att det är viktigt att vara sig själv och inte försöka 

förställa sig att vara någon annan. Om kvinnan måste tänka på hur hon ska vara och gå in i en 

roll så tar det fokus från arbetet, vilket kan leda till sämre prestationer. (Respondent 6, 2014)  

De hinder som respondenterna nämner är bland annat att kvinnor litar mindre än män på sina 

egna förmågor (Respondent 6; Respondent 3, 2014). Respondent 6 anser dock att det är 

kvinnorna själva som sätter upp begränsningarna kring vart de vill komma. (Respondent 6, 

2014) Ett annat hinder som finns är att det är svårt att rekrytera kvinnor till ledande positioner 
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då det finns för få kvinnor längre ner i organisationen. Därför är det viktigt att fylla på med 

fler kvinnor underifrån genom rekrytering. (Respondent 6, 2014)  

De hinder som Respondent 1 upplever är att det finns för få kvinnliga nätverk och att det råder 

omoderna organisationsstrukturer vilket gör att chefsrollerna ser ut som de alltid har gjort. 

(Respondent 1, 2014)  

Respondent 7 beskriver att ”Kvinnor och män har samma förutsättningar men det kan finnas 

en skillnad i hur de behandlas.” (Respondent 7, 2014)  

Några av respondenterna berättar att de känner att kvinnor blir mer satta på prov för att se vad 

de har för kompetens inom teknikområdet som de arbetar inom. (Respondent 3; respondent 7, 

2014)  

Respondent 3 påtalar att ”Det finns vissa fördomar angående att kvinnor inte kan särskilt 

mycket om teknik.” (Respondent 3, 2014)  

Ett flertal av respondenterna nämner att familjelivet kan ses som ett hinder för kvinnor på 

grund av att de ofta tar större ansvar hemma. De upplever att de inte ens blir tillfrågade för 

vissa tjänster på grund av att det förutsätts att kvinnan inte vill ha tjänsten. (Respondent 3, 

Respondent 4; Respondent 6; Respondent 7, 2014) Respondent 7 berättar att det som kan ses 

som ett hinder är att kvinnor väljer mer än män att arbeta halvtid. Detta är något som kan 

hindra kvinnor ifrån att bli chefer då vissa avdelningar kräver att chefen ska vara närvarande 

till 100 %. (Respondent 7, 2014) Ytterligare en faktor som kan ses som ett hinder är 

föräldraledigheten. Dock är detta något som de flesta respondenterna beskriver att Scania är 

bra på att bemöta. (Respondent 6; Respondent 5; Respondent 3, Respondent 2; Respondent 7, 

2014)  

”Vi fick något förra året och blev nominerade till något som heter Guldnappen där vi har bra 

möjlighet och flexibilitet att stötta folk som är mamma- och pappalediga och i vårt företag så 

är det många som kommer tillbaka efter en mamma- eller pappaledighet och faktiskt går upp i 

tjänst, kommer tillbaka och tar en chefstjänst.” (Respondent 5, 2014)  

Andra fördomar som kan finnas gentemot kvinnor är att de inte vill eller kan resa på grund av 

att de har familj och därför blir de många gånger inte ens tillfrågade. (Respondent 7, 2014)  

”Nu för tiden har det ändå blivit vanligare att männen tar mer ansvar i hemmet och är 

föräldraledig i större utsträckning, dock är det långt ifrån jämlikt.” (Respondent 3, 2014)  

Respondent 5 poängterar att ”För mig är Scania som en lekplats och jag ser inga 

begränsningar eller hinder att klättra inom företaget.” (Respondent 5, 2014) 

5.4.3 Kommunikation  

Respondent 2 har varit med och rekryterat folk på Scania och berättar att kvinnor generellt är 

mer ödmjuka när de berättar om sin kompetens och kunskaper gentemot männen som lättare 

överdriver sina förmågor. För att kunna lösa detta måste kvinnor bli mer medvetna om hur det 

framställer sig själva och våga visa vad de har för kompetenser. (Respondent 2, 2014) 



 

31 

 

Respondent 4 beskriver även att män pratar mer och är bättre på att visa upp vad de kan, något 

som de då får erkännande för. Det är svårare för kvinnor eftersom de är mer försiktiga. 

Kvinnor måste bli bättre på att kommunicera ut och visa upp vad de presterar och 

åstadkommer. (Respondent 4, 2014)  

5.4.4 Förebilder 

Samtliga respondenter upplever att det finns en brist på kvinnliga förebilder.  

"Det finns alldeles för få kvinnliga förebilder som kan inspirera och visa på att det går att 

lyckas även om du är kvinna och vill ta sig högt upp i företaget." (Respondent 2, 2014) 

Respondent 2 ser alla som individer med speciella egenskaper och kompetenser. Hon anser 

även att det kan vara värdefullt att ha ha både manliga och kvinnliga förebilder men för att 

kunna identifiera sig fullt ut så skulle det vara bra om det fanns fler kvinnliga förebilder.  

De flesta kvinnorna på Scania arbetar inom Human Resources och administration vilket gör 

det svårt för kvinnor inom andra avdelningar att kunna ha dem som förebilder och kunna 

identifiera sig med dem. Eftersom det finns få kvinnliga förebilder på Scania så har vissa valt 

att söka efter förebilder utanför företaget där de kan få hjälp och inspiration. (Respondent 2, 

2014) Om det skulle finnas fler kvinnliga förebilder som har lyckats så skulle fler kvinnor få 

ett bättre självförtroende och själva våga ta steget uppåt. (Respondent 6, 2014) Enligt 

Respondent 1 måste det finnas kvinnliga förebilder längs hela vägen och inte endast längst 

upp i toppen av företaget för att kvinnor lättare ska ha någon att identifiera sig med.  

För att få fram fler kvinnliga förebilder måste Scania arbeta med de kommunikationskanaler 

som finns och lyfta fram kvinnor där. (Respondent 1, 2014)  

Eftersom det finns få kvinnliga förebilder är det svårt för kvinnor att kunna föreställa sig 

möjligheten att få vissa typer av tjänster. (Respondent 3, 2014) 

”Det skulle vara det att man inte ens kan tänka sig att man kan få vissa jobb, att det inte ens 

finns i tankarna, vissa strävar inte ens dit för att de inte ens ser det som en möjlighet.” 

(Respondent 3, 2014)  

På Scania finns det en interntidning och det vore värdefullt om Scania lyfte fram kvinnorna 

där, för att inspirera och beskriva hur deras karriärväg har sett ut. Andra kanaler där kvinnor 

kan synliggöras är på konferenser och föreläsningar som företaget anordnar. (Respondent 3, 

2014) 

5.4.5 Ledarskapsstilar och förväntningar på en ledare 

Respondent 1 påtalar att kvinnor måste våga ta för sig mer och inte vara rädda för att nyttja 

makt. Kvinnor är mer empatiska vilket kan bli ett problem vid svåra beslut då empati och 

rationellt tänkande hamnar i konflikt, som chef måste personen våga ta obekväma beslut. 

Kvinnor måste våga ta makten över sin egen karriär och inte låta styras av männens 

förväntningar, att kvinnor inte vågar ta över makten kan bero på sämre självförtroende samt 

egenskaper som ödmjukhet och blygsamhet. Detta kan även vara en orsak till varför kvinnor 
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inte lyckas ta sig upp till toppositionerna. En annan faktor som kan påverka är kvinnors rädsla 

för att misslyckas vilket ofta hänger ihop med dåligt självförtroende, vilket även kan påverka 

de kvinnor som är chefer. (Respondent 3; Respondent 4; Respondent 6; Respondent 7; 

Respondent 1, 2014)  

Respondent 7 upplever att ”Kvinnliga chefer är mer ambitiösa och arbetar hårdare än män, 

vilket kan bero på att de vill bevisa att de är lika kompetenta som sina manliga kollegor.” 

(Respondent 7, 2014) 

Detta är något som varken Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5 eller Respondent 6 

håller med om då de anser att en kvinna inte behöver ha några speciella egenskaper för att bli 

chef utan det väsentligaste är att kunna anpassa sin ledarskapsstil.  

”Om jag utgår ifrån mig själv så kan jag inte säga att det är så att man skulle behöva ha 

några speciella egenskaper.” (Respondent 3, 2014) 

Som kvinna på Scania är det viktigt att sätta sig in i fakta och detaljer för att bevisa sin 

kompetens. För att inge förtroende, trovärdighet och respekt måste kvinnan ha en bred inblick 

i all data och information. (Respondent 2; Respondent 5; Respondent 6; Respondent 7, 2014) 

Kvinnor vill ofta engagera sig i flera saker samtidigt vilket kan bli ett problem, det skulle 

underlätta om de valde ut ett ärende som de vill prioritera och fokusera på det. Respondent 2 

tror även att det är viktigt att ta till sig hur männen på den egna avdelningen arbetar och 

försöka anpassa sig efter dem. Det är viktigt att hitta en balans så att kvinnan inte tappar bort 

vem hon är men samtidigt anpassa sitt språk, beteende, klädstil samt kroppsspråk för att 

erhålla mer makt och respekt. Detta är något som Respondent 1 inte håller med om då detta 

var ett av motiven till varför hon startade Wiminvest, kvinnor ska inte behöva anpassa sig 

efter männen. Respondent 5 tror att det var viktigare förut att passa in i den maskulina mallen 

för att bli accepterad men det börjar öppna upp sig nu och personerna i organisationen börjar 

inse att de måste börja bedöma ledarskap efter olika kriterier. 

Samtliga respondenter upplever att de största barriärerna inte råder på grund av männen utan 

att problemet och begränsningarna sitter hos kvinnorna själva. Det handlar om att kvinnor inte 

vågar ta chansen eller är rädda för att misslyckas. Det är därför det är otroligt viktigt att ha en 

mentor som stöttar och pushar för att kvinnorna ska våga sikta på toppositionerna 

(Respondent 3, 2014). 

5.4.6 Stöd 

Samtliga respondenter upplever att det finns en brist på stöd inom Scania. Likväl upplever 

ändå Respondent 2 att det tillkommit mer stöd de senaste åren. När hon började på Scania var 

det många kvinnor som sa upp sig på grund av bristen på stöd, coachning samt en plan framåt. 

Dock uppmärksammade Scania detta fort och satte in åtgärder för att undersöka hur de skulle 

få fler kvinnor att vilja stanna kvar i företaget. (Respondent 2, 2014) 

Det stöd som finns idag är att den närmaste chefen har det största ansvaret för att se till att 

varje person på avdelningen utvecklas. (Respondent 6; Respondent 6, 2014) Scania har den 

filosofin att det är upp till varje anställd att hitta sin egen mentor, dock upplever Respondent 6 
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att det är svårt att hitta någon. Det finns något som heter Mentorprogrammet, där några 

utvalda anställda får möjlighet att få hjälp av en mentor dock tycker Respondent 6 att det 

borde finnas fler möjligheter till mentorer och stöd. (Respondent 5, 2014) 

”Det behövs fler mentorer för att kvinnor ska kunna diskutera och analysera samt få stöd i 

hur man som kvinna ska kunna ta steget för att våga och lyckas i en mansdominerad 

bransch.” (Respondent 5, 2014) 

Scania arbetar för att starta upp en talangpool. Projektets syfte är att det ska hjälpa fler 

kvinnor att utvecklas inom företaget. Denna talangpool ska underlätta rekryteringen för 

cheferna så att de lättare ska hitta kandidater vid rekrytering. Ett annat syfte med projektet är 

att det ska lyfta fram fler kompetenta kvinnor inom företaget. Det ska finnas möjlighet till att 

skapa ett nätverk där kvinnorna kan ta hjälp av varandra samt få tillfälle att byta kunskap och 

erfarenhet. (Respondent 7, 2014) 

Respondenterna 2, 6 och 7 anser att det är tack vare deras chef som gjort att de tagit sig fram 

till chefspositionerna. Deras chef har stöttat och pushat dem i att ta nästa steg och verkligen 

trott på dem. Respondent 1 poängterar hur otroligt viktigt det är att ha en stöttande chef för att 

lyckas avancera i organisationen. Detta gäller speciellt på Scania eftersom kvinnor är i 

minoritet, vilket resulterar till en hårdare granskning av personerna i organisationen. 

Respondent 5 upplever att kvinnor hellre söker stöd hos män då de känner ett större hot från 

kvinnor. En annan anledning till varför kvinnor behöver ha ett större stöd är för att 

misslyckanden drabbar ofta en kvinna hårdare än en man. Misslyckas en kvinna en gång får 

hon troligtvis ingen ny chans. Det är då chefen behöver stötta och hjälpa till för att hon ska få 

en ny chans. (Respondent 1, 2014)  

Respondent 3 tror att ”Det skulle hjälpa kvinnor om de fick en chans att prova på andra 

tjänster genom till exempel vikariat. Där de kan få prova på att vara med i ledningsgruppen 

för att få en tydligare bild av vad det innebär och kanske de då inser att det inte är så svårt 

och skrämmande som många kvinnor tror.” (Respondent 3, 2014) 

Respondenterna 5, 6 och 7 upplever att männen håller varandra mer om ryggen samt att 

kvinnor lättare ser varandra som rivaler och vill därför inte hjälpa varandra. Männen är mer 

teamarbetare och det kan komma att påverka deras beslut vid en rekrytering som resulterar till 

att de anställer män som är lik dem själva. (Respondenterna 5, 6 & 7, 2014) För att minska 

detta problemkomplex krävs det att fler rekryterare deltar vid intervjun (Respondent 4, 2014). 

Respondenterna 2, 3 och 4 anser att kvinnor hjälper varandra i lika stor utsträckning som 

männen och tror att om Scania får upp fler kvinnor i ledande positioner så kommer fler 

kvinnor lyfta fram varandra. 

5.4.7 Familjelivet 

En av de svåra faktorerna som kan komma att påverka kvinnans karriär är hur de ska 

prioritera och agera kring föräldraledigheten. Respondenterna 2, 6 och 7 anser att detta inte 

påverkat deras karriär, då de anser att Scania har en otrolig tolerans och förståelse kring 

privatlivet. Detta är inget som varken Respondent 1 eller Respondent 4 håller med om. De 
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anser att det borde finnas en öppnare dialog kring detta. Det är viktigt att ha stöd inför, under 

och efter föräldraledigheten, där en diskussion kan föras kring karriärplanen över hur kvinnan 

ska agera och verka för att lyckas hantera både familjelivet och karriären. (Respondent 1, 

2014; Respondent 4, 2014) 

”Det behöver bli en öppnare dialog kring föräldraledigheten för att varken männen eller 

kvinnorna ska känna ett stort misslyckande bara för att de är hemma ett år med sina barn.” 

(Respondent 4, 2014) 

Respondent 5 anser att kvinnor måste göra ett val mellan karriären och familjelivet då det kan 

vara svårt att kombinera båda. Dock kan det komma att bli svårare ju högre upp i 

organisationen personen kommer på grund av att det krävs hårdare och mer arbete. 

(Respondent 5; Respondent 7, 2014) 

Olika åtgärder som skulle kunna hjälpa kvinnor att kombinera karriären och familjen är bland 

annat delat chefskap (Respondent 4, 2014). 

”Det skulle vara bra om fler tekniska system skulle kunna användas så att kvinnor inte 

behöver vara närvarande på arbetsplatsen hela tiden utan kan arbeta hemifrån.” 

(Respondent 3, 2014)  

Det är även viktigt att det finns en rese- och mötes-policy. Det skulle kunna innebära att 

mötena inte startar innan kl.09.00 och aldrig slutar efter kl.16.00 samt max 100 resdagar på ett 

år, för att kunna hitta en balans mellan arbete och familj. (Respondent 1, 2014) 

5.4.8 Könskvotering 

Balansen mellan antalet kvinnor och män på de olika avdelningarna på Scania är väldigt 

varierande. På de flesta avdelningarna består majoriteten av män, dock anser de flesta 

respondenterna att könskvotering inte är den rätta vägen. Respondent 4, 5, 6 har haft ett fåtal 

kvinnliga chefer men till den största delen har det varit män. För att få in fler kvinnliga chefer 

behöver rekryteringsprocessen ses över. (Respondent 5; Respondent 6, 2014)  

”Det är viktigt att ha en tydlig kravprofil vid rekrytering för att minska risken att det handlar 

om kön.” (Respondent 5, 2014)  

Det är även grundläggande att de kvinnor som rekryteras har rätt kompetens annars finns det 

en risk att det kommer missgynna de andra kvinnorna på Scania. Om fel kvinnor blir 

rekryterade kommer männen att få en fel vinklad bild om att alla kvinnor är inkvoterade och 

inkompetenta. (Respondent 5; Respondent 6, 2014)  

Respondent 5 anser att ”Könskvotering kan vara effektivt om företaget vill åstadkomma en 

snabb förändring, nivån kommer inte sänkas utan det kommer generera fler synvinklar och 

åstadkomma snabbare resultat.” (Respondent 5, 2014) 

Respondent 7 och 2 anser att BON-projektet är en form av könskvotering eftersom kvinnor 

får ett större fokus i företaget samt att flera chefer idag väljer en kvinnlig kandidat på grund 

av BON-projektet. Dock är inte Respondent 7 emot könskvotering utan tror att detta projekt är 
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värdefullt och väsentligt då fler kvinnor med liknande kvalifikationer som männen lyfts fram i 

företaget. Respondent 2 håller inte med då hon tror att det måste ske över en längre tid och 

inte genom att kvotera in fler kvinnor. Hon poängterar även vikten av att bli medveten om 

vilka fördomar som finns. Det är viktigt att se varje person som en individ och inte som ett 

kön eftersom varje person har speciella egenskaper och personlighet. (Respondent 2, 2014) 

Respondent 1 betonar att BON-projektet inte är en form av könskvotering då hon är emot det. 

Hon anser att en förändring måste byggas via engagemang. Kvotering bemöts sällan positivt 

då det är väldigt värdeladdat, det skapar mycket misstänksamhet och konflikter. Respondent 1 

menar på att det är viktigare att skapa engagemang och få chefer att brinna för dessa frågor. 

De måste inse att de bör få in fler kvinnor i organisationen för att de ska kunna utvecklas och 

nå ännu bättre resultat. För att fortsätta driva jämställdhetsarbete är det viktigt att tillsätta en 

särskild central funktion enligt BON-projektet. Det ska anställas en person som på heltid ska 

fortsätta driva frågorna inom Scania. De ska även sättas tydligare mål för arbetet med en 

jämställd arbetsplats. (Internmaterial, Battle of the numbers, 2014)  

Respondent 3 är emot könskvotering men är positiv till att sätta upp vissa mål, vilket blir en 

indirekt könskvotering.  

”Det är viktigt att sätta upp mål och mäta dem istället för att sträva efter att ha 50 % kvinnor 

på varje avdelning. Det skulle endast skapa en dålig attityd i organisationen.” (Respondent 3, 

2014) 

Respondent 3 upplever att problemet med Scania idag är att mätningen utgår ifrån hur många 

kvinnor det finns i företaget och inte utifrån hur stor andel kvinnor jämförelse med män det 

finns. Ett annat problem i organisationen är att det inte funnits tydliga mål på varje avdelning 

att eftersträva en balans mellan könen. (Respondent 3, 2014) 

5.4.9 Rekrytering 

Scania har sedan BON-projektet infört nya beslutsregler angående rekryteringsprocessen. 

Anledningen är att det finns för få kvinnor i basen på företaget, vilket gör det svårt att hitta 

kvinnor att rekrytera vidare till chefspositionerna. (Respondent 6, 2014) Respondent 7 

beskriver att de tidigare inte har annonserat ut alla tjänster. Tidigare har cheferna oftast 

rekryterat någon som varit lik dem själva. De har heller inte lagt ner särskilt mycket tid och 

resurser på att hitta rätt kandidat för tjänsten. (Respondent 7, 2014) 

”För att få fler kvinnor att söka tjänster inom Scania har det bestämts att alla tjänster ska 

annonseras ut samt ligga ute dubbelt så lång tid, vilket förhoppningsvis får fler kvinnor att 

söka.” (Respondent 7, 2014) 

Det har uppkommit ett krav att det ska finnas en manlig och en kvinnlig slutkandidat vilket 

har bidragit till att cheferna blir tvungna att anstränga sig mer. Detta kan resultera i att de 

uppmärksammar fler kvinnliga kandidater. Det ska även finnas en tydlig kravprofil vid 

rekryteringen för att de ska lyckas skapa en bredare transparens och inte endast rekrytera 

kandidater som är lik en själv. (Respondent 7, 2014) 
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Detta anser en del av respondenterna är bra men att det kan ses som en typ av kvotering då det 

inte sker naturligt.(Respondent 7; Respondent 6; Respondent 2, 2014) En nackdel som kan 

finnas med detta är att folk kan bli misstänksamma och tvivla på kvinnan som fått tjänsten, 

om hon kommit dit på grund av att hon är kvinna eller på grund av sin kompetens. 

(Respondent 2; Respondent 6; Respondent 1) 
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6 Analys 

I detta avsnitt kopplas den teoretiska analysramen samman med det empiriska materialet.   

6.1 Attityder och normer 

Enligt McCullough (2011) bedöms kvinnor hårdare och måste därför prestera högre för att 

bevisa sin kompetens. Detta är något som Respondent 4 (HR-chef Scania, deltagare BON), 

respondent 6 (Inköpschef Scania) och Respondent 7 (Director Scania, deltagare BON) 

upplever då de känner att de måste leverera ett bättre resultat.  

”Det finns en viss skillnad på karaktären på jobbet som män och kvinnor får och det finns 

något slags tak för kvinnor, det är svårt, normen är ju att man ska vara man.” (Respondent 4, 

2014) 

Respondent 2 (Projektledare Scania) upplever dock inte detta som ett problem då kvinnors 

prestationer syns mer i företaget, det gäller både framgångar och motgångar. Eagly och Carli 

(2007) beskriver att män får möjligheten till att utveckla sitt ledarskap genom försök och 

misstag innan de kommer in i arbetsmiljön medan de flesta kvinnliga ledarna måste utveckla 

denna erfarenhet i organisationen. Det kan innebära hinder för kvinnor att ta sig till toppen då 

de upplever att de måste prestera hårdare. 

Coleman och Pounder (2012) anser att det är svårt för kvinnor att klättra på karriärstegen då 

de oftast får ta större ansvar för hushållet och barnen. Många av respondenterna nämner även 

detta som ett hinder då de ibland inte ens blir tillfrågade för vissa tjänster på grund av att de 

förutsätter att kvinnan inte vill eller har tid. (Respondent 3, Verksamhets controller Scania, 

deltagare BON; Respondent 4; Respondent 6; Respondent 7, 2014) Respondent 3 upplever att 

det har blivit vanligare att männen tar större ansvar i hemmet men fortfarande inte i lika stor 

utsträckning som kvinnorna. (Respondent 3, 2014) Höök (1994) nämner att kvinnor som 

arbetar deltid har svårare att avancera uppåt vilket även Respondent 7 beskriver då vissa 

avdelningar kräver att chefen ska vara närvarande 100 %. 

”Jag har själv arbetat som chef på 75 procent och det fungerade bra men det är inte på alla 

avdelningar som de tycker att det är okej, utan de anser att man måste kunna vara där till 100 

procent.” (Respondent 7, 2014) 

Detta indikerar att kvinnor har svårt att ta sig till ledande positioner då de får ta ett större 

ansvar hemma och på grund av detta så blir de inte ens tillfrågade till vissa tjänster. Det är 

svårt för kvinnor att få en balans mellan familj och karriär då det inte finns utrymme för båda. 

Respondent 5 (Projektledare Scania) upplever dock inte att detta är ett hinder då många som 

varit mamma- och pappalediga kommer tillbaka och går upp i tjänst. 

”I vårt företag är det många som kommer tillbaka efter en mamma- eller pappaledighet och 

faktiskt går upp i tjänst, kommer tillbaka och tar en chefstjänst. Du kan kolla med många 

företag i Stockholm, det händer inte.” (Respondent 5, 2014) 
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Coleman och Pounder (2012) anser att kvinnor och män kan bidra med olika tankesätt som 

kan bredda företagen. BON-projektet har kommit fram till att det därför är viktigt att Scania 

börjar med att förändra de attityder och normer som finns genom att diskutera och fundera på 

varför det behövs fler kvinnor i ledande positioner. Aktiviteter som kommer att genomföras 

för att öka medvetenheten kring ämnet är workshops och föreläsningar för olika 

ledningsgrupper. (Internmaterial, Battle of the numbers, 2014)  

Respondent 1 (VD Wiminvest) berättar att ”Det behövs fler kvinnor i ledande positioner för 

att grupper som består av olika individer oftast är mer effektiva och presterar bättre 

resultat.” (Respondent 1, 2014)  

Lindsö (2010) anser att det är upp till kvinnorna själva hur de vill bli uppfattade och att det 

endast är kvinnorna själva som bestämmer det.  

Respondent 6 berättar att ”Det är viktigt att vara sig själv och inte gå in i en roll då det kan ta 

fokus från arbetet vilket kan leda till sämre prestationer.” (Respondent 6, 2014) 

Vidare anser Respondent 6 att det är kvinnorna själva som sätter gränser för vart de vill 

komma. Cook och Glass (2014) beskriver dock att fler kvinnor försöker anpassa sig och går in 

i en roll för att bli accepterade av männen och döljer därför sina kvinnliga sidor.  

Respondent 7 nämner att ”En nackdel med att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats 

är att det är svårt att komma in i gänget och det kan leda till att vissa kvinnor väljer att gå in i 

en roll för att passa in.” (Respondent 7, 2014)  

Detta pekar på att det är viktigt för företag att få in fler kvinnliga ledare i organisationen. 

Desto fler kvinnor företaget får in i organisationen desto mer jämlik och mångsidigt 

arbetsklimat kommer det bli, vilket kommer resultera i att fler kvinnor kommer undgå att 

behöva anpassa sig. 

6.2 Kommunikation 

Grant och Taylor (2014) beskriver att kvinnor måste bli bättre på att kommunicera ut sina 

prestationer.  

Respondent 2 håller med om detta ”Kvinnor är generellt mer ödmjuka när de berättar om sin 

kunskap och kompetens.” (Respondent 2, 2014) 

Babcock och Laschever (2003) anser att detta är anledningen till att kvinnor ofta har det 

svårare vid förhandlingar då de förväntas att inte fråga om saker vilket leder till att de inte blir 

befordrade. Respondent 2 anser att kvinnor måste bli bättre på att visa upp vad de har för 

kompetens. Babcock och Laschever (2003) beskriver att kvinnor är rädda för att låta arroganta 

och det är ett skäl till varför de inte talar om sina prestationer men att de måste bli bättre på 

detta för att ta sig till högre positioner.  

Respondent 4 berättar ”Jag tycker att männen är bättre på att visa vad de gör, nu har jag 

gjort det här jättebra och då får de ju cred för det, så man måste nog framhäva sig själv mer 

som kvinna.” (Respondent 4, 2014)  
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Vidare anser Respondent 4 att kvinnor måste bli bättre på att kommunicera ut och visa upp 

sina prestationer. Tannen (1995) anser att kvinnor pratar mer än män vilket Respondent 4 inte 

håller med om då respondenten anser att det är männen som pratar mer.  

En anledning till att kvinnor har svårt att ta sig till ledande positioner är för att personer vid 

maktpositioner oftast gynnar de som har liknande egenskaper. (Furst och Reeves, 2008) 

Respondent 6 och 3 håller med om detta då de anser att männen har en tendens att rekrytera 

andra män eftersom de är mer lika varandra.  

Detta indikerar att kvinnor är mer försiktiga och tillbakadragna än män vilket resulterar i att 

kvinnor måste bli bättre på att kommunicera ut sina prestationer för att ta sig högre upp i 

företaget. 

6.3 Förebilder 

Latua et al (2013) anser att då det främst är män som är ledare så är det svårt för kvinnorna att 

kunna associera sig med att vara ledare. Det kan då vara bra att lyfta fram fler kvinnliga 

ledare för att kvinnor ska ha några att se upp till. Samtliga respondenter anser att det finns en 

brist på kvinnliga förebilder.  

”Det skulle vara bra om fler kvinnor lyftes fram för att kunna ha någon att identifiera sig med 

fullt ut.” (Respondent 2, 2014)  

Respondent 3 upplever att då det finns få kvinnliga förebilder så är det svårt för kvinnor att 

kunna föreställa sig att få vissa tjänster.  

Latua et al. (2013) beskriver att förebilder bidrar till att kvinnor har någon att inspireras av. 

Detta är något som Respondent 2 håller med om ”Vissa kvinnor har valt att söka sig utanför 

Scania för att hitta kvinnliga förebilder att inspireras av.” (Respondent 2, 2014)  

Latua et al (2013) anser att om fler kvinnor skulle lyftas fram skulle det bidra till ökat 

självförtroende hos kvinnor. Detta är något som även Respondent 6 beskriver. Hon påtalar att 

fler förebilder på kvinnor som har lyckats ger ökat självförtroende att själv våga ta klivet 

uppåt. Det är även viktigt att det finns förebilder längs hela vägen för att lättare kunna ha 

någon att identifiera sig med. (Respondent 1, 2014)  

Respondent 4 nämner att ”... framförallt måste man lyfta fram de som vi har och vara duktig 

på det.” (Respondent 4, 2014)  

Detta kan göras genom att visa upp de kvinnliga ledarna som finns i till exempel talangpooler, 

interntidningen, konferenser och vid föreläsningar”. (Respondent 3; Respondent 4, 2014) 

Detta pekar på att för att kvinnor ska våga ta sig till högre positioner så är det av vikt att 

företaget lyfter fram fler kvinnliga förebilder. Detta är även viktigt för att kvinnor ska få en 

tydligare förståelse kring hur de kan gå tillväga.  
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6.4 Diskriminering och fördomar 

Kanter (1977) beskriver att då kvinnor är i minoritet har de en tendens att bli mer granskade. 

Några av respondenterna upplever att det kvinnor gör syns mer. (Respondent 2; Respondent 

3; Respondent 4, 2014) Respondent 6 upplever att kvinnor blir mer granskade än män och att 

de måste prestera lite hårdare för att få samma förutsättningar. Två av respondenterna 

beskriver att kvinnors kompetens blir mer satt på prov och att det finns fördomar att kvinnor 

inte har lika stor kunskap om teknik som män har. (Respondent 3; Respondent 7, 2014). 

”Den första tiden är det alltid upp till bevis, du ska kunna lite om varje och du kommer få lite 

extra antal frågor bara för att testa om du kan.” (Respondent 3, 2014) 

Detta innebär att ju färre kvinnor som finns i en organisation desto mer kommer de att bli 

granskade av männen för att se om deras kunskap är tillräcklig. 

6.5 Ledarskapsstilar och förväntningar på en ledare 

Eagly och Carli (2007) anser att män är mer benägna att utöva makt och fatta egna beslut. 

Detta är något som ett flertal av respondenterna upplever och anser att kvinnor måste våga ta 

makten. (Respondent 1; Respondent 3; Respondent 4; Respondent 6; Respondent 7, 2014) 

Wang och Kelan (2013) tror att genom könskvotering kommer fler kvinnor våga ta makten 

och hjälpas åt för att lyckas.  

Ett flertal forskare anser att kvinnliga och manliga chefer leder på olika sätt. Kvinnor har en 

förmåga att vilja involvera medarbetarna vid svåra beslut. Andra egenskaper som kvinnor ofta 

besitter är omvårdande och känslosam. (Bolman och Deal, 2005,ss. 411-415; Groves, 2005; 

Vinkenburg et al., 2011; Eagly och Carli, 2007) Detta är något som ett flertal av 

respondenterna upplever då de anser att kvinnor upplevs mer ödmjuka och blygsamma. 

(Respondent 1; Respondent 3; Respondent 4; Respondent 6; Respondent 7, 2014)  

Detta indikerar att kvinnor är mer osäkra för att de är medvetna om att deras prestationer syns 

mer och därför är de mer försiktiga i sitt ledarskap. De är rädda för att göra ett misstag då de 

kan få större konsekvenser för dem som kvinnor än för männen. 

”Män kanske tror att det är självklart att de kan ta den chefstjänsten imorgon för att han kan 

pricka av tre av tio kriterier medan när en kvinna inte kan checka av alla tio så kommer hon 

att vara jätteosäker och inte våga söka tjänsten.” (Respondent 3, 2014) 

Lundgren et al. (2013) betonar att kvinnor har bättre anlag för att bli chef då kvinnor uppnår 

uppsatta mål bättre och är mer nytänkande. Respondent 7 är av samma mening då hon anser 

att kvinnliga ledare arbetar hårdare och är mer ambitiösa. Dock upplever Respondent 3, 4, 5 

och 6 inte detta, utan tycker att kvinnor och män agerar och verkar på samma sätt. 

Eftersom det främst varit manliga chefer inom industriföretag anses ledarskap vara något 

manligt. Grogan och Shakes (2011) nämner att kvinnor därför blivit uppmanade att förändra 

stil. Respondent 2 beskriver att det kan vara viktigt att anpassa sitt språk, beteende och 



 

41 

 

klädstil för att lyckas ta sig till chefspositionerna. På grund av att majoriteten av ledningen 

består av män.  

”Vill man vara lite listig och smart så kan det vara bra att tänka på hur man beter sig på 

arbetet tillexempel klä sig mer professionellt och klä sig mer som de andra med kavaj och 

skjorta och se upp lite med de söta rosa koftorna då man lätt kan upplevas som något trevligt 

att titta på. Vill man få respekt och bli förknippad med kompetens och makt, är kavaj bra.” 

(Respondent 2, 2014) 

”Kroppsspråk är otroligt viktigt och våga tro på det man säger för att få de andra att tro på 

det man säger. Sänka rösten för att män ska orka lyssna och inte vara så högljudd, det känns 

tråkigt att säga men kan vara smart att till en början försöka passa in lite för att sedan när 

man lyckats ta sig vidare så kan man mer våga vara sig själv då de sett vad man går för. Man 

måste nog prestera hårdare om man är väldigt kvinnlig i sitt beteende och klädstil och mest 

pratar om kvinnliga saker för att bevisa att man kan oavsett hur man ser ut.” (Respondent 2, 

2014) 

Detta innebär att det kan vara till fördel att förställa sig och passa in i gruppen för att lyckas 

nå högre positioner i organisationen så länge det är fler män än kvinnor i företaget. 

6.6 Stöd 

Samtliga respondenter upplever att de största barriärerna inte råder på grund av männen utan 

att problemet och begränsningarna sitter hos kvinnorna själva. Respondent 3 tror att genom 

fler mentorer och förebilder som stöttar och pushar dem så skulle fler kvinnor våga sikta på 

toppositionerna. Masten et al.(1999) menar på att kvinnor möter en motståndskraft redan när 

de kommer in i arbetslivet, det är därför desto viktigare att de får tillgång till duktiga mentorer 

och tydliga förebilder.  

Precis som tidskriften Chef poängterar är stöd och villkor två faktorer som påverkar kvinnors 

karriär. Detta är något som samtliga respondenter beskriver som väsentliga åtgärder. Genom 

stöd har de fått hjälp med att lyckas ta sig till högre positioner inom organisationen. 

Tidskriften Chef nämner personlig utvecklingsplan, coach och mentorprogram som några 

olika stöd som kan hjälpa kvinnor. Respondenterna på Scania upplever att de endast får stöd 

ifrån sin närmsta chef. Önskar medarbetarna på Scania mer stöd får de söka det på egen hand. 

Enligt internmaterialet om BON är det viktigt att skapa karriärplaner och 

utvecklingsmöjligheter för att kvinnor ska kunna utvecklas i organisationen. (Internmaterial, 

Battle of the numbers, 2014)  

Anna Wahl beskriver bristen på kvinnliga nätverk och de negativa konsekvenserna det 

innebär för de kvinnliga cheferna. (André, 2013) Detta är något som Scania har upptäckt 

under BON-projektet. (Respondent 7, 2014) 

”De har startat ett projekt som är en talangpool för kvinnor, där planen är att kvinnor ska få 

möjlighet till ett brett och värdefullt nätverk.” (Respondent 7, 2014)  

Anna Wahl belyser även att kvinnliga chefer ständigt blir avlägsnade och lämnade ensamma.  
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Respondent 1 upplever att ”En av de största anledningarna till varför kvinnor är rädda för 

att misslyckas är för att de blir utfrysta och lämnade ensamma med svåra beslut och 

uppgifter. Det är just därför kvinnor behöver ett större stöd av sina kolleger och chefer.” 

(Respondent 1, 2014) 

Respondent 5 upplever att kvinnor hellre söker stöd hos män då de känner ett större hot från 

kvinnor. Ibarra et al. (2010) belyser vikten av mentorer och sponsorer för kvinnor, dock är 

manliga chefer ofta motvilliga att stödja unga begåvade kvinnor. Detta är inget som 

respondenterna på Scania upplevt då de anser att deras chefer alltid har fungerat som ett bra 

stöd.  

Schueller-Weidekamm och Kautzky-Willer (2012) anser att kvinnor har svårare att hitta en 

balans mellan familjen och karriären vilket resulterar i att de har svårt att lyckas nå toppen så 

länge de väljer att prioritera familjen. De anser även att fler kvinnor nöjer sig med att aldrig 

vara ledare. Pyke (2013) anser att kvinnor måste få mer resurser i form av stöttning och 

ledning av mentorer eller arbetsgrupper som kan hjälpa dem att hitta en balans. Respondent 4 

samtycker med Pyke (2013) och anser att det måste finnas olika verktyg och åtgärder som kan 

hjälpa kvinnor att kombinera karriären och familjen. Respondent 6 och 7 poängterar att det 

endast är en förutfattad mening att kvinnor inte vill satsa på karriären bara för att de väljer att 

gå ner på halvtid.   

Detta pekar på att det behövs sättas in fler resurser i organisationen för att fler kvinnor ska 

våga sträva mot att nå toppositionerna. Det behövs mer stöd i form av mentorer och förebilder 

som kan ge dem råd och stöd i hur de ska agera och prestera. Det är även viktigt att kvinnor 

får möjlighet till att lägga upp tydliga planer för hur de ska gå tillväga. 

6.7 Könskvotering 

Wang och Kelan (2013) betonar vikten av att ha kvinnor i företagets styrelse, anledningen är 

att kvinnor har andra egenskaper än män. Ett annat skäl är att kvinnliga chefer i styrelsen har 

en förmåga att utveckla och effektivisera den strategiska styrningen. (Nielsen och Huse, 2010; 

Mainiero, 1994; Paton och Dempster, 2002) Wang och Kelan (2013) anser att könskvotering 

kan vara ett effektivt tillvägagångsätt för att lyckas få in fler kvinnor i styrelsen. Även Sealy 

och Singh (2010), Gibson och Cordova (1999) och Mavin (2008) tror att en könskvot skulle 

kunna bryta denna onda cirkel genom att sätta in fler kvinnor i ledningspositioner. Scania har 

idag endast en kvinna i styrelsen vilket samtliga respondenter tycker är för lite. Dock tror de 

inte att könskvotering är den rätta vägen att gå då det kan göra mer skada än nytta. Det kan 

resultera till en ännu ojämnare balans mellan män och kvinnor.  

Respondent 5 samtycker med Kelan och Wang (2013) då hon tror att ”Könskvotering kan 

vara en effektiv metod om man vill åstadkomma en snabb förändring.” (Respondent 5, 2014)  

Enligt Bon-projektet beskrivs det vara till en fördel att tillsätta en särskild central funktion 

som kan samordna och fortsätta driva jämställdhetsarbetet istället för att använda sig utav 

könskvotering. Scania håller även på att tillsätta tydliga och realistiska mål för jämställdhet 
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samt utse en person som ska driva frågorna inom organisationen. (Internmaterial, Battle of the 

numbers, 2014) 

Detta innebär att om företaget vill ha en snabb förändring så kan könskvotering vara 

gynnsamt då fler kvinnor får möjlighet att komma in i organisationen. Dock kan det vara 

skadligt på lång sikt då fel kvinnor rekryteras utifrån deras kön och inte utifrån deras 

kompetens. Vilket kan skada företaget samt de kvinnor som har rätt kompetens och inte är 

inkvoterade. 

6.8 Rekrytering 

Gustavsson et al. (2010) anser att en av anledningarna till att kvinnor är i minoritet är på 

grund av att manliga chefer rekryterar ifrån mansdominarde nätverk eller bekantskapskretsen.  

”Självklart väljer man de som är lika en själv och det är det som BON behövs för, för att 

bryta det här mönstret.” (Respondent 5, 2014) 

Ahl (2006), Korvajärvi (2002) och Lipman-Blumfen (1976) beskriver att männen måste börja 

bredda sina nätverk och inte enbart rekrytera kandidater från sin närmaste krets. De nämner 

även att cheferna måste lägga ner mer tid och resurser på att hitta den mest kompetenta 

kandidaten för positionen, vilket kan bidra till att mansdominerade företag får in fler kvinnor i 

organisationen. Detta är något Scania arbetar med då de infört nya regler vid 

rekryteringsprocessen. Vid tillsättning av en chefspost ska det finnas en manlig och en 

kvinnlig slutkandidat samt en tydlig kravprofil för att det inte endast rekryteras personer som 

är lika varandra. Scania måste även börja se över rekryteringen till lägre tjänster för att kunna 

bredda basen av kvinnor som sedan kan rekryteras uppåt i organisationen. 

Detta pekar på att rekryteringen är en viktig del att arbeta med för att få in fler kvinnor i 

företaget. Rekryteringen är en avgörande del och det är här som organisationen borde lägga 

ner mer tid och resurser på. 
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7 Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt kommer uppsatsens slutsatser som kunnat dras utifrån analyskapitlet att 

presenteras. Här kommer även uppsatsens forskningsfråga och syfte att besvaras. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur företag inom mansdominerade branscher kan 

arbeta för att få in en högre andel kvinnliga ledare. Det har uppfyllts genom att ta fram ett 

antal förslag hur industriföretag kan arbeta för att få fram fler kvinnor i ledande positioner. 

Forskningsfrågan har besvarats genom att undersöka hur industriföretaget Scania arbetar med 

dessa frågor. Det har funnits en medvetenhet om begränsningarna kring att endast generalisera 

slutsatsen utifrån att ha studerat ett företag, men trots att det är svårt att generalisera utifrån ett 

studieobjekt kan vissa slutsatser dras på grund av att Scania är ett stort mansdominerat 

företag.  

7.1 Viktiga åtgärder 

Analysen visar på att en av de största åtgärderna som Scania har genomfört för att öka 

andelen kvinnor i ledande positioner är att de gick med i projektet BON. Därför kan den första 

slutsatsen dras att företag inom mansdominerade branscher kan gå med i liknande projekt som 

BON för att få hjälp och stöd med hur de ska lyckas få in fler kvinnor i organisationen.  

I och med projektet så har Scania genomfört olika workshops som har bidragit till att de fått 

tillgång till kvinnors erfarenheter och syn på problemet samt kommit fram med förslag kring 

hur de kan arbeta kring detta område. Den andra slutsatsen som kan dras är att dessa företag 

kan arbeta med olika workshops och föreläsningar för att sprida kunskap inom ämnet.  

En åtgärd som Scania har vidtagit är att tillsätta en särskild central funktion som kan 

samordna och fortsätta driva jämställdhetsarbetet. Tredje slutsatsen är att mansdominerade 

företag kan skapa en liknande funktion som kan styra jämställdhetsarbetet i organisationen. 

Scania håller även på att implementera tydliga och realistiska mål för jämställdhet samt 

tillsätta en person som ska driva frågorna inom organisationen. Därför kan den fjärde och 

femte slutsatsen dras att företag inom mansdominerade branscher bör sätta tydliga mål att 

arbeta efter samt anställa någon eller några som kan arbeta med dessa frågor på heltid.  

7.2 Stöd 

Analysen indikerar att kvinnors prestationer syns mer än männens i företaget, både 

framgångar och motgångar. I och med detta borde det vara lätt att få fram fler kvinnliga 

förebilder då samtliga respondenter nämner att de anser att det är en brist på kvinnliga 

förebilder. Scania har idag ett fåtal förebilder men försöker få in fler. Ett förslag för att få in 

fler förebilder är att lyfta fram de kvinnor som redan finns i företaget på konferenser, 

föreläsningar samt genom interna kommunikationskanaler. Latua et al. (2013) anser att genom 

att få in fler kvinnliga förebilder och mentorer kommer rädslan för misslyckande succesivt 

försvinna samt öka modet till att sikta mot de högre positionerna. En annan fördel med att ha 

en mentor är att de kan pusha kvinnorna att våga visa sin kompetens och eftersträva högre 
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positioner. Den sjätte slutsatsen som då kan dras är att företag kan arbeta med att få in fler 

kvinnliga förebilder och mentorer genom företagens olika kommunikationskanaler.  

Scania erbjuder idag endast stöd i form av medarbetarnas närmsta chef. För ytterligare stöd 

får kvinnorna söka sig efter externa mentorer. Pyke (2013) påpekar vikten av att det finns 

mentorer som kan stötta och hjälpa till att skapa karriärplaner och utvecklingsmöjligheter för 

kvinnor. Detta är något som Scania arbetar med i och med BON-projektet. Därför kan den 

sjunde slutsatsen dras att företag inom mansdominerade branscher kan arbeta med att skapa 

tydligare karriärplaner och utvecklingsmöjligheter för kvinnor.  

På Scania planerar de att skapa en företagsövergripande talangpool för kvinnor, där planen är 

att kvinnor ska få möjlighet till ett brett och värdefullt nätverk. Detta kan även vara en 

möjlighet till att finna mentorer och förebilder. Den åttonde slutsatsen som kan dras är att 

företag kan arbeta med att skapa en talangpool eller något liknande för kvinnor. För att 

kvinnor ska kunna öka möjligheten till att utbyta kunskap och erfarenheter samt kunna skapa 

sig ett större värdenätverk.    

7.3 Ökade möjligheter 

Analysen visar att det första som Scania måste göra för att öka andelen kvinnor i toppositioner 

är att förändra den rådande attityden och normerna bland ledningen och de övriga i 

organisationen. Coleman och Pounder (2012) anser att företag måste skapa en förändring 

kring attityder och normer för att kvinnor ska kunna ta ett större ansvar och få möjligheten att 

nå högre positioner.  Den nionde slutsatsen som kan dras är att företag måste engagera 

samtliga chefer i arbetet med de lokala mångfaldsplanerna samt öka kunskapen och 

medvetenheten genom föreläsningar, seminarium och workshops. Detta kan komma att bidra 

till att färre kvinnor i organisationer utesluts från olika grupper på grund av att männen inser 

vilken viktig resurs kvinnor är samt att de slutar förutsätta att kvinnorna inte vill eller har tid. 

Det har visat sig att grupper som består utav olika individer oftast är mer effektiva och 

presterar bättre resultat, därför är det essentiellt för mansdominerade företag att få in fler 

kvinnor i ledande positioner som kan bidra med ett nytt tankesätt.     

Genom att erbjuda mer flexibla möjligheter samt använda fler tekniska möjligheter kan 

kvinnor lättare kombinera karriären och familjelivet. På vissa avdelningar på Scania krävs det 

att chefen är närvarande till 100 % något som skulle kunna underlättas via ett delat ledarskap. 

En annan åtgärd som Scania har infört är en mötes- och resepolicy för att få fler kvinnor att 

söka sig till ledande positioner. Detta är något som fler företag borde se över och bli mer 

flexibla med, för att anpassa sig efter de kvinnor som inte har möjlighet att vara närvarande 

till 100 %. 

7.4 Rekrytering 

Analysen pekar på att i och med BON-projektet har Scania infört att det ska finnas en manlig 

och en kvinnlig slutkandidat vid rekrytering av en chefsposition. Detta kan bidra till att fler 

kvinnor får en större möjlighet till att nå ledande positioner. Detta kan liknas vid en indirekt 

könskvotering. Denna typ av könskvotering tycker samtliga respondenter är bra men tror att 
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annan typ av könskvotering kan vara skadligt. Wang och Kelan (2013) beskriver fördelarna 

som finns med könskvotering i form av att effektiviteten i beslutsfattandet ökar, färre 

personalminskningar, ökad sysselsättning samt att det kan uppmuntra andra kvinnor att ta sig 

till ledande positioner. Det är viktigt att det finns en tydlig kravprofil vid rekrytering av chefer 

för att skapa en transparens vilket innebär att det blir lättare att hitta kandidater som inte 

liknar en själv. Den tionde slutsatsen som därför kan dras är att mansdominerade företag bör 

arbeta med att förändra sin rekryteringsprocess av chefer. Det kan göras genom att till 

exempel försöka ha en jämn fördelning av män och kvinnor av kandidaterna samt skapa en 

tydligare kravprofil.   

Analysen visar att en av de största anledningarna till att det finns få kvinnor i toppositioner på 

Scania är på grund av den tunna bas som de har att rekrytera utifrån. Denna bas måste bli både 

bredare och omfångsrikare för att Scania ska kunna fylla på med fler kvinnor högre upp i 

organisationen. Det har uppkommit tydligare krav kring rekryteringen då alla tjänster ska 

annonseras ut samt ligga ute dubbelt så länge för att få kvinnor att våga söka tjänsterna. Då 

samtliga tjänster ska annonseras ut hoppas Scania på att allt fler kvinnor ser Scania som en 

attraktiv arbetsgivare. Detta är även något som Ahl (2006), Korvajärvi (2002) och Lipman-

Blumfen (1976) tar upp som en viktig åtgärd för att få in fler kvinnliga ledare. Den sista 

slutsatsen som kan dras är att företag inom mansdominerade branscher bör arbeta med att 

sätta tydligare krav vid rekryteringsprocessen. Det kan göras genom att bland annat annonsera 

ut alla tjänster samt annonsera ut dem under en längre period. Ett annat alternativ som skulle 

kunna bidra till en bredare bas av kvinnliga kandidater är att skapa ett verktyg där industrier, 

universitet, institut och samarbetspartners kan skapa och utveckla strategiska projekt. Där kan 

de diskutera och få en större inblick i hur de ska få in fler kvinnor i organisationen samt få 

tillgång till ett bredare nätverk med kompetenta kvinnor. Detta kan vara en plattform där de 

kan utbyta erfarenhet och kunskap. Vilket kan möjliggöra för företagen att både locka in fler 

kvinnliga kandidater samt få information kring vad kvinnor anser vara viktigt och vad det 

finns för behov när de söker sig till en arbetsplats. 
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8 Förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt beskrivs samt ges förslag på hur forskare kan använda detta material för 

framtida forskning. 

Studien bidrog till att tio punkter togs fram kring hur industriföretag kan arbeta för att få fram 

fler kvinnor i ledande positioner. Studien har även bidragit till att bristen på kvinnliga ledare 

har studerats i en ny kontext inom industrin i Sverige. Här nedan beskrivs i punktform hur 

forskare kan använda sig av detta material för arbete i framtiden då denna studie bara är en 

början till ett fortsatt arbete inom detta ämne. Det har väckts en hel del tankar under arbetets 

gång men på grund av begränsade förutsättningar har undersökningen inte kunnat fördjupas 

inom alla delar som har berörts. Den begränsade tiden och resurserna har även gjort det svårt 

att analysera och undersöka komplexa problem i ett stort företag. Det krävs både mer tid och 

djupare insikt i företaget för att lyckas åstadkomma en mer grundlig analys av hur Scania 

skulle kunna arbeta för att få in fler kvinnor i ledande positioner. Eftersom det är ett stort och 

komplext problem kan Scania behöva anpassa lösningarna utifrån varje avdelning.  

 Undersöka hur implementeringsarbetet går till mer konkret vid förändring av 

ovanstående åtgärder genom en kvalitativ metod. 

 Är problemet kring bristen på kvinnliga ledare marknadsrelaterat eller beror orsakerna 

enbart på sociala och kulturella problem?  

 Vilka faktorer som påverkar kvinnor att ta sig till ledande positioner inom 

kvinnodominerade branscher?  

 Jämföra vilka skillnader och likheter det finns mellan ett företag med endast manliga 

ledare och ett företag som har en jämn balans mellan kvinnliga och manliga ledare.  

 Fördjupa sig ytterligare i hur de mer mansdominerade avdelningarna på Scania skulle 

kunna arbeta kring delat ledarskap.  

 Genomföra ett flertal liknande studier genom en dylik metod för att kunna öka 

möjligheten att kunna generalisera och få en tydligare och djupare slutsats kring hur 

mansdominerade företag ska arbeta för att öka andelen kvinnor i ledande positioner. 

 Genomföra en kvantstudie för att undersöka vilka stödprojekt som hjälper kvinnliga 

ledare bäst inom de mansdominerade företagen. 

 Genomföra en liknande studie med en kvantitativ metod för att undersöka om 

resultatet förändras. 
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Bilagor 

I detta avsnitt finns de intervjumallar som användes för respektive intervju. Bilaga 1 är 

mallen till Wiminvest, Bilaga 2 är till de anställda på Scania och Bilaga 3 är till de anställda 

på Scania som arbetar med projektet BON. 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Wiminvest 
Presentation av oss: 

– Mälardalens högskola 

– Skriver vår c-uppsats i företagsekonomi. 

– Vi vill undersöka hur Scania arbetar med att få in fler kvinnor i ledande positioner, 

vad de finns för möjligheter och barriärer. 

 

Etiska regler 

– Nyttjandekravet: 

 Informationen kommer inte användas i kommersiellt syfte utan endast i 

forskningssyfte. 

 Personuppgifter eller ert namn kommer inte användas i arbetet. 

 

– Informationskravet: 

 Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avbryta när du vill utan att behöva 

ange orsak. 

 Vi vill intervjua dig för att få din bild och erfarenhet kring vilka möjligheter och 

hinder det finns för kvinnor i Scania idag.  

 

– Konfidentialitetskravet: 

 Är det okej om vi spelar in intervjun? Den är endast vi som kommer lyssna av bandet 

och det kommer raderas direkt efteråt. Ni får även möjlighet att läsa igenom det 

transkriberade materialet för att se att inget förvridits eller misstolkats. 

 Ert namn kommer vara anonymt men är det okej att vi skriver er position i 

organisationen? 

Allmänna frågor 
1. Beskriv företaget Wiminvest! 

– När startade det? Varför startade det? 

– Finns ni i flera länder? 



 

 

 

– Hur många anställda har ni? 

– Vilken utbildning har de som arbetar där? 

2. Vad arbetar du med inom företaget? 

Respondentens erfarenhet 
3. Varför behövs det fler kvinnor inom ledande positioner? 

4. Hur arbetar Wiminvest för att få in fler kvinnor i ledande positioner? 

5. Hur arbetar ni för att få in fler kvinnor i ledande positioner inom mansdominerande 

branscher?  

6. Hur anser du att ett industriföretag ska arbeta för att få in fler kvinnliga ledare? 

Attityder/normer 
7. Vilka faktorer anser du påverkar kvinnor att ta sig till ledande positioner? På vilket sätt? 

attityder och normer 

8. Anser du att det finns skillnader i kvinnor och mäns arbetsvillkor och i så fall hur? 

9. Anser du att det finns skillnader i attityder gentemot manliga och kvinnliga ledare och i så 

fall hur? 

10. Ställs det samma krav på manliga och kvinnliga ledare? Om inte, vad skiljer sig? 

11. Vilka attityder och normer anser du finns gentemot kvinnliga ledare?  

12. Kan du beskriva några fördelar/nackdelar med att vara kvinnlig ledare inom en 

mansdominerad bransch? Diskriminering och fördomar, attityder och normer 

Kommunikation 
13. Hur kan kvinnor agera för att ta större plats och göra sig hörda inom organisationen? 

Förebilder 
14. Hur kan man arbeta för att få fram fler kvinnliga förebilder? 

Diskriminering/fördomar 
15. Vilka hinder anser du finnas för kvinnor att ta sig till ledande positioner? Diskriminering 

och fördomar 

16. Vilka fördomar anser du att kvinnor som försöker ta sig till ledande positioner möter? 

17. Anser du det finns skillnader mellan hur en man och en kvinna måste prestera för att nå 

samma chefsposition? På vilket sätt? Diskriminering och fördomar, attityder och normer 

18. Tror du att kvinnor har sämre förutsättningar än män att bli bra chefer? På vilket sätt? 

Diskriminering och fördomar 



 

 

 

Ledarstilar och förväntningar 
19. Anser du att det skiljer sig i hur män och kvinnor leder och på vilket sätt? 

20. Anser du att det ställs olika förväntningar på kvinnliga och manliga ledare och på vilket 

sätt?  

21. Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som kvinnlig ledare på en mansdominerad 

arena?   

22. Hur tror du att man som kvinna kan göra för att lyckas i en mansdominerad bransch?  

Stöd 
23. Beskriv vilka möjligheter som du anser att det finns för kvinnor att ta sig till ledande 

positioner?  

 

24. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för kvinnor att ha för att söka sig till en ledande 

position? 

25. Upplever du att männen håller varandra mer om ryggen? Beskriv i så fall på vilket sätt? 

Könskvotering 
26. Hur anser du att balansen mellan kvinnor och män ser ut på Scania i chefspositionerna? 

27. Beskriv vad du anser om könskvotering? 

BON 
28. Berätta om BON, vad är det och hur arbetar ni med det på Wiminvest? 

Avslutande frågor: 

– Har du några frågor eller funderingar? 

– Vill du ta del av den slutgiltiga uppsatsen? 

– Får vi återkomma om vi har några nya frågor? 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till anställda på Scania 

Allmänna frågor 
1. Beskriv kortfattande om din tid inom Scania 

2. Vad arbetar du med nu inom Scania? 

3. Hur lång tid har du arbetat på Scania? 

4. Kan du tänka dig att avancera ytterligare inom företaget? Varför/varför inte? 

Respondentens erfarenhet 
5. Anser du att det behövs fler kvinnor inom ledande positioner? Varför/varför inte? 

6. Beskriv vilka faktorer som påverkar din karriär och varför? 

7. För få kvinnliga toppchefer – hur förändrar vi den rådande situationen?  

8. Vad tror du att en kvinna måste göra för att lyckas i en mansdominerad bransch?  

Attityder/normer 
9. Tror du att kvinnor har sämre förutsättningar än män att bli bra chefer och på vilket sätt? 

Diskriminering 

10. Anser du att det finns skillnader i kvinnor och mäns arbetsvillkor och i så fall hur? 

11. Kan du beskriva några fördelar/nackdelar med att vara kvinnlig ledare inom en 

mansdominerad bransch? I så fall vilka?  Diskriminering 

12. Anser du att det finns skillnader i attityder gentemot manliga och kvinnliga ledare och i så 

fall hur? 

13. Ställs det samma krav på manliga och kvinnliga ledare? Om inte, vad skiljer sig? 

14. Vilka attityder och normer anser du finns gentemot kvinnliga ledare? 

Kommunikation 
15. Hur kan kvinnor agera för att ta större plats och göra sig hörda inom organisationen? 

Förebilder 
16. Anser du att kvinnors minoritetssituation på toppchefsnivå har haft någon påverkan på din 

karriär och i så fall hur?  

17. Hur kan man arbeta för att få fram fler kvinnliga förebilder? 

Diskriminering/fördomar 
18. Vilka hinder anser du finnas för kvinnor att ta sig till ledande positioner? 



 

 

 

19. Vilka fördomar anser du att kvinnor som försöker ta sig till ledande positioner möter? 

Ledarstilar och förväntningar 
20. Vad är en bra ledare för dig?   

21. Beskriv vilka egenskaper du tror är viktiga att ha som kvinnlig ledare på en 

mansdominerad arena och varför de är viktiga?   

22. Skiljer det sig i hur män och kvinnor leder och på vilket sätt? 

23. Ställs det olika förväntningar på kvinnliga och manliga ledare? På vilket sätt?  

24. Anser du att det finns skillnader mellan hur en man och en kvinna måste prestera för att nå 

samma chefsposition? På vilket sätt? 

Stöd 
25. Vilka möjligheter anser du finns för kvinnor att ta sig till ledande positioner?  

26. Hur arbetar Scania för att få in fler kvinnor i ledande positioner?  

27. Har familjelivet påverkat din karriär? I så fall hur?  

28. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för kvinnor att ha för att söka sig till en ledande 

position? Varför? 

29. Upplever du att männen håller varandra mer om ryggen? Beskriv i så fall på vilket sätt? 

Könskvotering 
30. Hur många kvinnliga respektive manliga chefer finns inom din avdelning? 

31. Hur ser balansen ut mellan kvinnor och män på din avdelning? 

32. Hur arbetar ni för att eftersträva balans mellan chefspositionerna? 

33. Beskriv vad du anser om könskvotering? 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till anställda på Scania som arbetar med BON 

Allmänna frågor 
1. Beskriv kortfattande om din tid inom Scania 

2. Vad arbetar du med nu inom Scania? 

3. Hur lång tid har du arbetat på Scania? 

4. Kan du tänka dig att avancera ytterligare inom företaget? Varför/varför inte? 

Respondentens erfarenhet 
5. Anser du att det behövs fler kvinnor inom ledande positioner? Varför/varför inte? 

6. Beskriv vilka faktorer som påverkar din karriär? 

7. För få kvinnliga toppchefer – hur förändrar vi den rådande situationen?  

8. Hur tror du att man som kvinna kan göra för att lyckas i en mansdominerad bransch?  

Attityder/normer 
9. Tror du att kvinnor har sämre förutsättningar än män att bli bra chefer och på vilket sätt? 

Diskriminering 

10. Anser du att det finns skillnader i kvinnor och mäns arbetsvillkor och i så fall hur? 

11. Kan du beskriva några fördelar/nackdelar med att vara kvinnlig ledare inom en 

mansdominerad bransch? I så fall vilka?  Diskriminering 

12. Anser du att det finns skillnader i attityder gentemot manliga och kvinnliga ledare och i så 

fall hur? 

13. Ställs det samma krav på manliga och kvinnliga ledare? Om inte, vad skiljer sig? 

14. Vilka attityder och normer anser du finns gentemot kvinnliga ledare? 

Kommunikation 
15. Hur kan kvinnor agera för att ta större plats och göra sig hörda inom organisationen? 

Förebilder 
16. Anser du att kvinnors minoritetssituation på toppchefsnivå har haft någon påverkan på din 

karriär och i så fall hur?  

17. Hur kan man arbeta för att få fram fler kvinnliga förebilder? 

Diskriminering/fördomar 
18. Vilka hinder anser du finnas för kvinnor att ta sig till ledande positioner? 



 

 

 

19. Vilka fördomar anser du att kvinnor som försöker ta sig till ledande positioner möter? 

Ledarstilar och förväntningar 
20. Vad är en bra ledare för dig?   

21. Beskriv vilka egenskaper du tror är viktiga att ha som kvinnlig ledare på en 

mansdominerad arena?   

22. Skiljer det sig i hur män och kvinnor leder och på vilket sätt? 

23. Ställs det olika förväntningar på kvinnliga och manliga ledare? På vilket sätt?  

24. Finns det skillnader mellan hur en man och en kvinna måste prestera för att nå samma 

chefsposition? På vilket sätt? 

Stöd 
25. Vilka möjligheter anser du finns för kvinnor att ta sig till ledande positioner?  

26. Hur arbetar Scania för att få in fler kvinnor i ledande positioner?  

27. Har familjelivet påverkat din karriär? I så fall hur?  

28. Vilka typer av stöd anser du är viktigt för kvinnor att ha för att söka sig till en ledande 

position? 

29. Upplever du att männen håller varandra mer om ryggen? Beskriv i så fall på vilket sätt? 

Könskvotering 
30. Hur många kvinnliga respektive manliga chefer finns inom din avdelning? 

31. Hur ser balansen ut mellan kvinnor och män på din avdelning? 

32. Hur arbetar ni för att eftersträva balans mellan chefspositionerna? 

33. Beskriv vad du anser om könskvotering? 

BON 
Berätta om BON: 

– Varför började ni med det? 

– Hur länge har ni arbetet med det? 

– Hur arbetar ni med det på Scania? 

– Vad är er vision, mål och strategi? 


