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– Förord –  

 

Härmed vill vi passa på att tacka de personer som har hjälpt oss att genomföra 

denna studie. Vi vill varmt tacka de kvinnliga cheferna på Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank som ställde upp på våra intervjuer. Utan dem skulle vi 

inte kunnat fullfölja denna studie. Vi vill speciellt tacka för de otroligt 

intressanta berättelser och råd som dessa kvinnor har delat med sig av.  Vi vill 

också tacka vår handledare Maria Fregidou-Malama för de råd och värdefulla 

synpunkter hon har gett oss under arbetets gång. 

 Emma Roos & Fanny Wiklander 

  



 
 

Abstract 

 

Title: Female leaders within the bank sector.  

 

Level: D-level in Business 

 

Author: Emma Roos & Fanny Wiklander 

 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

 

Date: 2011 – January 

 

Aim: The aim of this study is to examine which factors are behind the low number of female 

leaders compared to male leaders within the bank sector. 

 

Method: We have adapted a qualitative method. This means that the researcher works close 

to the object of research and tries to understand it. We believe that this is a suitable method 

for our study since it’s based on seven personal interviews. Moreover, we have studied 

existing theories about the subject and connected these theories with the empirical chapter in 

order to draw conclusions.    

 

Result & Conclusions: Our study shows three main reasons that might explain why there are 

more male than female leaders within the bank sector. They are; women’s inability to show 

what they can do and to take risks, the heavy responsibility for home and family that is put on 

women and also that the traditional image of the male boss still exists. We think that a 

fundamental change in the way women’s role is regarded is necessary, both in society and in 

companies. To do this there need to be awareness about the problem and it needs to be up for 

discussion all the time as long as the inequalities remain. We believe that mentorship can be a 

useful tool for women who want to advance in their careers.      

    

 

Suggestions for future research: This is an interesting subject and as long as there are 

inequalities in society there is still reason to continue to explore the subject. One could for 

example examine other sectors than the bank sector or compare the female/male-ratio in 

leading positions in private and government owned companies. It might also be interesting to 

include male leaders or women who have not advanced in their careers among those who are 

interviewed.       

 

 

Contribution of the thesis: Our research has contributed to us understanding why there are 

more male leaders than female leaders in the bank sector. We also hope that the study will 

help young women to see and understand the most common obstacles in women’s careers in 

order to minimize them for themselves. We also believe that board of directors in general 

would benefit from reading this thesis since it would give them a greater understanding of the 

problem and hopefully speed up the process of obliterating the inequalities. The study has 

shed light on the problem and also tried to give suggestions on how to diminish it.    

 

Key words: female leaders, inequalities, career, bank and Sweden.   



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeformulering............................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsning .................................................................................................................................. 3 

1.4 Disposition..................................................................................................................................... 4 

2. Teori .................................................................................................................................................... 5 

2.1 Kvinnligt ledarskap ....................................................................................................................... 5 

2.2 Anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer ...................................................................... 7 

2.3 Hur ska kvinnor lyckas? .............................................................................................................. 14 

2.4 Att främja kvinnligt ledarskap ..................................................................................................... 16 

2.5 Teoretisk referensram .................................................................................................................. 18 

3 Metod ................................................................................................................................................. 21 

3.1 Vetenskapligt synsätt ................................................................................................................... 21 

3.2 Metodval ...................................................................................................................................... 22 

3.3 Datainsamling .............................................................................................................................. 24 

3.4 Val av ämne ................................................................................................................................. 25 

3.5 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 26 

3.5.1 Intervjuer .............................................................................................................................. 27 

3.5.2 Sammanställning av arbete ................................................................................................... 28 

3.6 Validitet & reliabilitet ................................................................................................................. 29 

4. Empiri ................................................................................................................................................ 31 

4.1 Presentation av respondenter ....................................................................................................... 31 

4.2 Skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer ........................................................................ 35 

4.3 Karriären ...................................................................................................................................... 36 

4.3.1 Hur har de lyckats? ............................................................................................................... 38 

4.4 Könsrelaterade frågor .................................................................................................................. 39 

4.5 Familje- och privatlivet ............................................................................................................... 41 

4.5.1 Prioriteringar ........................................................................................................................ 42 

4.6 Varför finns det färre kvinnliga chefer än manliga chefer? ......................................................... 44 

4.7 Vad ska man göra för att främja kvinnliga chefer? ..................................................................... 45 

4.8 Sammanfattning av empiriavsnittet ............................................................................................. 46 

5. Analys ................................................................................................................................................ 49 

5.1 Kvinnligt ledarskap ..................................................................................................................... 49 

5.2 Anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer .................................................................... 50 

5.3 Hur ska kvinnor lyckas? .............................................................................................................. 54 



 
 

5.4 Att främja kvinnligt ledarskap ..................................................................................................... 56 

5.5 Sammanfattning av analysen ....................................................................................................... 57 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 59 

6.1 Svar på våra frågeställningar ....................................................................................................... 59 

6.1.1. Varför är antalet kvinnliga chefer färre än manliga chefer inom banksektorn? .................. 59 

6.1.2. Hur har de kvinnor som blivit chefer lyckats komma så långt som de har gjort? ............... 60 

6.1.3. Vad ska man göra för att främja kvinnligt ledarskap? ......................................................... 60 

6.2 Våra egna reflektioner ................................................................................................................. 61 

6.3 Förslag till fortsatta studier .......................................................................................................... 62 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 63 

Litteratur ............................................................................................................................................ 63 

Elektroniska källor ............................................................................................................................ 64 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. Inledning 

Detta inledningskapitel syftar till att ge läsaren en uppfattning om vad undersökningen 

handlar om. Här beskrivs bakgrunden till ämnet, frågeformuleringen, syftet med arbetet, 

vilken avgränsning som har gjorts samt arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

I dagens moderna samhälle finns det tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor värderas 

och betraktas i sin yrkesroll. Den svenska befolkningen består till hälften av kvinnor och 

hälften män, men detta avspeglas inte i företagsledningar och styrelser i landet.
1
 Fortfarande 

tjänar män generellt sett bättre än kvinnor i de flesta yrken, och fortfarande är det vanligare 

med manliga chefer än kvinnliga chefer.
2
 Antalet kvinnliga överordnade har ökat något de 

senaste åren, men det är bara ca en tredjedel av landets chefer
3
 och enbart en femtedel av 

ledamöterna i svenska börsbolag som består av kvinnor
4

. Under 2009 var kvinnors 

genomsnittliga löner enbart 85 % av männens löner, men trots detta är det en ökning jämfört 

med tidigare år.
5
 En amerikansk undersökning visar att kvinnor har mindre organisatorisk 

makt än vad män har. Detta på grund av att kvinnor generellt har lägre lön, de har färre 

karriärmöjligheter och är underrepresenterade på de högsta chefspositionerna.
6

 Den 

amerikanska forskaren Norris har kommit fram till att med den nuvarande takten kommer 

kvinnorepresentationen bli jämställd först år 2100, alltså om 90 år. Dock är det viktigt att 

poängtera att denna beräkning baseras enbart på att jämställdhetsutvecklingen kommer gå 

framåt hela tiden.
7
 Frågan är hur lång tid det egentligen kommer att ta med tanke på den 

långsamma utvecklingen? 

 

Ofta kan kvinnligt ledarskap framhävas positivt, kvinnor anses ha en effektiv ledarstil och 

förmågan att vara utmärkta chefer. Samtidigt förlorar de gång på gång kampen mot männen 

om de högsta positionerna inom ett företag. 
8
 Det har utförts undersökningar som visar att 

företag i USA presterar bättre finansiellt med ett större antal kvinnor i högsta ledningen än de 

                                                           
1
 Odel m.fl, Debattartikel (2010)  

2
 Storwall, artikel från e24.se (2010)  

3
 Pressmeddelande SCB (2010) 

4
 Odel m.fl, Debattartikel (2010)  

5
 Statistik i tabell SCB (2010)  

6
 Portillo

 
& DeHart-Davis (2009) s. 339 

7
 Dahlerup & Freidenvall (2008) s. 8 

8
 Eagly (2007) s. 1  
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företag som har färre antal kvinnor i ledningen.
9
 Trots detta blir män tilldelade chefspositioner 

inom företagsvärlden i betydligt större utsträckning än kvinnor. Enligt undersökningen 

”Chefskap och föräldraskap” som utförts av fackförbundet Unionen har var tredje kvinnlig 

chef i Sverige övervägt att avsäga sig sin chefspost på grund av svårigheter att kombinera 

föräldrarollen med arbetslivet. Fyra av tio kvinnor upplever intressekonflikter mellan rollen 

som chef och mamma.
10

 Tidigare i år (2010) presenterade Statistiska Centralbyrån att 

jämställdheten inom vissa områden i Sverige visar en långsam förbättring. Bland annat har 

antalet kvinnliga professorer ökat och männens uttag av föräldrapenning har sakta ökat till 

22%.
11

   

 

2009 fanns det totalt 117 banker i Sverige, av dessa räknas fyra som storbanker; Nordea, 

Swedbank, Handelsbanken och SEB.
12

 Kärnverksamheten för dessa banker är in- och utlåning 

till sina kunder.
13

 Den finansiella sektorn tillgodoser företag och privatpersoner med säkra 

system för betalningar, finansiering och sparande samt sysselsätter över 140 000 anställda.
14

  

 

Antalet kvinnliga ledare inom banksektorn är inte högre än genomsnittet, tvärtom finns det få 

kvinnliga chefer på toppnivå.
15

 Av de fyra storbankerna i Sverige är det exempelvis bara en 

som har en kvinna som VD; Annika Falkengren, bankdirektör på SEB.
16

 Vad är då 

anledningen till att könsfördelningen ser ut som den gör på höga chefsnivåer? Beror det på 

mäns dominerande sätt att vara eller den traditionella synen på hur en chef ska vara? Borde 

synen på kvinnors arbete förbättras innan fler kvinnor kan ses på de högre positionerna? Eller 

har det kanske med kvinnornas egna inställningar att göra? Frågorna är många och komplexa 

att besvara, men tanken med denna studie är att förstå hur och varför det ser ut som det gör.     

 

1.2 Syfte och frågeformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för det låga antalet 

kvinnliga chefer jämfört med antalet manliga inom banksektorn. 

 

                                                           
9
 Eagly (2007) s. 5 

10
 Pressmeddelande Unionens hemsida (2010)  

11
 Pressmeddelande SCB (2010) 

12
 Svenska Bankföreningens hemsida (2010) 

13
 Ibid. 

14
 Ibid. 

15
 Lundgren, SCB (2007) s. 10 

16
 Pressmeddelande Nyhetskanalen (2010) 
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Följande forskningsfrågor studeras: 

 Varför är antalet kvinnliga chefer färre än manliga chefer inom banksektorn? 

 Hur har de kvinnor som blivit chefer lyckats komma så långt som de har gjort? 

 Vad ska göras för att främja kvinnligt ledarskap? 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till bankerna Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Vår tanke 

från början var att inkludera SEB, men vi har inte fått tillgång till intervjuer med kvinnliga 

chefer på den banken så det valdes bort. Vi anser att avgränsningen är tillräcklig för att 

slutsatsen ska bli relevant eftersom syftet inte är en jämförelse av olika banker, utan enbart en 

analys av kvinnliga chefers erfarenheter och uppfattningar om könsfördelning av chefer inom 

banksektorn. Vi har inte avgränsat oss till ett geografiskt område i Sverige eftersom cheferna i 

de olika bankerna befinner sig på olika platser. Intervjuerna har därför utförts i Söderhamn, 

Gävle, Uppsala och Stockholm. I denna studie har vi valt att enbart intervjua kvinnliga chefer 

och inte manliga chefer eller övriga medarbetare.  
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1.4 Disposition 

Denna studie består av sex kapitel och här beskrivs dess innehåll i kortfattad mening.  

 

Kapitel 1 – Inledning 

Det första kapitlet inleds med studiens bakgrund, syfte och problemformulering. Även 

arbetets avgränsning och disposition presenteras.    

 

Kapitel 2 – Teori 

I denna del presenteras de teorier som har använts för studien. Här diskuteras kvinnligt 

ledarskap, anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer, hur kvinnor ska lyckas samt 

olika medel för att främja kvinnligt ledarskap.  

 

Kapitel 3 – Metod 

Kapitel 3 redovisar hur vi gått tillväga och vilken metod som har använts för att genomföra 

studien. De rubriker som diskuteras är vetenskapligt synsätt, metodval, datainsamling, val av 

ämne, tillvägagångssätt samt validitet & reliabilitet.  

 

Kapitel 4 – Empiri 

I kapitel 4 presenteras studiens empiriska resultat. Detta baseras på de intervjuer som utförts 

med sju kvinnliga chefer inom banksektorn.   

 

Kapitel 5 – Analys 

Tyngdpunkten i detta kapitel är att koppla samman arbetets teori- och empiriavsnitt med syftet 

att se vilka likheter och olikheter som finns. Kapitlet grundas på kapitel 2:s disposition med 

samma rubriker. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I det sista kapitlet redovisas de slutsatser vi kommit fram till i studien. Kapitlet baseras på de 

tre frågeställningar som presenteras i inledningen av arbetet. Utifrån detta ges förslag på 

framtida studier inom ämnet.  
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2. Teori 

I detta kapitel redovisas teorier om kvinnligt ledarskap samt olika ledarstilar. Här 

presenteras även vissa faktorer som bidrar till det låga antalet kvinnliga chefer. Vidare lyfts 

ett antal förslag fram om hur kvinnor ska lyckas i karriären. Slutligen diskuteras hur man kan 

främja kvinnligt ledarskap.  

2.1 Kvinnligt ledarskap 

En ledare tar de beslut som är nödvändiga och lyssnar på sina medarbetare när de kommer 

med förslag. Hon sammanställer de resurser som finns tillgängliga och motiverar sin personal 

genom belöning och uppskattning. Hon skapar visioner, sätter upp mål för verksamheten och 

identifierar strategier för att lösa problem med en strävan att medarbetarna ska samtycka och 

följa dessa.
17

 

 

Det finns tre ledarstilar som diskuteras av Eagly och de går under benämningarna 

transformational, transactional och laissez-faire. En chef som använder sig av ledarstilen 

transformational försöker vara en förebild för att få sina medarbetares förtroende och tillit. 

Dessa chefer sätter upp mål samt planerar hur dessa mål ska uppnås och försöker hela tiden 

vara nyskapande i redan framgångsrika organisationer. De stödjer sina underställda och 

uppmuntrar dem att leva ut sina fulla potentialer. Transactional-ledare är tydliga med sina 

underställda, vilket ansvar de har och vad de förväntas åstadkomma på arbetsplatsen. Lever de 

upp till förväntningarna blir de belönade, annars blir de tillrättavisade. Ledarstilen laissez-

faire är präglad av ett allmänt undvikande av att ta ansvar som chef där ledaren träder in och 

ingriper endast i extrema situationer.
18

 Studien visar att en kvinna ofta är mer transformational 

i sin ledarstil än en man, och det var också just denna typ av ledarstil som visade sig vara 

något mer effektiv än de andra ledarstilarna i undersökningen. Författarens slutsats av dessa 

studier är alltså att kvinnor är mer passande som chefer än vad män är.
19

  

 

Alvesson och Due Billing anger att det finns två sätt att se på ledarskap. Det ena är att det inte 

finns någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap och att det istället baseras på 

personlighet. I Alvessons och Due Billings bok (1999) diskuterar Powel att manliga och 

kvinnliga chefer endast skiljer sig i vissa situationer, men är mestadels likadana. I samma bok 

drar Marshall liknande slutsats, men hävdar att kvinnliga egenskaper kan bli mer efterfrågade 

                                                           
17

 Keohane (2005) s. 707 
18

 Eagly (2007) s. 2 
19

 Ibid s. 5 
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på framtida chefsposter. Det andra sättet att se på ledarskap är att det finns könsrelaterade 

skillnader och att det kvinnliga ledarskapet karakteriseras av samverkan, samarbete och 

problemlösning som baseras på intuition och empati. I Alvessons och Due Billings bok (1999) 

presenteras en undersökning som Eagly och Johnson gjorde 1990 där de kom fram till att 

kvinnor har en mer demokratisk ledarstil än män och att män och kvinnor har olika 

egenskaper och agerar olika i vissa situationer.
20

  

 

Ledarskap har både historiskt och traditionellt sett haft en maskulin image i de flesta länder. 

Detta har bidragit till att det funnits ett motstånd mot att kvinnor är ledare och att kvinnliga 

ledare har ansetts som ”annorlunda”. I Due Billings bok (2006) går att läsa Wajcmanns 

resonemang; ”kvinnor som har nått toppen är föga representativa för sitt kön, de är i exil från 

sitt kön”. Tidigare utförda studier visar att kvinnliga chefer ofta identifierar sig med sin far. 

Undersökningarna visade att kvinnor som har en tätare kontakt med sin far än med sin mor, 

klarar sig bättre i en mansdominerad värld. Oakly poängterade i Due Billings bok (2006) att 

det kunde betyda att kvinnor som identifierade sig med sin far var mer disponerade för att bli 

chefer. Denna ”nödvändiga” identifikation med fadern är dock inte lika självklar längre. Idag 

talas det istället om att identifiera sig på olika sätt; delvis med sitt arbete, etnicitet, ålder, att 

vara mamma, chef och så vidare. Due Billing anser att självbilden en människa har av sig 

själv som vuxen påverkar vad han/hon identifierar sig med, vilket då hänger ihop med det 

förflutna. Hon menar att uppväxten kan spegla vem man ”blir” som vuxen och att uppfostran, 

det ansvarstagande och stöd som fanns och den omgivning man levde i som barn är 

påverkande faktorer för detta. Ett exempel hon belyser är att kvinnor som tidigt lärde sig att 

vara starka, tog ansvar, var duktiga och klarade sig själva är också mer förberedda för 

chefsyrket.
21

          

 

Genom studier har det märkts att unga kvinnor i större utsträckning än unga män har en 

tendens att konsultera andra och få råd angående sina karriärsval. Det anses att relationen 

mellan föräldrar och tonåringen har stort inflytande på vilken typ av karriär tonåringen väljer. 

Det framgick att unga kvinnors identitetsutveckling var i hög grad påverkad av hur nära 

relation de hade med sina föräldrar, speciellt med sin mamma. De tenderar att ofta dela med 

                                                           
20

 Alvesson & Due Billing (1999) s. 156-159 
21

 Due Billing (2006) s. 53-57 
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sig av sina karriärplaner till sina föräldrar i avsikt att få det stöd de behöver för att genomföra 

sina planer. 
22

 

Feedback från föräldrar till ungdomar räknas generellt som viktigt, framförallt för döttrar. 

Därför kan det också bli särskilt förvirrande om föräldrarnas åsikter inte stämmer överens 

med förväntningarna och drömmarna som tonåringen har. Ungdomar bör inför framtiden ha 

egna åsikter och kunna integrera andras åsikter med sina egna. Genom detta får de en känsla 

av individualism i relationen till sin familj. Många gånger är dock unga kvinnor genomsyrade 

av sina föräldrars åsikter och kan vara ovilliga att uttrycka sina egna åsikter. Detta kan leda 

till svårigheter för unga kvinnor att göra karriärsval som deras föräldrar inte stödjer.
23

 

2.2 Anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer 

Det finns olika teorier om vilka förklaringar som ligger till grund för att det låga antalet 

kvinnliga chefer jämfört med manliga och det beror på vem man frågar. Li och Kerpelman har 

presenterat författaren Wilsons tre teorier till de bakomliggande faktorerna. Den första teorin 

är den ”strukturella” teorin och framhäver de familjemässiga, sociala och organisatoriska 

barriärer som kan hindra framgången. Det kan exempelvis vara att man inte finner en bra 

balans mellan karriär och familjeliv, att man har otillräckligt personligt och arbetsmässigt stöd 

inom organisationen eller att man helt enkelt väljer andra karriärsinriktningar. En annan teori 

är ”bristteorin” vilken syftar på att kvinnor inte har vad som krävs för att bli chef beroende på 

deras ambitioner, ledarförmåga eller någon annan faktor. Wilson menar att detta är ett svagt 

argument eftersom det finns tydliga likheter mellan manliga och kvinnliga chefers 

karaktärsdrag och beteenden. Den tredje och sista förklaringen som Wilson ger är ”valteorin”.  

Den handlar om att kvinnorna själva väljer att inte bli chefer på grund av att de bland annat 

inte tycker om den kultur som finns i toppen av organisationspyramiden.  Det innebär inte att 

man ger kvinnor skulden för att de inte kommer högre upp i karriären, utan att det snarare 

hävdas att kvinnor vet vad som förväntas av dem och vilka krav som ställs, att de både har 

förmågan och ambitionerna, men att de själva väljer att inte gå den vägen.
24

   

 

Ett annat problem som kan hindra kvinnor när de vill fokusera på sina karriärer är brist på tid. 

I dagens samhälle är det fortfarande kvinnor som utför majoriteten av hushållsarbetet i 

hemmet. Ofta vill kvinnor till naturen ställa upp och hjälpa till, vara tillgängliga för vänner 

och familj. Allt detta gör att kvinnor inte alltid prioriterar att lägga tid på sig själva och sina 

                                                           
22

 Li & Kerpelman (2007) s. 2-3 
23

Ibid s. 1-3 
24

 Due Billing (2006) s. 8 
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karriärer. Detta bidrar också till att kvinnor ofta kommer igång med sina karriärer senare, när 

barnen blir äldre och det finns mer tid att lägga på arbetet.
25

  

 

Enligt Due Billing finns det flera forskare som framhäver att kvinnor har andra tankesätt 

angående relationen till arbete/karriär än männen. Kvinnor prioriterar generellt familjen högre 

än män och de har ofta det primära ansvaret för barnen. På grund av detta anses kvinnor vara 

mindre motiverade till tidskrävande arbeten när barnen fortfarande är små och väljer hellre 

arbeten som går i harmoni med familjelivet. Detta syftar på att chefsarbeten ofta 

sammankopplas med övertidsarbete och arbetsresor.
26

  

 

Det framkommer i Austins studier att flera kvinnor ser sin roll i hemmet som betungande. 

Många upplever att denna snedfördelade arbetsbörda är orättvis och att detta bidrar till att de 

hålls tillbaka i karriären. I en studie utförd av forskaren Marianne Frankenhaeuser som 

presenteras i Austins bok (2000), mättes noradrenalinhalten – som är en känslig mätare av 

stressnivå - under en hel dag hos manliga och kvinnliga chefer. I studien framkom att mäns 

stressnivå sjönk när arbetsdagen var slut, men på kvinnor fortsatte den att vara hög eller till 

och med steg när det var dags att åka hem. Andra studier visar att kvinnor som arbetar och 

samtidigt är förälder upplever mer nedstämdhet och stress än deras manliga motsvarigheter. 

Austin menar att det är uppenbart att det extra ansvaret för hem och barn tär på kvinnors 

energi och håller dem tillbaka i yrkeslivet.
27

  

 

Anna Wahl har utfört en undersökning där hon intervjuat 122 kvinnliga civilekonomer och 

139 civilingenjörer. Över hälften av de intervjuade kvinnorna uppger att de har haft 

svårigheter att kombinera arbete och familj. De som anser att det har funnits vissa problem, 

men ändå har kunnat hantera detta beror på att de oftast haft stor hjälp av sin man med 

hemmet och barnen. Majoriteten av de 20 % som aldrig haft problem att kombinera arbete 

och familj har heller inga barn.
28

 Det har framkommit att män och kvinnors tillfredsställelse i 

karriären påverkas på olika sätt när det uppstår konflikter mellan arbetet och familjelivet. 

Enligt en amerikansk studie av både män och kvinnor framkom att mäns tillfredsställelse i 

karriären inte direkt påverkas av att det finns konflikter mellan arbetet och familjelivet, medan 

man märkte en stark påverkan hos kvinnor. Resultatet överensstämmer med tidigare studier 
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som visar att män och kvinnor prioriterar arbets- och familjeroller annorlunda. Det stödjer 

idén om att kvinnor lägger stor vikt på att bibehålla relationer, både privata och 

arbetsmässiga, medan män har lättare att offra relationer för karriärens skull.
29

  

 

Efter en intervjuundersökning av ett femtiotal chefer i danska organisationer, framgick det att 

organisationskulturen är av stor vikt för kvinnors karriärmöjligheter och för att de ska kunna 

skapa en bra harmoni mellan familjen och arbetet. Denna slutsats kunde tas genom att det 

märktes att organisationskulturerna skiljde sig åt angående familjesynen och 

arbetsflexibiliteten i företagen. En viktig del i detta resonemang är att dessa antaganden görs 

om män och kvinnor. En organisation kan exempelvis visa utåt att de anser att det är viktigt 

att ha kvinnor i ledande positioner, samtidigt som de ledande aktörerna kanske har stereotypa 

föreställningar om att kvinnor står för största delen av att ta hand om barnen, att hämta barnen 

på dagis och så vidare, vilket i sin tur tyder på bristande engagemang och hängivelse i arbetet. 

Denna generalisering kan drabba samtliga kvinnor i organisationen och bidra till svårigheter 

för kvinnorna att stiga inom företaget. 
30

 I Boschinis bok (2004) beskrivs Moss Kanters 

diskussion om att en chefs arbete präglas av total hängivelse till arbetet, osäkerhet och 

kommunikation. Osäkerheten består i att arbetet i sig är svårt att förutsäga och utvärdera. Det 

finns sällan ”rätt eller fel” i en chefs handlingar, det är snarare en bedömningsfråga om vad 

som passar bäst. Rekryterare anställer därför gärna chefer som har liknande grundläggande 

värderingar och den sociala bakgrunden av den som anställs har större betydelse än vid andra 

anställningar eftersom det anses viktigt att känna den tilltänkta chefen grundligt. På grund av 

att kommunikation är ett annan viktig faktor i chefsarbetet är det av stor betydelse att rekrytera 

någon man förstår sig på. I och med detta har män en fördel när de söker chefsposter eftersom 

flertalet överordnade är män. Det är enklare för en manlig chef att föreställa sig hur en man 

tänker och agerar i vissa situationer och att det finns de som påstår att män kommunicerar 

bättre med varandra än med kvinnor.
31

  

 

Austin hävdar att det finns ett psykologiskt ”glastak” som kvinnor på ett omedvetet plan sätter 

upp inom sig och som styr deras yrkesliv och beslut i en omfattande utsträckning. Glastaket 

begränsar kvinnor i karriären och det gör det svårt för dem att se sig själva som framgångsrika 

och auktoritära. Kvinnor som sätter upp psykologiska hinder kommer inte att se möjligheter 
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till avancemang, de kommer istället att sänka förväntningarna på sig själva och hellre ta den 

lätta vägen ut än att kämpa.
32

 Enligt en kanadensisk undersökning finns det framförallt tre 

barriärer som hindrar kvinnors karriärutveckling. Den första barriären är samhällets stereotypa 

syn på hur arbetslivet ”ska vara” och vilka tjänster som är mer manliga respektive kvinnliga. 

Den andra barriären är de orättvisor som kan finnas i en anställning, där man bland annat 

syftar på diskriminering i lönesättning. Den tredje och sista barriären är ansvaret för familjen. 

Enligt undersökningen står kvinnor för 2/3 av hushållsarbetet i hemmet och 60-90 % av 

ansvaret för barnen och detta kan försvåra möjligheter till avancemang.
33

     

 

Austin anser att det finns könsskillnader i sättet att förhålla sig till risker, män är mer 

riskbenägna och det är också så det traditionellt har varit. Det var män som först upptäckte 

nya platser och besteg de högsta bergen, som begav sig ut i krig och som var först med att 

besöka yttre rymden. En ökad riskbenägenhet kan få både positiva och negativa konsekvenser 

– det kan leda till stor framgång och rikedom, men också till kroppsskador, att man blir 

ruinerad eller till och med avlider. Det är alltså inte alltid negativt att kvinnor i allmänhet är 

riskaverta, framförallt inte när det kommer till att ta fysiska risker. Dock finns det tillfällen då 

kvinnor förlorar på sin ovilja att ta risker, ett sådant exempel är i sociala situationer.
34

  

 

Män har en tendens att ta större verbala risker genom att hävda sig själva och sina åsikter och 

tar mer plats. En kvinna drar sig hellre tillbaka, framförallt i situationer där det handlar om att 

bli bedömd. Hon oroar sig och drar sig hellre ur än riskerar att få ett dåligt omdöme.
35

 

Kvinnor vill näst intill vara garanterade innan de tar några risker och vill gärna signalera 

osäkerhet eftersom de inte vill bli anklagad för att det inte gick som förväntat.
36

 En anledning 

till detta är den personliga bedömningen alla människor gör över sina egna utsikter att lyckas. 

Män överskattar ofta sin kompetens och är mer självsäkra i jämförelse med kvinnor, som 

antingen gör en riktig bedömning av sina förmågor eller underskattar sig själva.
37

 Kvinnor har 

också en tendens att känna större ångest inför tanken att utsätta sig för något nytt och okänt. 

Detta beror på att flickor redan i tidig ålder undviker risker, jämfört med pojkar, som ofta 

håller på med fysiskt krävande sporter och lekar och därmed lär sig att överkomma rädslor på 

ett annat sätt. Utsätter man sig för besvärliga eller skrämmande situationer lär man sig att 
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hantera sin ångest. Om man istället flyr undan situationen försvinner ångesten tillfälligt, men 

blir värre i längden.
38

 

 

Af Jochnick anser att anledningen till att kvinnor är sämre på att ta risker är på grund av att de 

inte vill sticka ut hakan och skilja sig från mängden. Kvinnor arbetar ofta utifrån allas likhet 

och detta kan vara svårt i arbetslivet eftersom organisationer ofta är uppbyggda enligt 

pyramidprincipen.
39

 På grund av att kvinnor prioriterar allas likhet och inte vill sticka ut för 

mycket, kan kvinnor ibland inte stötta varandra lika bra som männen om någon i gruppen 

sticker ut. Män är mer rakt på sak och är mer bekväma med att synas i mängden. Detta verkar 

också vara mer acceptabelt bland män, medan kvinnor lättare kan bli avundsjuka när någon 

annan kvinna (jämlike) sticker ut.
40

 Kvinnor har också svårare för att bli hörda och få den 

uppmärksamhet de vill ha i möten där majoriteten är män. Detta beror delvis på att kvinnor 

inte är lika tydliga och raka i sina uttalanden och argument.
41

 Kvinnor har en tendens att inte 

söka nya utmaningar automatiskt, utan väntar gärna tills de blir uppmanade. Kvinnor väntar 

på att bli ”uppbjudna” för att vara säkra på att de är önskade för det de ska utföra. Af Jochnick 

anser därför att kvinnor ibland kan förbereda sig i absurdum för att säkra sin kompetens i det 

de ska utföra. ”En kombination av att utbilda sig högt, vänta tills man blir uppbjuden, använda 

lågprofilerat språk och förhandla enligt samarbetsmodellen ger en seg karriär.”
42

  

 

Barbro Dahlbom–Hall menar att kvinnors brist på självförtroende inte beror på bristande 

kunskap. Dock verkar det finnas en kulturell norm att kvinnor bör säga och tycka att de inte 

kan tillräckligt.
43

 Ofta är kvinnor högre utbildade än vad som krävs för sitt yrke, till skillnad 

från männen, som i större utsträckning har lägre formell utbildning än vad yrket kräver.
44

 

Trots detta finns det ett flertal exempel på när kvinnor, trots att de kan, hellre framhäver sina 

brister än vad de är bra på. Män gör tvärtom, de beskriver sig själva som mycket kunniga och 

helt rätt för arbetet. I efterhand kan det dock komma fram att de saknar kunskap inom vissa 

områden. 
45
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I en intervjustudie som utförts med ett tiotal ledande chefsrekryterare urskildes ett tydligt 

mönster; den stora skillnaden mellan män och kvinnor är inte kompetensen eller viljan, det är 

tron på den egna förmågan. Kvinnor söker ofta inte en tjänst om de inte uppfyller alla 

kriterier. Män söker ändå och framhäver det enda kriteriet de faktiskt uppfyller. Tjejer är 

också ärligare i beskrivningen av sina erfarenheter medan killar gärna överdriver till fördel för 

sig själva.
46

  

Marianne Frankenhaeuser ser att det finns en betydande skillnad i hur män och kvinnor 

värderar sig själva. Vad beror då detta på? Hon menar att man gör skillnad på flickor och 

pojkar redan i spädbarnsåldern. Pojkar uppmuntras att ge sig ut och upptäcka nya saker och 

uppmanas att inte ge upp om de möter svårigheter. Det finns en helt annan acceptans och 

förståelse för att flickor inte vågar utforska omgivningen på samma sätt, de blir istället 

skyddade mot det okända. Det finns forskning som visar att pojkar tillåts att ta mer plats i 

skolan än flickor, de är mer högljudda och pratar mer. Detta förstärks ofta av lärarna som ger 

pojkarna den uppmärksamhet de kräver. I flickor och pojkars lekar kan man se hur de beter 

sig på olika sätt– flickor lyssnar på varandra och väntar på sin tur, medan pojkar snabbt bildar 

en hierarkisk struktur där det gäller att kunna konkurrera.
47

  

Att kunna konkurrera i arbetslivet är viktigt. I många undersökningar uppvisar män en större 

tävlingsmentalitet och konkurrerar ofta ut kvinnor i sammanhang där det gäller att prestera. 

Detta betyder dock inte att kvinnor inte alls är tävlingsinriktade – tvärtom, konkurrens är en 

medfödd drift i alla människor som hunger och sex. Den finns inom oss och det gäller att 

använda den på rätt sätt för att nå dit man vill. 
48

 

Det finns fem stadier av konkurrens enligt Austin, där ett stadium representerar hierarkisk 

konkurrens.  Inom hierarkin anses ledaren behöva stå för en hög grad kontroll och styrning – 

något som män generellt sett är bättre på än kvinnor. Ett annat stadium betecknas av ett 

demokratiskt och hjälpsamt samarbete där uppbyggnaden är horisontell och alla har samma 

makt. I detta stadium, då samarbete är nödvändigt för att skapa team, är kvinnor mer effektiva 

ledare.
49
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Frankenhaeuser håller med Austin om att kvinnor fungerar bättre i platta organisationer som 

istället är uppbyggda av nätverk. I dessa typer av företag ska ledaren visa riktningen, men inte 

detaljstyra. Han/hon måste ha en förmåga att lyssna på sina medarbetare och uppmuntra och 

motivera dem. Ledaren ska besitta social kompetens, ha ett genuint intresse för andra 

människor och vara lyhörd. Dessa typer av egenskaper är traditionellt kvinnliga, upplärda hos 

flickor sedan de var små.
50

 

Austin menar att problemet med det demokratiska stadiet är att det sällan hjälper kvinnor att 

komma framåt i karriären. Kvinnor i detta stadium fokuserar på det allmänna bästa samtidigt 

som männen konkurrerar om att komma framåt i karriären. Kvinnor blir lätt kvar på 

mittennivån i arbetslivet. De hjälper andra, men lägger inte tillräcklig tid och energi åt att 

konkurrera på det hierarkiska stadiet. Det leder till att de inte kommer vidare i karriären och 

således bli begränsade inkomstmässigt och maktmässigt. Många kvinnor känner en oro över 

att försöka konkurrera hierarkiskt, då de är vana att ställa upp, att vara till lags och hjälpa till. 

Genom att medvetet tävla och konkurrera tillkommer risken att man slutar vara omtyckt.
51

  

Att kvinnor inte alltid vill konkurrera och istället arbeta med relationer och vilja vara till lags 

poängteras av Arhén och Zaar. De menar att det är viktigt för kvinnor att ha nära relationer 

och att kvinnor ofta är mer omvårdande och omtänksamma. Dessa är bra egenskaper som 

dock kan gå till överstyr om man blir för känslosam och berörd i sitt yrke och inte kan hantera 

detta eller sätta de gränser som är nödvändiga. En chef är ensam i sin roll och är utanför 

gruppen och detta kan vara svårt för kvinnor. Arhén och Zaar uppger att de har mött kvinnor 

som tackat nej till chefstjänster de egentligen vill ha. Anledningen till det är att de vet att 

någon annan kollega som de har en bra relation med också vill ha tjänsten och de vill inte 

riskera att förstöra den relationen. Det är viktigt att en chef inser att han/hon inte kan vara 

älskad av alla och att det inte fungerar att vara allt för beroende av relationer. Om en kvinna 

siktar på att bli ledare är det därför viktigt att hon tidigt gör upp med sig själv om detta är 

något hon klarar av.
52
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2.3 Hur ska kvinnor lyckas?  

Wahl anser att det är svårt att lösa dilemmat med hur kvinnor ska avancera till de högre 

positionerna eftersom problemet ligger i att det är en underrepresentation av kvinnor på 

ledande positioner. Detta skapar ett undersökningsproblem på grund av att det är svårt att 

undersöka något som inte finns. Inom kvinnoforskning har det ett flertal gånger poängterats 

att det är viktigt att utföra forskningen från kvinnoperspektivet och undersöka det potentiella, 

det outtalade och det latenta. Detta är viktigt på grund av att kvinnors verklighet ofta finns 

bakom de synliga och manligt skapade strukturerna. Kvinnors problem är ofta inte synliga 

och är därför svåra att definiera och tolka när kvinnligt ledarskap och kvinnliga chefer 

studeras.
53

  

 

Motivation är en viktig faktor för att nå framgång. Man måste orka upprätthålla en viss 

drivkraft för att uppnå ett mål och för att uppbåda denna drivkraft krävs motivation. 

Traditionellt sett har kvinnor lagt sitt fokus på familjen och hemmet och att istället lägga sin 

drivkraft och motivation på att göra karriär kan upplevas som utmanande och möter motstånd 

från både familj, samhälle och i form av egna självtvivel. Hur ska kvinnor komma förbi dessa 

motstånd? Austin har studerat framgångsrika individer genom tiderna och kommit fram till att 

de åtminstone har en egenskap gemensamt; samtliga har varit övertygade om betydelsen i sina 

idéer och ihärdigt kämpat för dem. Övertygelsen att de själva och deras visioner var 

värdefulla var en bidragande orsak till att de lyckades.
54

  Tanken är att man ska bli så bra som 

möjligt inom sitt yrke; En lärare ska exempelvis sträva efter och känna sig motiverad att bli 

den bästa läraren utifrån sin egen förmåga. Det är viktigt att känna att det finns någon mening 

med det man gör för att upprätthålla motivationen
55

 och samtidigt ha uthållighet att orka 

fortsätta trots motgångar.
56

  

 

För att ha tid och ork att hålla motivationen uppe och kunna satsa på karriären behövs hjälp. 

Due Billing menar att det är viktigt att antingen ha en bra man som delar på ansvaret i 

hemmet eller att köpa de tjänster som behövs. Hon anger att flera kvinnor framhäver att det 

underlättar för dem att göra karriär för att deras män har tid och vilja att hjälpa till hemma. 

Andra har av olika anledningar inte den hjälpen från sina män, men har istället hjälp av 

exempelvis föräldrar eller via anlitad personal. Dock är det fortfarande relativt ovanligt för 
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svenskar att anlita hjälp, det är exempelvis betydligt vanligare att danska kvinnor använder sig 

av städhjälp än att svenska kvinnor gör det. 
57

 Det tycks finnas en norm i Sverige att familjen 

bör sköta städningen själv, det är inte riktigt accepterat att anlita städhjälp.
58

    

 

Att ibland våga ta risker och uppvisa en djärvhet kan vara viktigt för en kvinna som vill 

komma någonvart. För att komma förbi sin egen rädsla och ångest måste man utsätta sig för 

nya situationer och idéer. Även om man i normala fall gärna undviker okända situationer 

måste man våga ta den risken och ge sig in på något nytt. Först när kvinnan vågar göra detta 

får hon den stimulans som hon behöver för att kunna bli banbrytande. 
59

 Det gäller att inte låta 

tillfällen gå obemärkt förbi utan våga ta för sig, att som kvinna exempelvis inte stå tyst 

bredvid när den manliga kollegan framhäver sig själv och får all uppmärksamhet.
60

    

 

Det brukar ofta talas om kvinnors minoritetssituation inom företagens högre befattningar och 

vilka negativa konsekvenser det kan ha för kvinnorna, men det är inte enbart en nackdel. Det 

finns fördelar med att vara kvinna i en organisation och det gäller för kvinnan att utnyttja 

dessa. Bland annat har kvinnor en avsaknad av prestige, vilket möjliggör att man kan vara mer 

personlig och fri från de redan färdiga mönstren i sitt eget beteende. Detta innebär att det blir 

kvinnligt att vara prestigelös i en mansdominerad omgivning och detta ”annorlunda” beteende 

kan då bli en fördel för kvinnans minoritetssituation både personligt och arbetsmässigt om 

hon utnyttjar det på rätt sätt. Kvinnors sätt att kommunicera och det språk de använder anses 

delvis underlätta kontakter både inom och utanför organisationen. Kvinnors 

ansvarsrationalitet, att de är bra på att känna av stämningen, att de bryr sig och tänker på ett 

annat sätt än vad män gör anses påverka arbetsmiljön positivt. Därför ska kvinnor se till att 

visa dessa sidor och belysa dem i nödvändiga situationer för att andra även ska se dem.
61

  

 

För att en kvinna ska kunna fokusera på sitt arbete när hon har man, barn och vänner som alla 

kräver uppmärksamhet, gäller det att vara disciplinerad och sätta av tid till sig själv för att 

enbart arbeta och inte göra något annat. I stället för att exempelvis arbeta hemifrån när ens 

barn är hemma, när man ser tvätten som behöver tvättas och golven som behöver dammsugas, 

kanske man får hyra ett kontor där man tillbringar dagarna med att arbeta och välja bort allt 
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som stör ens eget fokus. Man måste göra det som krävs för att varje dag kunna avsätta tid till 

sig själv och inte bara till alla andra.
 62

 

 

2.4 Att främja kvinnligt ledarskap  

Könskvotering är ett omdiskuterat ämne inom politiken och företagsvärlden. Syftet med 

införskaffandet av könskvotering är att ändra på kvinnors underrepresentation på högre 

positioner och rätta till oönskade skevheter i samhället. Dock är åsikterna om kvoteringens 

förtjänst splittrade.
63

 Kvotering är ett begrepp som kan användas i olika sammanhang och 

Nationalencyklopedins definition på begreppet är; ”En på förhand bestämd fördelning av en 

totalmängd eller population; på t.ex. arbetsmarknaden är könskvotering ett medel för att 

främja jämställdheten mellan kvinnor och män.”
64

 Majoriteten av dem som förespråkar 

kvotering utgår från att jämställdhet inte sker av sig själv och att kvinnors framgång alltid har 

krävt och kommer att kräva aktiva åtgärder.
65

 Motståndarna hävdar dock att det ska vara 

kompetensen och inte könet som ska spela roll och de anser att könskvotering kan leda till 

kompetensbortfall. Diskussionen fortsätter även med att kvotering till viss del kan ses som en 

omvänd diskriminering.
66

 

 

Norden ligger i världstoppen när det gäller fördelningen av män och kvinnor inom politiken, 

men inom näringslivet ser det annorlunda ut. Norge har valt att lagstifta kvotering i statligt 

ägda och privatägda publika företag, medan Sverige enbart har ”hotat” att lagstifta förslaget 

med syftet att företagen ska ta eget ansvar i frågan. Under mars månad 2010, utförde Novus 

Opinion en undersökning om jämställdhet på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Av de 1000 

personer som intervjuades svarade 63 % av de tillfrågade att de anser att det är fel att införa 

kvotering av män och kvinnor i börsbolagens styrelser.
67

  

 

Ett viktigt steg mot ett jämställt arbetsklimat är att aktivt och kontinuerligt ta upp ämnet till 

diskussion och vara tydlig med att det måste ske en förändring. Denna tydlighet måste komma 

från högsta nivån, från företagsledningen. Det är viktigt att de högsta cheferna belyser vikten 

av jämställdhet för att bredda kompetens och maximera konkurrensmöjligheterna för 
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företaget. Samtliga inom organisationen ska känna att de bidrar positivt till företagets 

utveckling genom att framhäva, stötta och rekrytera kvinnor till viktiga poster. Ledningen 

måste titta närmare på vilken företagskultur de egentligen har och hur arbetet och processerna 

är uppbyggda inom organisationen. Vad behöver förändras? 
68

 

Det finns flera åtgärder tillgängliga för de företag som vill underlätta för kvinnor som vill 

avancera. Inom den amerikanska företagsvärlden finns det organisationer som har olika 

program för att stödja anställda som har familj och barn. Ett exempel är att ha personal som 

kan kallas in för att hjälpa till att ta hand om sjuka barn, hämta från dagis och så vidare. Vissa 

företag tillhandahåller nylagad mat för de anställda att ta med sig hem medan andra erbjuder 

tvättservice. Att anlita städhjälp till sina anställda kan också vara en uppskattad löneförmån. 

Det finns en uppsjö av möjligheter för företag som vill underlätta för sina anställda, och då i 

synnerhet sina kvinnliga anställda, och det ger dem större möjlighet att fokusera på 

karriären.
69

 

Mentorskapet är ytterligare ett verktyg som kan användas för att lyfta fram kvinnliga ledare. 

Ruter Dam är en organisation vars mål är att ”bidra till fler kvinnliga chefer på högre nivåer i 

större företag inom näringslivet”.
70

 En viktig del för att försöka uppnå detta mål är att de 

kvinnor som är med i Ruter Dams program ska få tillgång till en mentor, för att kunna 

diskutera med någon som kan ge stöd, uppmuntran och goda råd. En mentor kan både vara en 

extern eller intern person, det vill säga antingen någon som arbetar för adeptens egna företag 

eller någon som arbetar inom en annan organisation. För att vara mentor bör man ha mer 

erfarenhet och en högre position än sin adept, samt vara socialt lagd och ha en uppriktig vilja 

att hjälpa andra människor, då man aldrig tar betalt för att vara mentor åt någon.
 
Det är också 

viktigt att personkemin stämmer mellan mentorn och adepten.
71

 Ruter Dam anser att det är till 

stor del på grund av mentorskapen som ca 40 % av de kvinnor som är med i Ruter Dams 

program befordras redan under det aktuella utbildningsåret. Det är upp till mentorn och 

adepten att göra något bra av möjligheten och ofta har samtalen dem emellan varit 

uppskattande och värdefulla för adepten. Även mentorerna har haft glädje och blivit berikade 

av adepterna och många av dem fortsätter under flera år att vara mentorer.
72
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Austin är inte lika övertygad om att mentorskapet alltid för med sig något positivt.  Hon 

diskuterar att det visserligen finns en tro att kvinnor inte avancerar lika fort som män för att de 

saknar mentorer, men samtidigt pekar hon på att det finns flera undersökningar med 

motstridiga resultat angående vikten av att ha en mentor. Austin menar att ett mentorskap 

sällan leder till att parterna känner sig stärkta samt att utbytet i relationen inte är ömsesidigt 

eftersom mentorn inte får ut något av upplägget. Hon anser att man ska omdefiniera 

mentorskapet till något som båda parter har nytta av. Detta genom att adepten får bra stöd av 

mentorn och den utbildning och utveckling som är nödvändig för att göra ett bra arbete inom 

organisationen och sedan bli ekonomiskt belönad. Dock är det viktigt att mentorn vinner på 

att adepten utför ett bra arbete då mentorn har ansvar för adepten. Därmed får det som adepten 

och dennes kollegor åstadkommer också räknas mentorn tillgodo.
73

  

 

I USA ser man att kvinnliga läkare som arbetar med akademiska medicinska metoder inte 

avancerar i samma takt som sina manliga kollegor, och en av anledningarna till detta tros vara 

att dessa kvinnor saknar mentorer. Man genomförde därför ett mentorprogram (med enbart 

kvinnliga deltagare, både som adepter och som mentorer) på ett medicinskt institut för att se 

vilken effekt det skulle ha på deltagarnas karriärer. Mentorprogrammet pågick under ett år, 

under vilket adepterna och mentorerna träffades på en regelbunden basis. Programmet var 

indelat i tre faser; kompetensutveckling och förbättring, applicera färdigheter samt utveckling 

av ett gruppforskningsprotokoll. Vid slutet av mentorprogrammet fick deltagarna svara på 

enkätfrågor angående sin medverkan. Utifrån dessa enkäter märktes överlag en 30 % 

förbättring bland deltagarna, detta baserat på svaren i vissa huvudfrågor. Dessa frågor gick ut 

på; tillfredställelsen med sina akademiska prestationer, hur väl de har utvecklat tillräckliga 

färdigheter för att avancera akademiskt samt om de anser sig ha tillräckliga skrivfärdigheter. 

Majoriteten av deltagarna publicerade vetenskapliga artiklar och samtliga avancerade i rank 

efter att de deltog i programmet. Detta program blev således en framgång.
74

  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar olika synpunkter om ledarskap och huruvida det skiljer sig mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap. En genomgående uppfattning som vi ser, verkar vara att 

kvinnor är mer demokratiska och omvårdande i sin ledarroll, de bryr sig om människor och 
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relationer på ett annat sätt än vad män gör. Keohane, Eagly och Johnson anser att detta sätt att 

förhålla sig till ledarskapet gör kvinnor mer anpassade att vara ledare.  

Enligt Li och Kerpelman påverkas unga människor av feedback och stöd från sina föräldrar. 

De menar att föräldrar har en stor inverkan på deras barns karriärval.   

En annan uppfattning som framkommer är att kvinnor ofta får ta det största ansvaret för 

hemmet och familjen. Att detta påverkar kvinnors karriärer negativt är Austin, Due Billing 

och Wahl överens om; vare sig det beror på att kvinnor själva väljer att inte prioritera 

karriären för att de hellre vill lägga fokus på familjen eller om de egentligen vill avancera i 

arbetet, men blir tillbakahållen av familjeplikterna.  

Ett hinder för kvinnors möjligheter till chefskap är att män anställer män. Chefer anställer 

gärna personer med liknande grundläggande värderingar och tankesätt, samt att de vill 

rekrytera någon som de förstår sig på. Eftersom majoriteten av överordnade är män blir 

sannolikheten stor att det blir en manlig kandidat som får chefspositionen. Ett annat problem 

är att företagen inte arbetar tillräckligt aktivt med jämställdhetsfrågor. Utan ett aktivt 

engagemang från högsta ledningen blir det svårt att förändra situationen. 

Eftersom de högsta positionerna inom företag innehas av män blir kulturen mansdominerad 

och det bidrar till att det kan vara svårt för kvinnor att göra sig hörda i den omgivningen. 

Kvinnors ovilja att beblanda sig i denna miljö kan leda till att de inte strävar efter 

chefspositioner.  

Vi ser ett mönster i de teorier som Austin och Af Jochnick diskuterar om kvinnors 

riskbenägenhet, deras sätt att framställa sig själva och huruvida de kan konkurrera eller inte. 

Kvinnor tar inte lika stora risker som män och de vill känna sig säkra i det de ska utföra innan 

de ger sig in på något nytt. Kvinnor är sämre på att framhäva sig själva än män och de 

förminskar hellre sina prestationer än att visa upp dem. Kvinnor konkurrerar sällan medvetet, 

de försöker alltid göra ett bra arbete och hoppas på att bli uppmärksammade på det viset, men 

de tar inte för sig och visar upp sina prestationer i samma utsträckning som männen. De 

behöver bli uppmanade innan de tar sig an nya utmaningar och söker sällan en tjänst där de 

inte uppfyller samtliga kriterier. Detta kan leda till att kvinnor hamnar i skymundan och har 

svårt att ta sig fram i rampljuset. 

Att kvinnor är mer återhållsamma och tillbakadragna i sitt beteende anser vi förklaras till viss 

del av Frankenhaeusers teorier om att pojkar och flickor behandlas olika redan från 
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spädbarnsåldern. Pojkar uppmanas att upptäcka omgivningen, flickor beskyddas. Detta 

beteende verkar till viss del sitta kvar även i vuxen ålder.    

Det finns inget specifikt mönster i de teorier som diskuterar hur kvinnor ska lyckas. Wahl 

menar att det inte finns tillräckligt med material för att grundligt kunna utföra en studie för att 

få svar på hur kvinnor ska komma framåt i karriären. I det stora hela går den teori som finns 

ut på att bryta mönstren som gör att kvinnor inte avancerar. Man ska försöka bibehålla 

motivationen, ta hjälp av partner eller betald service för att minska pressen hemifrån och sätta 

av tid till att fokusera på sig själv. En kvinna ska också dra fördel av att hon generellt är bättre 

än en man på att känna av sin omgivning och vara en medkännande ledare.   

Det genomgående temat under rubriken ”att främja kvinnligt ledarskap” är verktyg, mer eller 

mindre effektiva, som kan hjälpa kvinnor på traven. Kvotering är ett omdebatterat hjälpmedel, 

men det existerar av anledningen att utvecklingen inte går framåt fort nog. Mentorskap kan 

vara ett sätt att ge kvinnor en skjuts i karriären och kan hjälpa dem att bli uppmärksammade. 

Utifrån teorikapitlet uppfattar vi att den viktigaste faktorn för att främja kvinnligt ledarskap är 

att de ledande personerna i ett företag ser till att grundligt implementera 

jämställdhetstänkandet i organisationen.   
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3 Metod 
I detta kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt som har använts för att genomföra studien. 

Vi beskriver hur och varför vi har använt oss av den metod vi har valt. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns olika sätt att se på vetenskap och skapande av kunskap. Dessa påverkas av det 

perspektiv man väljer att se ett problem från och vilken metod man väljer att utföra 

undersökningen med. Man brukar tala om ett positivistiskt synsätt och ett hermeneuistiskt 

synsätt. Positivismen antar att världen är så pass komplex att man måste förenkla och reducera 

den.
75

  Dess centrala antaganden är att all kunskap om faktiska förhållanden kommer från 

sinneserfarenhet och att det utöver detta enbart finns kunskap som rör sambandet mellan idéer 

som innefattar logik och matematik. Positivisten anser att samhällsvetenskapen ska ta avstånd 

från all metafysisk spekulation, vilket innebär allt som inte är iakttagbart och verkligt.
76

  

 

Hermeneutiken är delvis positivismens motsats. Detta på grund av att hermeneutikern inte 

försöker finna den absoluta sanningen eftersom han/hon anser att en sådan inte finns. 

Hermeneutiken handlar om förståelse och tolkning och fokuserar på hur människan förstår 

andra människor.
77

 Det innebär att den mänskliga verkligheten kommer från den språkliga 

naturen och att man kan, genom detta, införskaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. 

Detta kan komma till uttryck i tal, skrift, människans handlingar och människliga 

livsyttringar. En hermeneutiker närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Denna förförståelse tillsammans med de tankar, intryck, känslor och kunskap 

som forskaren har är snarare en tillgång än ett hinder för att förstå och tolka 

forskningsobjektet. 
78

 

 

Till skillnad från positivisten som hellre vill studera forskningsobjektet bit för bit, försöker 

hermeneutikern att se helheten av forskningsobjektet. Genom att ställa helheten i relation till 

delarna och sedan skifta mellan att se på delar och en helhet av objektet, försöker forskaren att 

komma fram till en så djup förståelse som möjligt. På liknande sätt kan forskaren pendla 

mellan subjektets synvinkel (intervjuaren) och objektets synvinkel (den intervjuade) för att 
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komma fram till en god förståelse av det undersökta problemet. Tanken är dock sällan att man 

ska nå fram till teorier som täcker hela verkligheten av problemet, man vill snarare lyfta fram 

det unika i varje tolkning och få en så tydlig bild som möjligt av det man har studerat. Medan 

positivismen är en anhängare av den förklarande kunskapen säger man att hermeneutiken 

representerar den förstående kunskapen.
79

 Positivismen sammankopplas ofta med den 

kvantitativa metoden, medan hermeneutiken istället ligger till grund för den kvalitativa 

metoden.  

 

I denna studie har vi använt oss av det hermeneutiska synsättet eftersom undersökningen 

baseras på tolkningar av personliga intervjuer med respondenterna. Slutsatsen av studien 

baseras enbart på vad respondenterna har sagt och därför läggs stor vikt på att vi författare ska 

granska och tolka innehållet av intervjuerna för att nå en så god förståelse som möjligt. Vi har 

intervjuat sju chefer från tre banker. För att nå fram till en helhetsbild av problemet skulle vi 

egentligen behövt intervjua alla chefer som finns inom banksektorn i Sverige, men vi har valt 

att avgränsa oss till en del av hela populationen där de får representera verkligheten av 

problemet.  

 

3.2 Metodval 

De två metoderna man brukar använda har sina för- och nackdelar beroende på vad som ska 

undersökas och det är därför viktigt att författaren väljer metod utifrån vilket syfte 

undersökning har, undersökningens ämne och hur författaren betraktar det.
80

   

 

Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att forskaren samlar in mätbar information 

från ett flertal objekt som sedan presenteras numeriskt och statistiskt. Detta görs bland annat 

genom enkät – och statistiska undersökningar som sammanställs i grafer och tabeller för att få 

fram genomsnittlig data. 
81

  Metoden fokuserar främst på att upptäcka, fastställa och mäta 

sambandet mellan olika variabler.
82

  Grundregeln för den kvantitativa metoden är att det som 

mäts grundar sig på likvärdiga och jämförbara data. Metoden är därför vanlig inom 

naturvetenskapen.
83
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Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat av att forskaren inriktar sig på ett antal 

utvalda respondenter som ska hjälpa forskaren att få ett djupare perspektiv av det som 

studeras.
84

 Forskaren samlar in och tolkar information som respondenterna ger för att nå en så 

djup förståelse av forskningsobjektet som möjligt.
85

 Detta utförs i första hand genom 

kvalitativa intervjuer och observationer där man sedan gör en analys baserat på text, 

uttalanden och forskarens tolkningar.
86

  

 

En kvalitativ intervju liknar ett öppet samtal där man riktar in sig på teman att diskutera eller 

att forskaren ställer enkla och raka frågor där respondenten ofta ger komplexa och 

innehållsrika svar. Efter intervjuerna är gjorda har forskaren ett rikt material att använda för 

att komma fram till en slutsats genom åsikter och mönster från respondenternas svar.
87

 

Metoden präglas av att man går in på djupet av forskningsobjektet istället för bredden. 

Forskaren har ofta få enheter att studera och strävar efter att få en helhetsbild av dem för att 

sedan kunna komma fram till en slutsats baserat på frågeställningen.
88

 Metodens styrka är att 

den visar totalsituationen
89

  och dess primära syfte är att skapa förståelse
90

. Ofta väljer man att 

antingen göra ett arbete utifrån en kvalitativ eller kvantitativ metod, men metoderna kan 

kombineras. Den kvalitativa metoden genomförs ofta i form av fallstudier, men en fallstudie 

kan inkludera båda metoderna på grund av att viss data kanske behöver statistisk behandling 

medan övrigt material baseras på personliga intervjuer.
91

  

 

I detta arbete har vi valt att använda den kvalitativa metoden, både som intervjumetod och i 

övrigt tillvägagångssätt. Vi har valt denna metod på grund av att syftet med undersökningen 

är att förstå varför och vilka orsaker som ligger till grund för att antalet kvinnliga chefer är 

färre än antalet manliga chefer inom banksektorn. Vi är inte intresserade av statistiska mått på 

könsfördelningen eftersom vi redan fått fram dessa resultat genom andra undersökningar, vi 

vill veta varför det ser ut som det gör. Vi vill ta reda på hur de kvinnorna vi intervjuar har 

lyckats tagit sig långt i karriären och ta del av deras erfarenheter och personliga berättelser. 

Vår undersökning baseras på personliga intervjuer där vi tolkar vad respondenterna har sagt 
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för att sedan komma fram till en slutsats. Att ta del av respondenternas egna åsikter har också 

varit ett mål för studien.  

 

3.3 Datainsamling 

Det finns två tillvägagångssätt för att insamla information, genom sekundärdata och 

primärdata.  Sekundärdata är den datainsamling som man införskaffar sig genom redan 

befintligt material och som inte har framtagits just för den aktuella studien. Det är sådan 

information som redan är dokumenterad och insamlad av någon annan som man sedan vill 

utnyttja för sin egen studie, så som böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, uppsatser, 

dagböcker, information på Internet och så vidare.
92

 Primärdata är istället den nya 

informationen som författaren insamlar på egen hand genom observationer, intervjuer av olika 

slag, experiment och enkätundersökningar.
93

 Genomförandet av intervjuer kan förslagsvis ske 

genom personliga besök, telefonintervjuer och via e-post. Valet av teknik beror på vilket 

problem som ska undersökas och vilka resurser som är tillgängliga.
94

 

 

Den sekundära datainsamlingen i denna studie kommer från kurslitteratur, vetenskapliga 

artiklar från Internet, Statistiska centralbyråns hemsida och hemsidor för nyheter. De sökord 

som har använts för att få fram information från Internet är bland annat ”kvinnligt/manligt 

ledarskap”, ”kvinnor”, ”chefer inom banksektorn”, ”chefer” och ”karriär”. För att genomföra 

informationssökningen på Internet har databaser som JSTOR, ISI Web of science och 

Academic Search Elite varit till stor behjälplighet och dessa har kunnat användas med hjälp 

av Gävle högskolas direktlänkar. De böcker som har använts i studien har lånats på Gävle 

högskolas bibliotek och stadsbiblioteket i Gävle. Vi har studerat examensarbeten som handlar 

om liknande ämnen för att få idéer om relevant litteratur. Genom denna typ av insamling har 

vi införskaffat oss kunskap angående den teoretiska delen av ämnet för att vara belästa och 

förberedda inför den empiriska delen av studien. Att vara förberedda för den sistnämnda delen 

har bidragit till att det varit lättare att välja ut relevanta frågor för empirin baserat på studiens 

syfte.  

 

Den primära datainsamlingen som införskaffats för denna studie är genom personliga 

intervjuer med sju kvinnliga chefer inom Handelsbanken, Nordea och Swedbank (se bilaga 1). 
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Det finns olika typer av intervjuer; standardiserade, semistandardiserade och ostandardiserade 

intervjuer. För att jämföra de tre olika varianterna, kännetecknas den standardiserade intervjun 

av att man följer en intervjumall genom hela mötet, medan man i en ostandardiserad intervju 

inte alls följer någon mall och är flexibel.
95

 Vi har valt att använda oss av semistandardiserade 

intervjuer där vi utgått från en intervjumall för att lättare kunna se ett mönster av samtliga 

respondenternas svar. Dock har vi gett möjligheter till utvikningar från mallen genom att ha 

öppna frågor och att vi ställt följdfrågor vid behov.   

3.4 Val av ämne 

Vi studerar nu vår åttonde och sista termin på Högskolan i Gävle innan vi ska ut i det verkliga 

arbetslivet. Vi är båda två unga kvinnor som arbetar extra på Nordea och Handelsbanken och 

har gjort det under större delen av vår studietid. Vi är timanställda och arbetar enbart i 

kundtjänst och har därför inte provat på något annat inom banken. Denna erfarenhet har dock 

påverkat och motiverat oss med att avancera inom banken. Vi har upptäckt att det finns ett 

stort antal kvinnor som arbetar inom banksektorn, men att få besitter de högre positionerna. 

Som snart nyutexaminerade studenter strävar vi efter att avancera i yrket, oavsett vart vi än 

hamnar. Eftersom vi nu själva har erfarenhet inom banksektorn bestämde vi oss för att 

undersöka hur det kan komma sig att könsfördelningen på de högre chefspositionerna är så 

olika. Vi vill veta hur de kvinnor som sitter på de högre chefspositionerna har lyckats nå dit 

och vad de har gjort som inte andra kvinnor har? En annan orsak till att vi har valt detta ämne 

är att vi har många kontakter inom området. Våra chefer och medarbetare har varit till stor 

hjälp med att ge oss namn på tänkbara respondenter och det har besparat oss tid i sökandet.  

 

Valet av respondenter har grundats på att de innehar eller har haft chefspositioner inom 

banksektorn. De ska vara kvinnor och ha några års erfarenheter inom bankväsendet. Vi har 

valt att enbart intervjua kvinnliga chefer som trots vad statistiken säger, har kommit långt i 

chefskarriären. Vårt syfte är inte enbart att komma underfund med varför antalet kvinnliga 

chefer är färre än antalet män, utan vi vill ta del av de erfarenheter som de kvinnliga cheferna 

har upplevt i sina karriärer. Det skulle ha varit intressant att intervjua andra kvinnor som har 

arbetat länge inom sektorn, men som inte är eller har varit chefer. Dock ansåg vi att det kunde 

bli ett känsligt ämne, med tanke på att vi skulle ställa frågor som kunde få respondenterna att 

känna sig osäkra och obekväma i och med att det kunde uppfattas som att vi skulle ifrågasätta 

varför de inte har kommit längre i karriären. Vi utgår ifrån att vissa kvinnor själva väljer att 
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inte sträva efter högre positioner på grund av att det inte passar dem eller att de prioriterar 

andra uppgifter, men vi ansåg ändå att respondenterna skulle kunna ta våra frågor på fel sätt 

så vi avböjde den tanken.  Ett alternativ vi också övervägde var att intervjua manliga chefer 

inom samma banker för att få olika perspektiv på frågorna, men på grund av kvinnornas redan 

givande berättelser, valde vi att enbart fokusera på kvinnorna.  

 

Vi har valt att presentera de intervjuade anonymt. Vår tanke från början var att vi skulle 

presentera de med namn och med respektive arbetsplats, men trots att majoriteten ansåg att 

det var okej, vill vi respektera de respondenter som vill vara anonyma. Därför har vi bytt ut 

namnen på respondenterna och inte namngivit deras arbetsplats.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

I denna studie har vi valt att inleda arbetet med att studera litteraturen kring ämnet. Detta på 

grund av att vi inte var riktigt säkra på hur vi skulle vinkla problemformuleringen från början. 

Syftet med att börja studera litteraturen var att införskaffa oss tillräcklig kunskap om ämnet 

och att kunna ge läsaren en inblick i ämnet. Detta har bidragit till en ökad förberedelse inför 

intervjuerna eftersom vi lättare har kunnat formulera frågorna vi vill få svar på.  

 

Efter genomläsning av litteratur om ämnet tog vi kontakt med våra arbetsgivare och 

förklarade att vi skulle göra ett examensarbete. Vi fick kontaktuppgifter till ett antal kvinnor 

som kunde vara tänkbara intervjukandidater. På Swedbank, där ingen av oss arbetar, fick vi 

tips om potentiella respondenter med hjälp av klasskompisar som arbetar eller har arbetat på 

Swedbank. Via företrädelsevis mail eller i vissa fall telefonsamtal kontaktade vi kvinnorna 

och presenterade oss själva. Vi förklarade i stort vilka ämnen som vi ville diskutera och vilka 

frågor vi ville ha svar på. På detta sätt kunde respondenterna få en uppfattning om vad vi ville 

samtala om och de kunde förbereda sig inför intervjun. Vår tanke med att beskriva studien i 

förväg för respondenterna var att deras engagemang kunde höjas och att vi skulle få en 

intressant diskussion när vi skulle mötas.  

 

Vi har sammanlagt kontaktat sexton kvinnor inom Nordea, Handelsbanken, Swedbank och 

SEB. Majoriteten av de tillfrågade svarade på våra mail eller telefonsamtal, där då sju kvinnor 

sade ja till intervju, medan andra svarade att de inte hade tid och fyra kvinnor fick vi inget 

svar från. Innan vi började med de personliga intervjuerna kom vi överens om vilka områden 
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vi ville diskutera och skrev upp specifika frågor vi ville få svar på. Intervjuerna har ägt rum i 

Söderhamn, Gävle, Uppsala och Stockholm på kvinnornas respektive arbetsplats.  

 

3.5.1 Intervjuer 

Vår strävan har varit att ha så öppna intervjuer som möjligt eftersom vi vill att kvinnorna ska 

svara och berätta utifrån sina egna erfarenheter och åsikter. Varje intervju har inletts med att 

vi bett respondenterna berätta om sig själva och sina karriärer. Vi har använt öppna frågor, 

men har också ställt specifika frågor för att lättare kunna koppla ihop dessa med teorin. För att 

se till att våra tre forskningsfrågor (se avsnitt 1.2) blev besvarade, ställde vi de tre specifika 

frågorna till respondenterna och även förklarade att dessa frågor var grunden för vår studie. 

Intervjuerna har varit cirka 45-60 minuter långa och två av intervjuerna har pågått längre på 

grund av att respondenterna har haft många berättelser att dela med sig av. Vår strävan har 

varit att respondenterna ska tala den största delen av intervjuerna och så har samtliga 

intervjuer artat sig.  

 

Det finns vissa nackdelar med att använda personliga intervjuer. Respondenterna kan 

exempelvis bli påverkade av oss som intervjuar och det kan vara svårt för dem att svara på 

känsliga frågor på grund av bristen av anonymitet.
96

 Vi övervägde detta och anser att vi 

minimerade risken att respondenterna inte ville svara på känsliga frågor genom att alla 

respondenter är anonyma i studien. Vi kan ha påverkat de intervjuade, men vi har försökt att 

inte göra detta genom att inte ställa ledande frågor och vi har låtit respondenterna beskriva 

fritt. En annan anledning till att vi valde att använda personliga intervjuer var att vi ville 

försöka undvika oklarheter och kommunikationsmissar som kan uppstå vid telefonintervjuer 

eller via mail.  

 

Båda författarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer och vi har spelat in samtalen med 

hjälp av en bandspelare. Vid början av varje intervju frågade vi respondenterna om det var 

okej att vi spelade in och samtliga godkände. Vi förklarade tydligt att inspelningarna enbart 

var ett hjälpmedel fös oss själva och att det senare skulle möjliggöra att vi kunde återgå till 

inspelningen vid sammanställningen. Detta medförde att intervjuerna gick smidigt utan 

avbrott och att det var lättare för oss att sammanställa materialet. Vi var först tveksamma till 

att använda bandspelare på grund av att de intervjuade eventuellt skulle bli nervösa och inte 
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våga svara ärligt på våra frågor, men i och med att samtliga i studien är anonyma ansåg vi att 

det fanns fler fördelar än nackdelar med inspelningen. Vi har märkt av egen erfarenhet att när 

intervjuarna antecknar under intervjun, brukar respondenterna ha en tendens att stanna upp i 

sina berättelser för att den som intervjuar ska hinna med att anteckna och det kan då bidra till 

att den som berättar ”tappar tråden” och flytet i sina förklaringar.  

 

3.5.2 Sammanställning av arbete 

Efter att samtliga intervjuer var avklarade hjälptes vi åt att sammanställa den information vi 

samlat in från respektive chef. Detta utfördes genom att vi tillsammans lyssnade igenom varje 

inspelning och antecknade vad som sades. Det sammanställdes och transkriberades till 28 

sidor som vi senare kunde arbeta utifrån när vi skulle skriva empirikapitlet. Empirin inleds 

med en beskrivning på hur könsfördelningen ser ut på respektive bank, samt en kort 

presentation om varje respondent, där utbildning, tidigare erfarenheter och familjesituation 

beskrivs. Anledningen till att vi valde detta beror på att även om respondenterna är anonyma, 

vill vi ge läsaren en uppfattning om vilka de är för att man lättare ska kunna ta till sig deras 

berättelser. Kapitlet har i övrigt sammanställts genom att vi beskrivit kvinnornas svar i 

berättarform utifrån de ämnen som diskuterats under intervjuerna, samt belyst vissa svar med 

direkta citat för att förstärka deras resonemang. På detta sätt anser vi att vi minskat risken för 

feltolkningar eftersom citaten är tagna ordagrant från ljudinspelningen. Under 

sammanställningen av empirikapitlet har vi noterat de likheter och olikheter som finns med 

teorikapitlet om varför antalet kvinnliga chefer är färre än antalet män och de noteringarna har 

vi sedan använt för att skriva analysen.  

 

Analysavsnittet har grundats på teorikapitlets upplägg genom att vi utgått från samma rubriker 

som i kapitel 2 och därigenom haft teorikapitlet i tankarna när vi har försökt hitta mönster och 

kopplingar mellan teorin och empirin. De huvudpunkter som lyfts fram i analysen är kvinnors 

förmåga att vara en god ledare, kvinnors betungande roll i hemmet, vad som driver 

respondenterna till framgång, omgivningens påverkan på kvinnors roll, den mansdominerade 

kulturen på toppen i företag, vikten av mentorskap och kontaktnät samt hur 

jämställdhetsfrågan hanteras inom organisationer. Efter varje punkt där vi sett kopplingar eller 

tydliga skillnader mellan teori och empiri, har vi gett våra egna tolkningar och reflektioner av 

det som diskuterats för att läsaren ska få en uppfattning av våra egna tankar.   
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Slutsatsen har baserats på de tre frågeställningar som presenterats i inledningen (se avsnitt 

1.2). För att kunna skriva slutsatsen har vi redan i sammanställningen av analysen, noterat de 

tankar som vi anser är väsentliga och som vi bedömt är våra egna slutsatser av studien.  

 

3.6 Validitet & reliabilitet 

För att ett forskningsresultat ska inneha ett vetenskapligt värde, måste studien vara valid och 

reliabel. Det betyder att studiens undersökningsmetod, mätinstrument, mått och parametrar 

ska vara användbara och lämpliga för just det man undersöker.
97

    

 

Validitet innebär forskarens förmåga att mäta det han eller hon har för avsikt att mäta.
98

 

Innehar en studie låg validitet innebär det att det finns mätfel i undersökningen.
99

 Frågor som 

”Vad är det som detta test (mätinstrument) mäter?” och ”Avbildar detta resultat 

verkligheten?” ska kunna besvaras med någorlunda adekvata svar eftersom mätningen 

(studien) annars blir meningslös.
100

 

 

Reliabilitet avser den tillförlitlighet och användbarhet som mätningarna i studien innehar.
101

 

Det syftar på att samma resultat skulle uppnås om andra forskare skulle göra en likadan 

undersökning vid en annan tidpunkt.
102

 Forskaren ska se till att den insamlade informationen 

är pålitlig.
103

 Detta påverkas av hur noga forskaren bearbetar den insamlade informationen 

och hur mätningarna utförs.
104

 När man använder en kvantitativ metod i en undersökning är 

det viktigt att ha hög reliabilitet eftersom resultatet ofta baseras på statistiska undersökningar. 

Det är inte lika meningsfullt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ studie på grund av att syftet 

med sådana studier är att få en bättre förståelse av faktorerna man undersöker och då 

fokuserar man inte på den statistiska representativiteten.
105

 

 

För att få så valid information som möjligt från intervjuerna valde vi att i förväg skicka 

ämnesområden och specifika frågor till respondenterna med syfte att de i lugn och ro skulle 

kunna förbereda sig inför mötet. Vi anser att validiteten stiger eftersom risken för 
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ogenomtänkta svar minimeras. Validiteten skulle ha blivit ännu högre om vi skickat alla 

frågor i förväg, men utifrån vår tanke med öppna frågor och tillfällen till motfrågor och 

följdfrågor var det svårt att enbart skicka specifika frågor eftersom vi bara har använt sådana 

till en viss del. Vi har sett till att arbeta parallellt med varandra och utfört det mesta av arbetet 

tillsammans och båda har varit närvarande vid samtliga intervjuer.  

 

Eftersom vi har använt en kvalitativ metod, där vi tolkar intervjusvaren för att nå ett resultat, 

är det svårt att nå en hög reliabilitet i undersökningen. Detta eftersom vår studie baseras 

enbart på sju personliga intervjuer och skulle andra forskare göra intervjuer med samma 

personer skulle de eventuellt komma fram till andra resultat än våra. Det skulle i så fall kunna 

bero på att de skulle ställa andra frågor än vad vi har gjort och att respondenterna skulle svara 

annorlunda vid en annan tidpunkt eller att intervjuarna påverkar respondenterna annorlunda. 

För att ändå uppnå en tillräcklig nivå av reliabilitet har vi sett till att ställa tydliga och 

liknande frågor till samtliga respondenter. Vi har varit noga med att se till att respondenterna 

förstår intentionen med våra frågor och vi har noggrant granskat det insamlade materialet 

gemensamt.      
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4. Empiri  

I detta kapitel redovisas de resultat som intervjuerna har bidragit med. Avsnittet börjar med 

en presentation av hur könsfördelningen på chefsnivå ser ut i respektive bank och en kort 

presentation av varje enskild respondent för att sedan gå vidare till de aktuella frågorna som 

diskuterades.  

 

4.1 Presentation av respondenter 

Vi har intervjuat sju kvinnliga chefer på Nordea, Swedbank och Handelsbanken. För att 

behålla respondenternas anonymitet, har vi inte använt deras riktiga namn och inte uppgett 

vilken av de tre bankerna de arbetar på. De olika bankerna kommer att kallas Bank A, Bank B 

och Bank C och har inget samband med vilken ordning bankerna har blivit presenterade. 

Respondenterna kommer att kallas Hanna, Monica, Elin, Inger, Carina, Beatrice och Kristin. 

 

Genom bankernas egna interna information har vi blivit tilldelade statistik på hur 

könsfördelningen ser ut inom chefspositionerna.  

 

Inom Swedbank;  

Kontorschefsnivå och biträdande kontorschefsnivå är 54.5% män och 45.5% kvinnor.  

Board of directors (styrelsen) är totalt 12 stycken, där könsfördelningen är 50 % lika.  

Inom group executive (koncernledningen) är det 8 män och 4 kvinnor.  

 

Inom Handelsbanken:  

Regionbanken Mellansverige har 89 kontorschefer, där 56 stycken är män och 33 stycken är 

kvinnor.  

Styrelsen består av 9 män och 3 kvinnor. 

Koncernledningen består av 31 män och 6 kvinnor.  

 

Inom Nordea: 

Den totala könsfördelningen bland chefer är 58 % män och 42 % kvinnor och inom 

regionchefsnivån är det 13 män och 5 kvinnor. 

Board of directors (styrelsen) är 11 män och 3 kvinnor. 

Group executive management (koncernledningen) är 6 män och 1 kvinna.  
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Hanna är kontorschef för ett flertal kontor där hon är chef för cirka 60 anställda. Hon har 

arbetat inom Bank C sedan 1989 då hon först började arbeta internt, för att sedan fortsätta i 

kundtjänst. Sedan dess har hon ”klättrat” uppåt i banken. Hon har exempelvis arbetat som 

projektledare, teamchef och har medverkat i diverse interna utbildningar. Hanna har bland 

annat genomfört en internutbildning som heter ”Female Manager”, där syftet var att lyfta fram 

kvinnor till högre chefspositioner. Efter programmet sökte hon och fick en tjänst som 

kontorschef, vilket efter några år utökades till den nuvarande chefspositionen.  

 

Hanna är 40 år, gift och har två barn i åldrarna 10 och 15 år. I grunden har hon en 

gymnasieutbildning och har kompletterat sin utbildning med enstaka ekonomi- och 

pedagogikkurser på universitetsnivå utöver internutbildningar inom banken.  

 

Monica är kontorschef för samtliga kontor i ett helt landskap.  Hon är alltså chef över ett så 

kallat block och har 50 anställda som hon ansvarar för. Hon är ansvarig för fem kontor och 

har fem platschefer direkt under sig. Hon har arbetat inom Bank C sedan 1992 och första 

tjänsten var som privatrådgivare. Monica har arbetat många år på företagssidan som kundstöd 

och kundansvarig och även på regionen som kreditanalytiker innan hon blev kontorschef. Hon 

blev tidigt coachad av banken för att bli motiverad att söka högre positioner på grund av att 

Bank C ville få in fler kvinnliga chefer. Hon har bland annat läst det interna programmet 

”Female Manager” tillsammans med Hanna och genomfört utbildningen ”Potential Manager”. 

Monica var kontorschef på två olika kontor innan hon blev erbjuden att gå utbildningen 

”Kvinnligt karriärutvecklingsprogram” tillsammans med 19 andra kvinnor i banken med 

syftet att dessa kvinnor skulle klättra ytterligare i banken. Hon berättar också att hon parallellt 

med sina olika chefstjänster har hon haft ett nationellt uppdrag där hon har lett och hjälpt till 

att bygga upp specialistteamet för Mitt Sverige. När hon senare blev mamma, tackade hon nej 

till uppdraget på grund av att det ingick långa resor i arbetet.   

 

Monica är 44 år, gift och har ett barn på 4 år. Hon är ekonom sedan tidigare, men har ingen 

högskole – eller universitetsexamen, utan hon har genomfört en gymnasieutbildning på 

samhällsvetenskapliga programmet, läst enstaka ekonomi, psykologi- och arbetsmiljökurser 

på högskola och sedan gjort flera internutbildningar inom banken.  
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Elin är biträdande kontorschef på Bank B för 3 olika kontor där hon har ansvar för 22 

anställda. Hon började arbeta på banken 1999 i ett projekt för Babs kortläsare tillsammans 

med SEB med ett mål att minska kontantanvändning i samhället. Efter några år lades projektet 

ner och hon började då arbeta inom kundtjänst. Hon genomförde sedan olika interna 

utbildningar för rådgivning, lån och bolån för att börja arbeta som privatrådgivare. Elin blev 

senare mamma och var mammaledig innan hon kom tillbaka till banken och ansvarade för ett 

projekt ”Förbättringsarbete” som fokuserade på olika yrkesroller. Efter det blev hon 

kontorschef på ett kontor för att efter ett par år, på grund av omorganiseringar, börja på ett 

annat kontor som rådgivare. Senare blev hon tillfrågad att arbeta på sin nuvarande tjänst, där 

har hon arbetat sedan början av 2009.   

  

Elin är 40 år, är gift och har två barn som är 9 och 13 år gamla. Hon gick en 

ekonomutbildning med inriktning marknadsföring och har tidigare arbetat på bland annat 

lantmäteriet och på ett kommunalt företag inom turism och konferens.  

 

Inger har arbetat inom Bank B i 45 år och hunnit med mycket under den tiden. Hon började 

som 18-åring med att föra bok på internavdelningen. Några år senare gick hon över till 

kundtjänst och på grund av sin sociala och utåtriktade personlighet var hon duktig på att sälja 

och uppmärksammades också för det. Detta ledde så småningom till ett kontorschefsjobb på 

ett kontor med fem anställda. Hennes kontor uppvisade bra resultat och efter ett par år blev 

Inger erbjuden en tjänst som marknadsansvarig för ett helt län. Under åren har hon haft olika 

tjänster inom banken, bland annat som kontorschef för ett stort kontor med 65 anställda. Idag 

arbetar hon som regionchefsassistent, men kommer i januari att börja som ställföreträdande 

kontorschef. Inger är 62 år, gift och har två söner i åldrarna 41 och 35. Hon har fyra barnbarn.     

 

Carina är regionchef för internrevisionen på Bank A där hon, tillsammans med två 

medarbetare, har ansvaret att granska samtliga kontor i regionen. Hon har varit anställd inom 

banken i 25 år och har haft olika positioner. Den första anställningen hon fick var en 

provanställning i kundtjänst där hon fortsatte att arbeta i fyra år. Under tiden började hon att 

arbeta fackligt inom banken där hon fick lära sig om hur hela banken fungerade och började 

få ett större kontaktnät utanför det lokala kontoret. Efter ett tag blev Carina chef för 

privatgruppen på ett kontor i en annan region, en så kallad befordrad tjänst. Sedan fick hon 

sitt andra barn och när man blev föräldraledig i den regionbanken fick man inte behålla sin 

specifika tjänst utan bara en tjänst inom banken. Hon fick då flytta till ett annat kontor med 
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liknande tjänst. Efter det arbetade hon på olika kontor som ställföreträdande kontorschef, 

kontorschef, hade en tjänst inom företagsdelen och blev bland annat den första kvinnliga 

bankdirektören inom den nordligaste regionbanken. Hon började arbeta på sin nuvarande 

position 2010 och ansåg att det skulle var intressant att prova på en annan anställning och roll 

än en kontorsanställning.  

 

Carina är 50 år, gift och har två barn i åldrarna 18 och 25 år. Innan hon började arbeta 

studerade hon företags- och förvaltningsjuridik (en affärsjuridikutbildning) på universitet och 

anser själv att hon hamnade på banken på grund av en ren tillfällighet.  

 

Beatrice är ställföreträdande chef för en storkundsgrupp på Bank A där de sammanlagt är 13 

medarbetare. Hennes karriär inom banken började efter gymnasiet i form av ett sommarjobb. 

Hon blev då kvar inom banken och arbetade sig upp från kundtjänst och vidare till 

företagsavdelningen. Efter tio år på det kontoret sökte Beatrice ett vikariat i en större stad som 

ställföreträdande kontorschef. Några år senare började Beatrice på kreditavdelningen för att 

fördjupa sina kunskaper inom företags- och kreditanalyser.  Ytterligare ett par år senare fick 

hon chansen att arbeta ett halvt år utomlands i Luxemburg. När det var tid att flytta hem till 

Sverige igen började hon arbeta som kontorschef på ett mellanstort kontor. Nästa steg att ta i 

karriären var att bli rörelsechef, det vill säga att arbeta direkt under en av 

regionbankscheferna. Beatrice började således arbeta som rörelsechef och fortsatte med det i 

cirka tre och ett halvt år. När hon slutade som rörelsechef började hon på sin nuvarande tjänst 

som ställföreträdande chef för storkundsgruppen. Beatrice är 48 år, är särbo och har inga barn. 

 

Kristin är personalchef i Bank A. Hon började sin karriär inom banken 1979, direkt efter sina 

studier på Handelshögskolan i Göteborg. Hon arbetade då med varierande arbetsuppgifter på 

ett bankkontor i sju år innan hon fick sitt första chefsjobb på en mindre enhet inom penning- 

och valutahandeln på regionbanken. Några år senare fick hon möjlighet att åka till New York 

i ett år på ett traineeprogram. Det var ett utbyte mellan den svenska verksamheten och den 

som fanns utanför landet. När Kristin kom hem till Sverige blev hon chef för 

storföretagsaffärer på ett stort kontor och blev senare chef för företagssidan på samma kontor. 

När hon gick hem på mammaledighet med sitt första barn blev hon utnämnd till bankdirektör, 

överraskande nog, tack vare en framsynt personalchef och kontorschef. Kristin har flyttat runt 

och haft olika tjänster inom banken, bland annat som kontorschef. Till sist hamnade hon och 

hennes familj i en större stad där hon också har haft olika roller inom banken, bland annat 
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som rörelsechef och koncerncontroller. Idag arbetar hon som personalchef för koncernen och 

är ansvarig för ca 40 medarbetare. Kristin sitter även med i koncernledningen i banken. 

Kristin är 54 år, gift och har två barn i åldrarna 18 och 21. 

  

4.2 Skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer 

En generell uppfattning bland respondenterna är att en bra chef ska vara lyhörd och vara en 

god lyssnare. Man ska vara en deltagande chef som är engagerad i det medarbetarna gör, inte 

styra, men ändå finnas till hands. Monica menar att det är viktigt att vara tydlig i sitt chefskap, 

de anställda ska veta vad som förväntas av dem och de ska inte behöva känna sig otrygga. 

Carina tycker att det är viktigt att man vågar ta beslut och står för dessa. Inger säger att det 

allra viktigaste är att få människor att känna sig behövda och att visa uppskattning. På så vis 

får man människor att göra sitt bästa, menar hon. Sex av respondenterna anser att egenskaper 

som att vara lyhörd och bra på att lyssna finns hos kvinnliga chefer i större utsträckning än 

hos manliga chefer. Beatrice säger; 

 

”Man ska ju inte generalisera för mycket, men jag tror ändå att vi kvinnor är bättre på att 

känna av hur folk mår, att prata med och ta hand om människor. Vi har nog lite lättare att 

kanske få människor att växa utifrån den nivå de är. Det gäller inte alla, och den här 

egenskapen kan ju finnas hon både män och kvinnor, men jag tror att den är lite övervägande 

hos kvinnor.”  

 

Att kvinnor i större utsträckning besitter de egenskaper Beatrice talar om och kan använda 

dem i sitt chefskap är en av de fördelar som majoriteten av respondenterna ser med att vara 

kvinna och chef. Det finns nackdelar med att vara en kvinnlig ledare också, en aspekt som 

fyra av respondenterna nämner är att kulturen är mansdominerad ju högre upp i ett företag 

man kommer. Carina tycker inte att det är ett problem att anpassa sig efter den mer manliga 

jargongen, dock känner Beatrice att det kan vara påfrestande att hela tiden vara en udda fågel i 

ett mansdominerande sammanhang och det då också kan vara svårare att göra sin röst hörd. 

Carina konstaterar; 

 

”På de kontor där det arbetar mest kvinnor är det ju föreståligt att jargonen är mer kvinnlig 

och att här, på de högre nivåerna när det finns fler män, blir jargonen mer manlig.  Jag har 

givetvis fått anpassa mig till detta, men jag har aldrig haft ett problem med det.  Detta finns ju 
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överallt. Är jag med mina tjejkompisar pratar ju vi på ett sätt och kommer jag till en grupp 

med flest killar så blir det helt naturligt att jag anpassar mig eftersom de är en majoritet och 

då inte anpassar sig enbart till mig.” 

 

Kristin säger att trots att hon anser att det är positivt att medarbetarna ibland känner att de 

lättare kan diskutera bekymmer och problem med henne för att hon är kvinna, kan det också 

bli en nackdel om man som chef bli för omvårdande och inte alltid är så tuff man bör vara.  

 

Monica upplever att det ibland kan vara svårare för kvinnor att infria de olika förväntningar 

som kommer från medarbetare och överordnade på grund av att dessa ibland krockar. Hon 

menar att kvinnor ofta förväntas vara snälla, hyggliga och omvårdande och att de gärna vill 

coacha sina medarbetare. Detta bidrar till att det kan vara svårare att vara så pass tuff och hård 

som man behöver för att leverera de ”hårda” resultat som ens överordnande kräver.  

 

Elin är undantaget bland respondenterna, hon upplever inte att det är någon direkt skillnad 

mellan manliga och kvinnliga chefer.  

 

När respondenterna fick frågan om det finns några generella skillnader mellan manliga och 

kvinnliga ledarstilar har samtliga svårt att se några tydliga skillnader. Några av dem anser att 

typen av ledarstil enbart har med personlighet och inte kön att göra. Hanna tror ändå att 

kvinnor är lite mer otydliga i sitt ledarskap och går mer på känsla, på både gott och ont. Hon 

menar att män nog ha en mer auktoritär stil. Beatrice tror att det möjligtvis finns lite fler team- 

bildare bland kvinnor än bland män. Överlag tror dock kvinnorna att valet av ledarstil beror 

till större delen på icke könsrelaterade faktorer.    

 

4.3 Karriären 

På frågan om de i början av sina karriärer eftersträvade att bli chefer svarade alla utom en av 

respondenterna nej. Alla dessa kvinnor har av olika anledningar ett driv inom sig som tar dem 

framåt i karriären, men att detta har lett till att de har blivit chefer har från början inte varit ett 

medvetet mål. Viljan att få ta mer ansvar, att få vara med och ta beslut, har varit stark hos 

majoriteten av kvinnorna. Fem av dem nämner att deras arbete är roligt och stimulerande, att 

det har varit en drivkraft, att fortsätta framåt för att få prova på nya och spännande uppgifter 

och inte bli uttråkad och omotiverad på sin arbetsplats. Monica berättar; 
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”Det som driver mig mest är att lära mig mer och kunna utvecklas hela tiden. För om jag blir 

uttråkad blir jag lätt lite lat. Jag tycker även om att vara med och styra och ställa lite, ha 

ansvar. Jag vill ha möjlighet att påverka.” 

 

Fyra av sju respondenter nämner också att det är positivt att få arbeta med människor och 

hjälpa dem att utvecklas.  

 

När det kommer till frågan om pengar och lön, svarar respondenterna väldigt lika. Det är 

viktigt, men inte avgörande. Självklart vill de ha betalt för arbetet de utför, men ingen av 

kvinnorna nämner det som en drivkraft. Det var först på den direkta frågan om lön spelade 

roll som de uppgav att de vill tjäna pengar, men att det inte är det primära. Andra faktorer 

väger tyngre. Detta är nog ett typiskt kvinnligt drag, att inte prioritera lönen, menar Kristin. 

Kvinnor blir så glada över möjligheten att få att nytt arbete och att avancera, att de nöjer sig 

med det. En man skulle säkert också bli glad, men inte till vilket pris som helst. Inger säger 

samma sak, hon har aldrig varit speciellt fokuserad på lönen utan har varit lycklig över 

möjligheten att få utvecklas och prova nya tjänster att det har räckt för henne. Hon anser själv 

att lönebiten inte är rättvis, män tjänar bättre än kvinnor och i efterhand kan hon ångra att hon 

själv inte varit hårdare på den biten.  Beatrice säger;  

 

”Lönen är ju viktig, och jag tycker att jag har haft en bra löneutveckling, men den kunde ha 

varit bättre. Hade jag varit man i samma roll och haft samma karriär så hade jag haft mer 

betalt, så är det. Man sätter en annan prislapp. För mig har inte lönen varit det viktigaste.” 

 

Att aktivt söka sig till högre positioner har heller inte alltid varit en självklarhet för vissa av 

respondenterna. Det kan krävas att man blir uppringd och tillfrågad för att inse att man 

faktiskt vill och vågar ta tjänsten. Detta kan vara en nackdel för kvinnor, att man väntar på att 

bli uppbjuden istället för att visa framfötterna själv, säger Monica. Ett exempel på det är 

Beatrice, hon berättar att när hon tidigare arbetade som ställföreträdande chef försökte hennes 

tidigare chef flera gånger pusha henne att söka kontorschefstjänster, men att hon inte kände 

sig redo eftersom hon ville ha mer kunskap innan hon vågade sig på utmaningen. När hon till 

sist sökte ett kontorschefsjobb fanns det två att välja på, ett på ett mindre och ett på ett större 

kontor. I första skedet valde hon att söka sig till det mindre, tryggare kontoret. Det var först 

när både hennes gamla chef och en tidigare kollega fick henne att inse att hon utan problem 

skulle klara av och passa bättre som chef på det större kontoret som hon sökte sig dit till slut.    
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Elin och Hanna medger att vara omtyckt eller inte som chef, påverkar dem till en viss del. 

Elin berättar; 

 

”Ja, till viss del tror jag att det kan göra det, om jag ska vara självkritisk. Egentligen ska det 

inte göra det, men man vet ju att man inte kan vara omtyckt av alla, men jag tror att det kan 

påverka mig. Att man inte vill göra sig osams med folk, man försöker undvika det i alla fall. 

Det kanske är lite mer kvinnligt att känna så.” 

Monica säger att vara omtyckt eller inte påverkar henne som människa, men det påverkar inte 

henne när hon tar beslut.   

4.3.1 Hur har de lyckats? 

Flera av respondenterna har nämnt att det är viktigt att ha en bra chef. Man behöver någon 

som uppmuntrar, stödjer och ger en den chans man behöver för att komma framåt. Flera 

nämner också att de helt enkelt har gjort ett bra jobb och uppmärksammats på det viset. 

Carina säger; 

 

”Jag tror att det är en kombination av att jag har gjort bra ifrån mig på de olika 

anställningar jag har haft och genom det har jag ju fått uppmärksamhet. Så det är nog mina 

prestationer som har talat för sig själv.” 

 

Ingen av dessa kvinnor säger dock att de är speciellt bra på att konkurrera. De har svårt att 

argumentera för att just de ska få ett visst arbete eller uppdrag. Istället är de bättre på att visa, 

genom hårt arbete, att de är rätt person för jobbet. Hanna säger; 

 

”Jag är nog dålig på att medvetet konkurrera. Jag har alltid den devisen att det jag kan 

påverka är att jag kan göra ett så bra jobb som möjligt, det är hela min grundfilosofi” 

 

Överlag har det framkommit att respondenterna dock är bra på att ta risker, i alla fall i lagom 

mängd. Elin uppger att hon generellt är försiktig av sig, men resten av kvinnorna vågar ta 

åtminstone genomtänkta risker. Framförallt Inger är inte rädd för att ta risker, det värsta som 

kan hända är att man inte klarar av något, och hur farligt är det, menar hon. Kristin berättar 

hur hon upplever sitt risktagande; 
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”Jag kan ta risker, men kalkylerbara risker. Jag förstår vad ni frågar för vi håller precis på 

att ha samma diskussion i banken nu, varför har vi inte så många kvinnliga chefer som vi 

önskar? Killar har, tror jag, mycket lättare för att ta det där lilla steget. Det är ju alltid en 

risk när man ger sig in på något nytt, kommer jag att klara av det här? Och vi tjejer ska alltid 

vara så otroligt säkra på vår uppgift, att vi verkligen klarar det här. Jag har nog lärt mig att 

våga ta den där lilla kalkylerbara risken, men ändå funderar igenom vad det värsta som kan 

hända är. Jag tror inte ens killar går igenom den resan, de tänker nog bara att det ordnar sig. 

Så lite riskbenägen är jag nog.”    

 

Samtliga kvinnor har självförtroendet och viljan att avancera. De har tagit de flesta chanser de 

har fått i yrkeslivet och utan att medvetet konkurrera, har de visat att de vill framåt i karriären. 

 

4.4 Könsrelaterade frågor 

Både Carina och Kristin har upplevt att omgivningen ibland har dömt dem och ifrågasatt 

deras prioriteringar när det kommer till karriär och familj. Carina uppger att hon kände 

påtryckningar från omgivningen om att hon inte borde ha arbetat så mycket som hon gjorde 

när barnen var små. Dock var dessa påtryckningar alltid riktade mot henne som mamma, 

aldrig mot hennes man som pappa. Kristin har liknande upplevelser och hon säger att 

människor i allmänhet, andra kvinnor i synnerhet, har svårt att acceptera att hon väljer att 

köpa den service som behövs för att få ihop sitt liv. Hon ger ett exempel; 

 

”Jag kommer ihåg ett specifikt exempel när barnen var lite yngre; Det inträffade något som 

gjorde att jag var tvungen att vara kvar på jobbet och min man var ute på resa och barnen 

skulle åka på sin pingisträning och jag hade inte möjlighet att skjutsa dem. Då ringde jag 

hem till ena barnet som var 12 då och förklarade situationen och sa att jag skulle ringa och 

beställa en taxi som skulle skjutsa dem till träningen. De visste att det fanns lite pengar i en 

låda de kunde ta för att betala. Då var det två kvinnor i närheten som hörde detta och 

undrade hur jag kunde försumma mina barn på det sättet. Mina söner, som är införstådda 

med att jag jobbar mycket och inte alltid kan komma ifrån i tid, de tyckte ju bara att det var 

roligt att få åka taxi till träningen. Och det lärde dem någonting, så de hade ju inga 

bekymmer med detta, men omgivningen hade det. Men omgivningen har ju aldrig haft 

bekymmer med att min man tar till samma hjälp som jag, så är det ju, folk reagerar inte på 

samma sätt om det gäller en man. Jag tror att det här är typiskt svenskt, vi har ju lite att 

jobba med, med oss själva också.” 
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Ingen av kvinnorna känner att manliga och kvinnliga medarbetare behandlar dem olika, de får 

den respekt de förtjänar av båda könen. Dock har majoriteten av respondenterna någon eller 

några gånger under sin karriär upplevt att de blivit orättvist behandlade enbart på grund av att 

de är kvinnor. Carina berättar om ett tillfälle i början av sin karriär; hon fick barn och gick 

hem på mammaledighet och under samma period gick en av hennes manliga kollegor hem på 

pappaledighet. Carina var enbart borta i sex månader för hon och hennes man delade på 

föräldraledigheten och när hon kom tillbaks till arbetet bedyrade hon för sin chef att hon ville 

satsa på karriären och utvecklas inom banken. Trots detta fick hon fortsätta att sitta i kassan, 

medan den manliga kollegan fick utvecklas och börja med nya uppgifter. De två hade i 

princip samma erfarenhet och Carina hade dessutom en akademisk examen. Hon upplevde att 

det var en tydlig åtskillnad i behandlingen av henne och den manliga kollegan och det enda 

hon kunde grunda detta på var att han var man och hon var kvinna.    

 

Både Monica och Inger har varit med om att de har fått ”sämre” titlar än manliga 

chefskollegor. När Inger fick sin första tjänst som kontorschef var det bara hon och en till 

kvinna som var kontorschef inom den regionen. Hon och den andra kvinnan fick titeln 

kamrersassistents, medan deras manliga kollegor kallades kamrerer. Monica upplevde samma 

sak; när hon blev chef fick hon inte titeln bankdirektör, men reflekterade inte över det då hon 

antog att det var på grund av att det var en gammal och förlegad titel. Några år senare fick en 

kille som hon tidigare hade varit mentor åt en chefspost och blev per automatik utsedd till 

bankdirektör. Båda kvinnorna reagerade över detta och tack vare deras ifrågasättande, 

ändrades deras titlar.     

 

En tydlig skillnad mellan könen som alla respondenterna har sett är att män generellt är bättre 

på att framhäva sig själva. Män tycker själva att de kan mycket och att de lär sig snabbt, 

menar Maria. De syns och hörs mer, belyser sina bra egenskaper på ett sätt som kvinnor sällan 

gör, säger Kristin. Framförallt i lönesamtal är skillnaden stor mellan kvinnor och mäns 

agerande bekräftar samtliga respondenter. Män har en tendens att värdera sig själva högt och 

begär lön utifrån vad de tycker att de är värda, de vågar ställa krav, berättar Monica. Även om 

det har blivit bättre, fortsätter hon att säga, finns det fortfarande tjejer som tackar och bugar 

för det lilla de får.   
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4.5 Familje- och privatlivet 

Kvinnornas familje- och privatliv ser olika ut; Elin har två barn i åldrarna 9 och 13 år, hon är 

gift och hennes man arbetar på Korsnäs. Han jobbar normala tider och han är inte chef. Carina 

har idag vuxna barn som är 18 och 25 år gamla. Hennes man har liksom henne också alltid 

jobbat mycket. Monicas man arbetar som vaktmästare och han har aldrig lagt ner lika mycket 

tid på arbetet som sin fru. Tillsammans har de adopterat en dotter som nu är 4 år. Beatrice är 

inte gift och har inga barn. Sedan några år tillbaka har hon en särbo. Hanna har två barn i 

åldrarna 10 och 15 år. Hennes man jobbar också mycket och pendlar dessutom till en annan 

stad för att arbeta. Kristins man är chef inom IT-branschen och han har också lagt ner mycket 

tid på sin karriär. Tillsammans har de två söner som är 18 och 21 år gamla.  

 

Samtliga kvinnor säger att de på olika sätt lyckas få vardagen att gå ihop och att de hinner 

med både arbetet och familjen. Dessa kvinnor är på olika nivåer i sitt chefskap, så vissa 

arbetar därför mer än andra. Deras män arbetar olika mycket och i förlängningen är det 

skillnad i hur mycket männen kan dela på ansvaret i hemmet. Elin är exempelvis den som har 

”lägst” chefspost av respondenterna, hon har dessutom en man som arbetar normala tider och 

hinner därför hjälpa till hemma. Hon säger att de delar jämt på hushållssysslorna och att hon 

sällan jobbar över, de har alltså inga större problem att få det att gå ihop. Kristin är istället en 

högt uppsatt chef och måste lägga ner många timmar på arbetet, samtidigt som hennes man 

också är chef och arbetar mycket. Hon säger; 

 

”Man får på något sätt bestämma sig för en ambitionsnivå (när det gäller hemmet), ska man 

jobba båda två och rätt så mycket, då måste man för det första vara överens om det från 

början, så att man inte varje dag diskuterar vem som ska göra vad. Det blir en ömsesidig 

förståelse. Det jag tror att jag har klarat av är att känna att man måste ta hjälp, det tror jag 

att många tjejer har svårt med. Att våga i ett tidigt skede ta hjälp med vad det nu kan vara. 

 /… / Vi bestämde oss ganska tidigt att ha back-up, hade vi det inte i form av föräldrar eller 

liknande, så anlitade vi den hjälp vi behövde, exempelvis i form av en tjej som kunde rycka in 

och hämta, lämna och passa barnen när vi inte hade möjlighet till det. Det är frågan om man 

prioriterar att allt alltid är 100 % perfekt, eller om man klarar av att leva med lite halvkaos 

emellanåt. Man måste bestämma sig för hur mycket tid man vill lägga ner på jobbet och hur 

mycket egen tid vill man ha. Det är inte säkert att man kan kombinera att ha mycket egen 

fritid med att samtidigt vara två stycken som jobbar och samtidigt ha barn. Då kanske man 
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får göra avkall på det på några år, men jag tror att man måste göra upp om det där med sig 

själv, annars blir man stressad.”    

 

Monicas familjeliv är tvärtemot det traditionella, hon och hennes man har ombytta roller 

jämfört med ”vanliga” familjer. Hon är chef och arbetar mycket, medan han har ett mindre 

tidskrävande jobb på lägre nivå och tar därför mer ansvar för hemmet. Hennes man är väldigt 

hjälpsam och har alltid stöttat henne i karriären. För henne har det varit näst intill avgörande 

för att hon skulle kunna stiga i graderna, med tanke på det extra ansvaret och arbetstimmarna 

som det innebär. Monica tror att det är svårt att få ihop allt om båda parterna jagar karriärer. 

Hennes man var också pappaledig längre än henne, ett år jämfört med hennes fyra månader. 

De andra kvinnorna tycker att de har ett jämlikt förhållande med sin man och säger att de 

hjälps åt så gott det går för att få allt att flyta på. De nämner också att det kan vara en fördel 

att de är chefer eftersom de på ett annat sätt kan bestämma sina egna tider och arbeta en del 

hemma på kvällarna när barnen har lagt sig.  

 

Fyra av respondenterna säger att deras föräldrar har påverkat dem och betytt mycket i deras 

karriärer. Inger säger att hennes föräldrar, framförallt hennes pappa, har betytt otroligt mycket 

för henne och lärt henne att vara öppen och att alltid behandla människor med respekt. 

Beatrices pappa har också varit chef och han har varit en förebild för henne i sitt sätt att tänka, 

tycka och agera. Hennes mamma har varit en förebild för henne i det sätt hon tar hand om 

människor och ordnar saker. Monica berättar om sina föräldrar; 

 

”Min biologiska pappa var chef och veckopendlade, men som gick in i väggen och tog sitt liv 

när jag var 8 år gammal. Så jag kan ju inte säga att jag blev pushad och motiverad av att 

göra karriär på grund av honom. Däremot har händelsen påverkat mig i hur jag tänker och 

värderar saker i livet och karriären. Det har antagligen bidragit till att jag ifrågasätter om 

vissa saker är värda att göra eller inte göra. Min mamma är en otroligt klok kvinna som inte 

har haft en ledarroll, men hon har alltid stöttat mig och funnits där.” 

 

4.5.1 Prioriteringar 

Alla kvinnor har gemensamt att de till stor del har fått prioritera bort sin fritid och egna 

intressen till förmån för arbetet och familjen, med undantag för Inger. Hon säger att hon aldrig 

behövt prioritera bort något, hon hinner med både arbete, familj, träning och vänner. Det 

gäller att planera berättar hon, då går det att få ihop allt. Man får helt enkelt avsätta tid i 
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kalendern för egen fritid och sen planera jobbet utefter det. Enda undantaget har varit det 

senaste året då hon har pendlat till en annan ort för att arbeta, då har hon varit tvungen att 

välja bort vissa saker på grund av tidsbrist. Både Carina och Kristin uppger att barnen ibland 

har fått komma i andra hand i deras liv, i alla fall tidsmässigt. Carina menar att hon givetvis 

hade kunnat spendera mer tid med sina barn om hon jobbat mindre, men samtidigt älskar hon 

sitt arbete och det leder till att hon är lyckligare och att hennes barn får en gladare mamma. 

Hon säger att barnen vuxit mer i sig själva i och med att de fått tagit mer ansvar. Kristin 

uppger samma sak, hennes barn lärde sig tidigt att ta eget ansvar och hon och hennes man har 

alltid gett sina barn stort förtroende. Kristin säger; 

 

”Vi har inte varit några curling- föräldrar. De upptäckte i tonåren att skulle de där jeansen 

vara tvättade, då var det nog bäst att de tvättade själva.”  

  

Samtidigt har Kristin och hennes man alltid varit engagerade i sina barn, hjälpt dem med 

läxläsning och liknande. Då är det istället andra saker som har prioriterats bort menar Kristin, 

man kanske inte kan läsa alla böcker man har tänkt eller hinna gå på gymmet om man istället 

jobbar sent och sen väljer att förhöra religionsläxan.   

 

Beatrice har ingen familj och har därför inte behövt ta hänsyn till det heller när hon valt den 

karriär hon gjort. Dock säger hon att hon fick prioritera bort mycket i sitt liv när hon arbetade 

som rörelsechef eftersom hon pendlade veckovis till en annan ort. Hon fick säga nej till roliga 

saker på den tiden och hann inte träffa sina vänner lika mycket som vanligt. Det var under 

denna period som hon också träffade sin nuvarande särbo, dock gick det inte att bygga vidare 

på den relationen när hon arbetade så mycket som hon gjorde. Det fick de göra senare, när 

hon bytte tjänst och inte pendlade längre. Beatrice säger att det var helt okej att leva ett sådant 

liv under den tid hon gjorde, men att det till sist kostade för mycket i form av förlorad tid och 

umgänge. Hon säger att det nog hade varit svårt att överhuvudtaget ta den tjänsten om hon 

hade haft familj och barn. 

 

Beatrice har inte valt bort att ha familj och barn till förmån för sin karriär, det har blivit så av 

andra anledningar, dock skulle hon kanske inte alltid, som tidigare nämnts, gjort samma 

karriärsval om hon haft familj. Monica däremot prioriterade bort barn under lång tid på grund 

av att hon fått vissa chanser i karriären och ville visa att hon uppskattade det och ville göra ett 

bra arbete. På grund av detta tyckte hon aldrig att det passade in att ta sig tid att bilda familj, 
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så till sist när hon var redo för att skaffa barn, kunde hon inte bli gravid och valde istället att 

adoptera. Hon blev därför inte mamma förrän hon var 41 år gammal. Idag säger hon att hon 

inte skulle vilja ha det på något annat vis, men hon menar ändå att man inte ska vänta så länge 

som hon gjorde. Monica säger; 

 

”Min familj är idag det teamet jag hämtar styrka och energi ifrån. Så jag vill råda yngre 

kvinnor till att om man vill bli mamma och även ha en karriär så är det möjligt för allt det där 

löser sig.”  

4.6 Varför finns det färre kvinnliga chefer än manliga chefer? 

Det finns vissa faktorer som flera av kvinnorna nämner som anledningar till det låga antalet 

kvinnliga chefer. En av dessa är att män anställer män. Män hör till samma nätverk, de lär 

känna varandra och har kanske lättare att förstå varandras tankar och sedan rekryterar de ur 

den gruppen. En annan anledning som framkommer under flera av intervjuerna är att män är 

bra på att stötta varandra och är måna om varandra, kvinnor är inte lika bra på det. Kvinnor 

ser varandra som konkurrenter istället för att dra nytta av varandra och kan bete sig 

avundsjukt och missunnsamt. Inger säger; 

”Killarna tjänar ofta mer, killarna får lättare jobb. Men jag vill inte påstå att det är killarnas 

fel att det är så, för killarna säger ja när de blir tillfrågade. Killarna stöttar varandra. Tjejer 

är skit med varandra. De blir lätt avundsjuka. När jag fick chefsjobbet -98 var det en kvinna 

som undrade hur jag hade betett mig för att få det jobbet. Hon undrade om jag hade haft ihop 

det med någon. Va?! Skulle hon sagt så till en karl! Nej, aldrig.” 

Det Inger tar upp i ovanstående citat, förutom att kvinnor inte tar hand om varandra, är att 

kvinnor är sämre på att ta för sig och våga tro att de kan. De säger inte alltid ja när de blir 

tillfrågade. Kristin menar att kvinnor inte framhäver sig på samma sätt som män och man 

vågar inte alltid ta sig an nya arbetsuppgifter om man inte är säker på att man kommer att 

klara av dessa.  

Både Inger och Carina tror att familjelivet kan hålla tillbaka kvinnor i karriären, att man inte 

känner att man vill eller kan arbeta för mycket om man exempelvis har barn. Carina tror att 

det finns många kvinnor som sätter sig själva i andra hand och Elin menar att det inte alltid är 

accepterat av samhället att kvinnan prioriterar att arbeta mycket och satsa på en karriär.  
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Kristin anser att det beror på hur strukturerna i ett företag fungerar. Hon menar att om inte 

ledningen bestämmer sig för något till 100 % och arbetar helhjärtat med det så blir det ingen 

förändring. Man måste prata om ämnet hela tiden och fokusera på problemet. Hon tror inte att 

detta utförs i tillräcklig utsträckning på företagen idag. Vidare säger hon att det inte enbart 

beror på strukturen i företagen, det beror på strukturen i hela samhället.  

 

4.7 Vad ska man göra för att främja kvinnliga chefer? 

Respondenterna har olika tankar kring hur man ska jämna ut könsklyftorna på chefsnivå. 

Carina anser att företagen måste börja tänka annorlunda när man nyanställer på de högre 

chefsnivåerna. Istället för att, som man kanske ofta gör, fokuserar på vilka män som kan vara 

rätt för tjänsten ska man medvetet undersöka vilka kvinnor som har de rätta kvalifikationerna. 

Inger tänker likadant, hon tycker att man ska anstränga sig att lyfta fram kvinnor mer. 

Beatrice är inne på samma spår, hon menar att det är viktigt att prata om att det inte är helt 

okej att fortsätta ”fylla på med” för mycket män. Hon tycker att man som kvinna bör kunna 

påpeka detta, men att även männen själva måste känna att det inte är rätt. Det måste komma 

från båda hållen. Hon förstår att det kan vara svårt att ändra ett invant beteende, men att det är 

vad som krävs. Hon säger; 

”Vi håller på att jobba stenhårt på att få det jämställt och vi försöker hela tiden få upp det på 

bordet, direkt när man känner att det blir fel. I en ledningsgrupp jag var med i tidigare var 

det fem män och jag som ensam kvinna, och ibland blev det fel, liksom hur tänkte ni nu, och 

då påpekade jag det. Man måste säga till när man märker att man kommer in i gamla 

hjulspår igen.”    

Kristin tycker att det är viktigt att man sprider kunskap om jämställdhet. Hon berättar; 

”Det handlar mycket om vad jämställdhet är egentligen. Alla förstår inte det, man måste få in 

ett beteende som sitter i ryggmärgen. Om man pratar med många killar så är jämställdhet för 

dem vem som gör jobbet hemma, ”jag är jämställd för jag dammsuger”. Men hur de agerar 

runt sina kvinnliga medarbetare eller att de ser till att de aktivt letar efter kvinnliga chefer, 

det tar ett tag innan de förstår, att det är det som handlar om jämställdhet. Och hur man 

pratar och uppför sig och så vidare.” 

Monica tycker att om man exempelvis kommer till en ny ledningsgrupp och är den enda 

kvinnan, kan man kräva att en till kvinna ska tas in. En är ingen, menar hon. 
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Respondenterna är kluvna till om kvotering är ett användbart redskap i jämställdhetskampen. 

Fyra av kvinnorna vill inte att det ska behövas, men menar ändå att om det går för sakta kan 

det eventuellt vara ett sätt att få utvecklingen att gå i rätt riktning. De andra tre respondenterna 

tycker inte att regelrätt kvotering är lösningen, men att det kan vara okej att prioritera kvinnor 

i vissa lägen. Kristin menar att om man har två slutkandidater för en tjänst, en man och en 

kvinna, kan man titta lite extra på kvinna och se mer positivt på henne.  

Samtliga respondenter tror att det är viktigt att ha någon form av mentor, kontaktnät eller 

liknande stöd i sin karriär. Två av respondenterna har själv haft uttalade mentorer och tre av 

de andra har haft likartat stöd. De anser att det är bra att ha någon som kan coacha och stödja 

och som man kan få råd av och diskutera med. Majoriteten av kvinnorna säger också att det är 

viktigt med kontaktnät, ibland på grund av att få en tjänst och även för att få utbyte av andra 

för att på så sätt kunna utföra ett bättre arbete.      

Varje intervju avslutades med frågan om respondenterna hade några tips till andra kvinnor om 

hur man ska lyckas i karriären. Samtliga kvinnor säger att man måste ta för sig, våga synas 

och inte vara rädd att ta sig an nya utmaningar. Hanna säger; 

”Mycket handlar om att sprida positivitet kring sin person. Det gäller att skapa ett bra rykte 

om sig själv och göra ett bra jobb.” 

Många nämner också att det är viktigt att ha en bra chef, både Monica och Kristin sa 

ordagrant ”välj din egen chef om du kan”. Det är viktigt att vara tydlig med att man vill 

fortsätta avancera och bli chef och visa det för rätt människor menar både Inger, Carina, 

Hanna och Elin. Man måste helt enkelt visa vad man går för!  

4.8 Sammanfattning av empiriavsnittet 

En majoritet av respondenterna anser att kvinnor har en viss fördel i sitt chefskap gentemot 

män eftersom de är bättre på att känna av hur människor mår och de kan hantera sina kollegor 

på ett mer medkännande sätt. En nackdel som framkommer med att vara kvinna i karriären är 

att miljön på de högre nivåerna i hierarkin är mansdominerad och det kan vara svårt för en 

kvinna att göra sin röst hörd. Vi ser att respondenterna inte anser att kvinnors egenskaper 

skulle göra dem till sämre chefer, det är istället miljön omkring som har en negativ påverkan.   

Ingen av de intervjuade kvinnorna har från början eftersträvat att bli just chefer, men alla har 

haft ett driv att komma framåt. De har haft en vilja att ta mer ansvar och utvecklas inom sitt 

yrke. Samtliga respondenter menar att tjäna pengar inte har varit målet med att göra karriärer. 
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Kvinnornas fokus har inte varit att eftersträva skyhöga löner och samtliga säger att det inte har 

varit det viktigaste för dem. Kristin, Inger och Beatrice medger dock att de skulle ha tjänat 

mer pengar om de varit män. Vi gör den tolkningen att även om dessa kvinnor säger att de 

inte prioriterar lönen och att den inte har varit det viktigaste, upplever de ändå en orättvisa i 

att män värderas högre i monetära termer.  

Vi ser att vissa av kvinnorna, upprepade gånger, väntat på att bli tillfrågade istället för att 

själva aktivt söka sig till nya tjänster. De har heller inte medvetet konkurrerat för att bli 

befordrade. De har istället visat vad de går för genom att arbeta hårt och göra ett bra jobb. 

Samtliga, bortsett från Elin, säger att de är bra på är att ta genomtänkta risker, de vågar ta det 

lilla extra steget som Kristin menar att män annars är bättre på än kvinnor. 

De två huvudpunkterna som framkommer under rubriken ”könsrelaterade frågor” är att 

kvinnor ibland behandlas orättvist och blir dömda av omgivningen enbart på grund av att sitt 

kön, samt att kvinnor är sämre på att framhäva sig själva. Det framgår av Carina och Kristins 

berättelser att omgivningen har haft svårt att accepterat deras prioriteringar; att de har lagt tid 

på att göra karriärer istället för att vara hemma med barnen lika mycket. Vi anser att det är 

tydligt att detta är av enbart könsrelaterade skäl då båda kvinnorna medger att deras män, som 

också arbetat mycket, inte har ifrågasatts på samma sätt av omgivningen. Man tar än idag för 

givet att det är kvinnan som ska göra största uppoffringen för att hinna med familjen. 

Vi ser ett tydligt mönster i hur respondenterna beskriver mäns och kvinnors förmåga att visa 

upp sina prestationer. Samtliga respondenter menar att män i allmänhet är klart bättre på att 

framhäva sig själva och att de gärna överdriver sina positiva egenskaper. Kvinnor är inte lika 

bra på detta och de nöjer sig också på ett annat sätt med vad de får, exempelvis i lönefrågor, 

än vad män gör. 

Vi ser att för att ha den typ av karriärer dessa kvinnor har, framförallt de högst uppsatta av 

dem vi intervjuat, krävs en del uppoffringar. Samtliga, bortsett från Inger, medger att de fått 

prioritera bort egen tid och egna intressen för att hinna med både arbetet och familjen. 

Beatrice är den enda av respondenterna som inte har familj, men hon upplevde ändå under de 

åren hon pendlade att hon fick uppoffra mycket av sitt privatliv för arbetes skull. Vi anser att 

man måste vara beredd att göra avkall på vissa delar av sitt liv om man vill ha en 

framgångsrik karriär.  
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Under intervjuerna framkommer olika åsikter och teorier om varför det finns färre kvinnliga 

chefer än manliga chefer. En av dessa är att män anställer män, en annan är att kvinnor är 

dåliga på att stötta varandra och istället ser andra kvinnor i karriären som hot. Vi anser att en 

viktig poäng, som Kristin adresserar, är att det låga antalet kvinnliga chefer beror på hur 

strukturerna i företagen fungerar. Om ledningen i ett företag fullt ut vill se en förändring 

måste man aktivt arbeta för att detta ska ske. I dagsläget utförs inte detta i den utsträckning 

som behövs i svenska företag. 

För att främja kvinnligt ledarskap menar två av respondenterna att rekryterarna medvetet 

måste undersöka vilka kvinnor som har de rätta kvalifikationerna och inse att det inte är okej 

att fylla på med för mycket män. Kristin menar att det är viktigt att sprida kunskap om vad 

jämställdhet egentligen innebär. Åsikterna går isär bland respondenterna om huruvida 

kvotering bör användas, men alla sju kvinnor är överens om att mentorer eller liknande 

kontaktnät är viktigt för att komma framåt i karriären. Samtliga respondenter tycker att det är 

viktigt att kvinnor som vill göra karriär framhäver sig själva och våga synas och om de kan, 

välja sin chef.         
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5. Analys 

I detta avsnitt sammankopplas resultatet som framkommit i empirin med den teoretiska 

referensramen. Analysen utgår från de rubriker som finns med i teoriavsnittet. 

5.1 Kvinnligt ledarskap 

Enligt Alvesson och Due Billing (1999) finns det två sätt att se på ledarskap, antingen anser 

man att det finns skillnader på kvinnligt och manligt ledarskap eller att valet av ledarskapsstil 

inte är könsrelaterat. På den direkta frågan om typ av ledarstilar är könsrelaterade anser 

majoriteten av respondenterna att så inte är fallet, det beror mer på personlighet. Dock 

framkommer det i samband med andra frågor att många av kvinnorna ändå ser att kvinnor i 

allmänhet, och då även kvinnliga chefer, är mer lyhörda och omtänksamma än vad män är. De 

är bättre på att känna av omgivningen och arbetar mer med relationer.  

Keohane (2005), Eagly och Johnson (1999) menar att kvinnor är demokratiska och 

omvårdande i sin ledarroll och att detta gör dem väl anpassade att vara effektiva ledare. Ser 

man till de egenskaper respondenterna tillskriver en bra ledare stämmer dessa överens med 

författarnas beskrivning. En generell uppfattning bland de intervjuade kvinnorna är att en chef 

ska vara en god lyssnare och engagerad i sina medarbetare. Carina och Inger anser, precis som 

Keohane, att en ledare måste våga ta beslut och stå för dessa och att det är viktigt att visa de 

anställda sin uppskattning. Eagly (2007) beskriver tre olika benämningar av ledarstilar och 

den som överensstämmer bäst med respondenternas definitioner av en bra ledare är 

”transformational leader”. Det är även den ledarstilen som anses vara mest effektiv och 

karaktäriserar kvinnor i stor utsträckning. Vår tolkning av detta är att kvinnors 

underrepresentation på ledarpositioner inte beror på att de har sämre ledaregenskaper än män. 

Detta eftersom vi ser att både författarna och respondenterna snarare antyder att en chef med 

ovanstående kvinnliga egenskaper är bättre anpassad som ledare.     

Det framkommer i teorin att föräldrar och uppväxten påverkar och formar en ung människas 

liv, och även till viss del de karriärval som man gör. Ingen av de intervjuade kvinnorna 

uppgav dock att deras föräldrar påverkat vilket yrke de valt, däremot har flera blivit 

inspirerade eller motiverade av sina föräldrar att faktiskt göra karriär. Vår tolkning är att 

föräldrars influenser påverkar unga kvinnors karriärer till viss del, framförallt kan uppmuntran 

och stöd från föräldrar bidra till en ökad vilja bland kvinnor att göra karriärer, men att det inte 

är en avgörande faktor.  
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5.2 Anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer 

Wilson (2006) diskuterar teorier om vad som kan ligga bakom det låga antalet kvinnliga 

chefer. En av dessa kallas den strukturella teorin och fokuserar på familjemässiga, sociala och 

organisatoriska barriärer. Flera av respondenterna håller med Wilson och tror att familjelivet 

kan hindra kvinnor i karriären, framförallt eftersom kvinnor har en tendens att sätta sig själva 

i andra hand. Kristin anser liksom Wilson att organisatoriska barriärer hindrar kvinnor och 

hon menar att det är viktigt att ledningen i ett företag kontinuerligt arbetar helhjärtat med 

problemet för att det ska bli någon förändring. Detta diskuterar även Due Billing (2006), hon 

menar att företag utåt sett kan ge en bild av jämställdhet, men att de ledande aktörerna i själva 

verket har stereotypa föreställningar om kvinnor. Respondenterna påpekar att detta kan vara 

ett hinder i kvinnors karriärer. Vi anser att det är viktigt att företag kontinuerligt arbetar med 

jämställdhetsfrågor för att minska de organisatoriska hinder som kvinnor stöter på. Vi ser att 

det är ett problem att organisationer inte hängivet arbetar tillräckligt mot en förändring. 

Austin (2000), Due Billing (2006), Frankenhaeuser (2000) och Wahl (2003) har genom 

studier och undersökningar kommit fram till att det ofta snedfördelade ansvaret för hemmet 

och familjen hindrar kvinnor i karriären. Ofta resonerar män och kvinnor annorlunda när det 

kommer till familjelivet, kvinnor prioriterar generellt familjen högre än män gör. Detta märks 

också när man mäter tillfredsställelse i karriären, uppstår det konflikter mellan arbetet och 

familjen påverkas kvinnor långt mer av detta än män gör. Vi anser att kvinnor blir mer 

påverkade av detta på grund av att de känner oro över att inte leva upp till samhällets 

stereotypa förväntningar på kvinnans roll. Vi ser att kvinnor känner sig tvungna att ta på sig 

huvudansvaret för familjen och hemmet och därför också påverkas mer negativt än männen 

när det uppstår konflikter mellan arbetslivet och familjen.   

Samtliga respondenter har familj och barn utom Beatrice. Ingen av kvinnorna säger att det är 

betungade att ha familj och samtidigt göra karriär, några medger dock att det måste till ett 

visst pusslande för att få vardagen att gå ihop. De respondenter vars män inte har satsat lika 

mycket på karriären som dem själva, menar att deras män har varit en viktig del i att de har 

kunnat kombinera familj och karriär. Det intressanta är att de kvinnor vars män också arbetar 

mycket och har chefsposter ändå tycker att det går bra, medan de kvinnor som har en man 

som lägger ner mycket tid i hemmet, inte tror att det skulle gå ihop om båda ville göra 

karriärer. Vi ser att skillnaden i familjer där båda har tidskrävande arbeten är att det krävs mer 

planering och mer hjälp av andra, vilket respondenterna också medger. Trots att det 

framkommer att det finns svårigheter att kombinera arbete och familjeliv, har detta inte 



 

51 
 

hindrat respondenterna från att göra karriärer. De likheter som ändå går att se är att Monica 

erkänner att hon tackat nej till vissa erbjudanden på grund av familjen med tanke på långa 

arbetsresor och att Beatrice säger att hon antagligen tänkt annorlunda om hon haft barn 

angående tjänster som kräver pendling. Vår tolkning är att det är svårt för kvinnor att 

kombinera karriär och familjeliv, men det är möjligt att lyckas om man får eller köper den 

hjälp som är nödvändig.           

Även om respondenterna på olika sätt får vardagen att gå ihop uppger samtliga, med undantag 

för Inger, att de ändå måste prioritera bort vissa delar av sitt privatliv som exempelvis 

fritidsintressen och träning. Austin (2000) menar att tidsbrist är ett hinder som håller kvinnor 

tillbaka i karriären, men detta har inte hindrat respondenterna som valt att lägga sin tid på 

arbetet. De har istället valt att prioritera bort annat i sina liv. Vi ser att då det är möjligt, med 

viss hjälp, att kombinera karriär och familjeliv krävs det ofta att kvinnor istället väljer bort 

andra aspekter av sitt liv. Ju mer tidskrävande en kvinnas karriär blir desto mindre tid har hon 

att lägga på annat och då måste också hennes vilja att göra karriär vara stor nog att 

kompensera för de bortprioriterade delarna. Detta faktum anser vi gäller lika mycket för en 

man som har ett tidskrävande arbete, inte heller han kommer ha lika mycket fritid. Skillnaden 

är att kvinnor lägger ner mer tid på hemmet och då förlorar ännu mer egentid än männen om 

de väljer att göra karriär.  

En anledning till det låga antalet kvinnliga chefer är att män ofta anställer män. Detta, menar 

Moss Kanter (1993), eftersom det generellt är män som innehar de högsta positionerna inom 

ett företag är det också de som nyanställer och väljer vilka de vill ge chefsposter till. Några av 

respondenterna nämner också att män är bra på att ta hand om varandra och stötta varandra i 

karriären. Kvinnor är inte lika bra på detta, utan de ser varandra mer som konkurrenter och 

blir avundsjuka på varandra och beter sig missunnsamt. Mäns starka nätverk och det faktum 

att kvinnor kan upplevas som ”främmande”, i kombination med att kvinnor är sämre på att 

stötta varandra, anses som bidragande orsaker till det låga antalet kvinnliga chefer bland 

respondenterna. Att kvinnor är sämre på att stötta varandra är det ingen annan än kvinnorna 

själva som kan ändra på anser vi. Det faktum att män anställer män tolkar vi däremot som ett 

organisatoriskt problem. Om företagsledningar har en genuin vilja att uppnå ett mer jämställt 

arbetsklimat på toppnivåerna skulle de se bortom det manliga nätverket och medvetet leta 

efter kvalificerade kvinnor att rekrytera.   



 

52 
 

Då de högsta positionerna inom ett företag företrädelsevis representeras av män blir också 

kulturen på toppen mansdominerad. Beatrice säger att hon känner av detta och menar att det 

kan vara svårare för kvinnor att ta sig in och göra sig hörda på de högre nivåerna. Här finns 

likheter med Af Jochnicks (1997) resonemang om att kvinnor har svårare att göra sig hörda i 

en mansdominerad omgivning. Carina påpekar också att kvinnor måste anpassa sig till den 

manliga jargongen, men säger dock att detta inte är ett problem för henne. Oviljan att 

beblanda sig med kulturen i organisationens topp kan vara en av anledningarna till varför 

kvinnor väljer att inte sträva efter chefspositioner, menar Wilson (2006). Majoriteten av 

respondenterna har också någon eller några gånger under sina karriärer känt sig orättvist 

behandlade enbart på grund av att de är kvinnor. Detta har dock inte hindrat dem från att 

fortsätta.  Vår tolkning är att det är svårt att göra sig hörd när man är i numerärt underläge, 

vilket kvinnor ofta befinner sig i på de högre nivåerna. Kvinnor blir tvungna att anpassa sig 

till den manliga jargongen och kan uppleva svårigheter med detta. Vi ser precis som Wilson 

att det kan vara ett hinder för kvinnor som vill göra karriärer.     

Något som diskuteras flitigt i teorin är att kvinnor är sämre på att ta för sig än män. De tar inte 

gärna risker, är inte speciellt bra på att konkurrera och framhäver inte gärna sig själva. Alla 

kvinnor beter sig inte på detta vis, men man ser ofta att kvinnor ändå har en tendens att dra sig 

tillbaka medan männen syns och gör sig hörda på ett annat sätt. När det gäller risktagande 

anser Austin (2000) att det ibland är positivt att vara riskavert, och att ta för stora ekonomiska 

eller fysiska risker inte alltid är av godo. Dock kan det ofta i karriären missgynna kvinnor om 

de inte vågar ta det där extra steget och hon menar att kvinnor behöver sticka ut hakan ibland. 

Alla respondenter utom Elin berättade att de ändå är bra på att ta risker, inte till en överdrift, 

men genomtänkta risker. Vi anser att eftersom dessa kvinnor har avancerat i karriären 

stämmer det på sätt och vis överens med teorin. Respondenterna hör till undantagen som har 

tagit de nödvändiga risker som krävs för att komma framåt. Förmågan att våga ta risker är 

också en av faktorerna Austin (2000) nämner som hjälper kvinnor framåt i karriären. Elin som 

säger att hon inte gärna tar risker är också den som än så länge har den lägsta chefsposten 

bland kvinnorna. Vi anser därför att man måste våga ta vissa risker för att komma framåt i 

karriären. Då menar vi genomtänkta risker eftersom om man vågar ta allt för många risker 

kanske man hamnar där man inte vill eftersom för mycket sätta på spel. För trots att Elin är 

den som är minst benägen på att ta risker av kvinnorna, måste hon ha tagit vissa risker i och 

med att hon har vågat byta tjänster och tagit ett större ansvar för andra människor. 
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Samtliga respondenter uppger att de är dåliga på att konkurrera. Trots detta har de avancerat i 

karriären, men de anser att det beror mer på att de har gjort ett bra arbete och att de 

uppmärksammats för det. Det framkommer i teorin att kvinnor anses arbeta bättre i platta 

organisationer eftersom de gärna arbetar med relationer och uppmuntran. De är hjälpsamma 

och medkännande. Austin (2000) menar att dessa egenskaper är typiskt kvinnliga och att 

kvinnor därför ofta drar sig för att konkurrera hierarkiskt. Hon argumenterar att kvinnor inte 

vill riskera att förstöra relationer och detta bidrar till att de stannar upp i karriären. 

Arhén och Zaar (1997) ser också att kvinnor ofta prioriterar relationer och ibland går så långt 

att de tackar nej till en chefstjänst eftersom de vet att någon de bryr sig om också vill ha den 

positionen. De menar att en chef måste inse att hon/han inte kan vara älskad av alla och att 

man är ensam i sin roll. Respondenterna uppger att de inte själva konkurrerat aktivt, men det 

som skiljer dem åt från den typ av kvinna som litteraturen beskriver är att de tagit chansen när 

de fått den och inte tillåtit att relationen till kollegorna fått hålla dem tillbaka. Dock medger 

Hanna och Elin att det faktum att vara omtyckt eller inte som chef, påverkar dem till en viss 

del. Vi anser att kvinnor har en tendens att prioritera relationer högre än män och att det 

faktiskt kan hindra dem i deras karriärer. Detta återspeglas i respondenternas egna berättelser 

eftersom de erkänner att de inte är bra på att konkurrera och vill gärna att det utförda arbetet i 

sig ska uppmärksammas istället för att de aktivt ska visa vem de är och vad de går för. Vi tror 

också att detta inkluderar vissa män, men inte i samma utsträckning som bland kvinnor.   

Respondenterna medger att de inte alltid själva aktivt sökt sig till högre positioner, de har 

istället väntat på att bli ”uppbjudna” innan de vågat testa på en ny tjänst. Beatrice beskrev ett 

tillfälle då hon näst intill blev övertalad att söka en tjänst. Af Jochnick (1997) menar att detta 

är vanligt bland kvinnor. Det krävs ofta att kvinnor blir uppmanade att ta sig an nya 

utmaningar innan de faktiskt gör det. De vill också gärna känna sig noggrant förberedda innan 

de tackar ja till något. Detta stämmer överens med Kristins tanke om att kvinnor har svårt att 

ge sig in på något nytt om de inte känner sig helt säkra på att de har kunskap nog att klara av 

uppgiften. Vi anser att Af Jochnicks resonemang stämmer, vi ser att kvinnor har en tendens att 

vara mer försiktiga och vi tror att detta hänger samman med att kvinnor också är mindre 

riskbenägna än män.  

Något som samtliga respondenter märkt hos sig själva och framförallt hos sina medarbetare är 

att kvinnor överlag är sämre på att framhäva sig själva. Detta märks extra tydligt i lönesamtal; 

män begär, kvinnor tackar och tar emot. Dahlbom-Hall (1997) menar att detta inte beror på 
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kvinnors bristande kunskap utan det tycks finnas en norm att kvinnor ska se sig själva som 

otillräckliga. Frankenhaeuser (1993) ger exempel på när kvinnor väljer att inte söka en tjänst 

för att de inte uppfyller samtliga krav, när de undervärderar sina egenskaper istället för att 

framhäva dem. Samtliga respondenter säger själva att lönen inte varit i fokus när de klättrat i 

karriären, det har aldrig varit det viktigaste. Kristin tror att denna inställning är typiskt 

kvinnlig och att män prioriterar lönen högre. Respondenterna medger också att de skulle haft 

högre lön om de varit män, både för att man än idag värderar män annorlunda och framförallt 

för att de själva inte begärt så mycket de har kunnat alla gånger. Vi ser att kvinnor måste bli 

bättre på att begära den lön de är värda, men framförallt måste företagsvärlden värdera 

kvinnor högre, sätta en högre prislapp på dem. Vi anser att så länge män tjänar mer än kvinnor 

kommer inte full jämställdhet uppnås, även om man tillsätter lika många kvinnor som män på 

chefspositioner.  

Det faktum att respondenterna ser skillnad på hur sina kvinnliga och manliga medarbetare 

framhäver sig själva är inte unikt. Frankenhaeuser (1993) har skrivit om hur kvinnor 

nedvärderar sin kompetens. Att kvinnor tänker på det viset om sig själva och sin kompetens 

menar Austin (2000) beror på det psykologiska glastak som kvinnor sätter upp inom sig. Det 

blir som ett psykologiskt hinder som tar form genom nedvärderande tankar och sänkta 

förväntningar på sig själv, och detta hinder måste kvinnor komma förbi om de vill ha en 

framgångsrik karriär. Frankenhaeuser (1993) ser att olikheterna i kvinnor och mäns 

självvärdering börjar redan i spädbarnsålder. Pojkar uppmanas att ge sig ut och upptäcka 

omgivningen, medan flickor skyddas från det okända. De teorier som har belysts i studien om 

kvinnors sätt att framhäva sig själva på, har många likheter med hur respondenterna upplever 

det. Vi anser att Frankenhaeuser har en poäng i att flickor och pojkar tidigt uppfostras på olika 

sätt och vi ser detta som en bidragande orsak till kvinnors bristande förmåga att framhäva sig 

själva. Vi håller dock inte med Austin om att kvinnor sätter upp psykologiska glastak inom 

sig som hindrar dem, ingen indikation på detta framkommer under intervjuerna.   

5.3 Hur ska kvinnor lyckas? 

Wahl (2003) menar att det är svårt att undersöka hur kvinnor ska nå de högre positionerna då 

det finns så få undersökningsobjekt. Det finns betydligt fler teorier om varför kvinnor inte 

lyckas än om hur de ska lyckas. Detta ser vi även i respondenternas svar på frågan. Få av 

kvinnorna kan ge konkreta exempel på hur man ska gå till väga. Austins (2000) resonemang 

om att motivation och att ha en drivkraft är viktiga faktorer verkar också stämma in på 

respondenterna. Samtliga respondenter har alla ett driv inom sig som tar dem framåt i 
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karriären, och även om de inte motiverats av att bli chefer har de ändå strävat framåt. De har 

drivits av att få ta mer ansvar, utveckla andra och vara med och ta beslut. En av anledningarna 

till att de fått chansen att avancera är för att de har haft bra chefer som uppmärksammat dem. 

Flertalet av respondenterna nämner att ha en bra chef är viktigt, ibland avgörande, för att få 

möjligheten att utvecklas och växa inom företaget. Vi förstår varför respondenterna betonar 

vikten av att ha en bra chef, hur kompetent en person än är blir det näst intill omöjligt att 

avancera om ens chef inte vill ge en den chans som behövs. Eftersom kvinnor har svårare att 

framhäva sig själva ökar behovet av en chef som uppmärksammar en kvinnas prestationer 

utan att hon själv behöver belysa dem. Vår tolkning är därför att det är viktigt för kvinnor som 

vill avancera i karriären att ha en lyhörd och vaken chef som ser sina medarbetare.    

Som tidigare nämnts presenterar Due Billing (2006) och Austin (2000) flertalet 

undersökningar som visar att kvinnor hålls tillbaka i karriären på grund av det ansvar de tar 

för hemmet och familjen. Därför kan det vara värdefullt att få hjälp och att ha någon att dela 

ansvaret med. I första hand tar man hjälp av sin partner, menar Due Billing. Det senare 

alternativet exemplifierar Monicas, Ingers och Elins liv, deras män har inte gjort karriärer i 

den bemärkelsen att de innehar chefsposter eller lägger ner mycket tid på sitt arbete och kan 

därför hjälpa till där hemma och avlasta sina fruar. Här finns det tydliga likheter med Austins 

teorier om att en kvinna måste ta tid och fokusera på sig själv och sin karriär om hon vill 

lyckas och detta underlättas av att hon får hjälp med sysslorna i hemmet. Vi ser att det är till 

fördel för kvinnor som vill göra karriär att de har en man som inte arbetar lika mycket och är 

villiga att lägga ner tid på hemmet och familjen istället. Det ger kvinnan mer utrymme för 

arbetet tidsmässigt sett och det minskar pressen på henne att både utföra ett bra jobb och 

samtidigt ta största ansvaret för familjelivet.   

De kvinnor som inte har lika mycket hjälp av sin partner kan istället se till att få hjälp av sina 

föräldrar eller köpa den service som är nödvändig. Det senare alternativet är något som 

Kristin och hennes familj använder sig av då både hon och hennes man innehar chefsposter 

och arbetar mycket. Dock uppger Kristin att detta inte alltid ses med blida ögon från 

omgivningen. Detta faktum beskrivs också i teorin; Boschini (2004) menar att det tycks finnas 

en norm i Sverige att man bör sköta om sitt hem på egen hand. Vi ser detta som en stereotyp 

uppfattning, att samhället verkar ha svårt att se bortom den gammalmodiga synen på kvinnors 

roll i hemmet och vi tror att om den allmänna åsikten om detta förändrades skulle fler kvinnor 

ta hjälp utifrån.     
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Wahl (2003) påpekar en annan faktor som kan få kvinnor att lyckas i karriären och det är att 

utnyttja det som skiljer dem från männen, sina typiska kvinnliga egenskaper. Deras sätt att 

kommunicera och det faktum att de är bra på att känna av stämningen och bry sig om sina 

medarbetare på ett sätt som män inte alltid gör, är egenskaper som kvinnor ska ta till vara på 

och använda till sin fördel. Det finns likheter i respondenternas svar där även de anser att 

dessa karaktärsdrag är typiskt kvinnliga och menar att det är positiva egenskaper som är 

användbara i chefsyrket. Vi anser att de nämnda egenskaperna också finns hos män, men att 

de är vanligare bland kvinnor och det är därför till fördel för kvinnor att utnyttja dessa på rätt 

sätt.    

5.4 Att främja kvinnligt ledarskap 

Ett verktyg som kan användas för att jämna ut den snedfördelade könsfördelningen på 

toppositionerna i företag är kvotering. Enligt Novus Opinions undersökning var 63 % av de 

intervjuade mot kvotering. Bland respondenterna önskar samtliga att det inte ska vara 

nödvändigt, men fyra av dem tror att det ändå kan vara ett hjälpmedel när utvecklingen går för 

sakta. De övriga tre anser att regelrätt kvotering inte är lösningen, men att det kan vara okej 

att prioritera kvinnor i vissa lägen. Frågan om kvotering är ett laddat ämne där åsikterna går 

isär, men säkert är att om företagsklimatet var jämställt skulle behovet för kvotering 

försvinna. Vi tror inte på regelrätt kvotering då risken för kompetensbortfall finns, men vi 

anser att när det finns både kvalificerade män och kvalificerade kvinnor att välja på bör man 

prioritera att tillsätta en kvinna för att minska könsklyftorna. 

Boschini (2004) anser att ett viktigt steg mot ett jämställt arbetsklimat är att aktivt och 

kontinuerligt ta upp ämnet till diskussion. Hon anser att man måste vara tydlig från högsta 

ledningen att det måste ske en förändring. Flera av respondenterna nämner också att ett viktig 

led i att främja kvinnligt ledarskap är att i grunden börja tänka annorlunda angående kvinnors 

roll på arbetsplatsen. Detta stämmer bra överens med det Boschini diskuterar, hela 

organisationen måste känna att det är positivt att anställa kvinnor på ledande positioner och 

detta kommer bara att ske om ledningen förespråkar det. Vi håller med Boschini och anser att 

det är viktigt att diskutera jämställdhetsfrågor och att viljan till förändring måste komma från 

högsta ledningen för att ha en inverkan inom organisationen.  

Boschini (2004) lyfter fram flera alternativ som företagen själva kan göra för att hjälpa sina 

anställda, och då framförallt kvinnorna, för att få en balans mellan arbetet och privatlivet. 

Inom flera amerikanska organisationer underlättar företagen för sina anställda genom att bistå 
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med hjälp i form av städservice och barnpassning. Detta är dock inget som respondenterna 

upplevt på sina arbetsplatser. Vi ser att detta skulle vara ett bra hjälpmedel för kvinnor i 

karriären och det skulle bidra till att kvinnor kan fokusera på arbetet.   

Mentorskap är ett annat hjälpmedel för kvinnor som vill avancera i karriären. Samtliga 

respondenter tror att det är viktigt att ha en mentor eller någon form av kontaktnät, framförallt 

eftersom kvinnor behöver lite mer ”pushning” än vad män gör för att komma framåt. Fem av 

respondenterna har själva haft uttalade mentorer eller likartat stöd. Austin (2000) ser inte den 

traditionella mentor - adept relationen som givande, dock finns det andra exempel i teorin på 

lyckade mentorprogram. Inom Ruter Dam ser man exempelvis att kvinnor ofta har nytta av 

sina mentorer och att det ger dem ett extra stöd och en ”skjuts” i karriären. Vår tolkning är att 

mentorskap är en fördel för kvinnor i karriären i och med att det är ett hjälpmedel för dem att 

uppmärksammas och få vägledning. Vi håller inte med Austins resonemang eftersom flera av 

respondenter och undersökningar inom Ruter Dam visar på nyttan av mentorprogram.   

 

5.5 Sammanfattning av analysen 

Vi ser att kvinnor är minst lika anpassade som män att vara chefer. Studier visar att kvinnor 

ofta besitter demokratiska och omvårdande egenskaper som värdesätts hos en ledare. Vi anser 

därför att det låga antalet kvinnliga chefer inte beror på kvinnors ledarstil.  

Det är viktigt att företag kontinuerligt arbetar med jämställdhetsfrågor. För att en förändring 

ska ske måste högsta ledningen aktivt arbeta för att jämna ut könsklyftorna. Vi ser att detta 

inte sker i tillräcklig utsträckning och att det är en av anledningarna till att den snedfördelade 

könsfördelningen.  

Kvinnor tar det största ansvaret för familjen och hemmet och det kan vara svårt att kombinera 

detta med en karriär. Vi anser att den stereotypa synen på kvinnans roll i hemmet måste 

förändras och att utgångspunkten ska vara att mannen och kvinnan har delat ansvar.  

Vi ser ett organisatoriskt problem med att män anställer män i för stor utsträckning. De 

ledande aktörerna måste se bortom den befintliga referensramen och medvetet rekrytera 

kvalificerade kvinnor.  

I vår studie framkommer det att kvinnor är sämre än män på att framhäva sig själva, att 

konkurrera och att ta risker. Detta bidrar till att kvinnor inte uppmärksammas på samma sätt 
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och det gör det svårare för dem att avancera. En förklaring till kvinnors återhållsamma och 

tillbakadragna sätt ligger i att samhället och föräldrarna behandlar pojkar och flickor 

annorlunda redan från tidig ålder. Ofta innebär detta beteende att kvinnor väntar på att bli 

uppbjudna innan de tar sig an mer avancerade roller i företaget.  

För att kvinnor ska lyckas anser vi att det är viktigt att ha en bra chef och det är också en av 

anledningarna som respondenterna anger har bidragit till deras framgångar. En kompetent 

chef ser sina medarbetares prestationer och uppmuntrar människor som vill utvecklas och 

låter dem få chansen att avancera.  

Den viktigaste faktorn för att främja kvinnligt ledarskap är att företagen aktivt arbetar för ett 

jämställt arbetsklimat och att kunskap och förståelse för problemet implementeras på högsta 

nivån i organisationen. Mentorskap anser vi kan vara ett användbart hjälpmedel för kvinnor i 

karriären, kvotering är ett annat omdebatterat verktyg som är skapat för att minska 

könsklyftorna. Det som talar emot användningen av könskvotering anser vi är risken för 

kompetensbortfall.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt knyter vi ihop arbetet och besvarar de frågeställningar som uttrycktes i 

inledningen samt ger våra egna reflektioner på den utförda studien. Vi ger också förslag till 

fortsatta studier.  

6.1 Svar på våra frågeställningar 

Här kommer vi besvara de tre huvudfrågor som denna studie utgått ifrån. 

6.1.1. Varför är antalet kvinnliga chefer färre än manliga chefer inom banksektorn? 

Det finns flera potentiella förklaringar till det låga antalet kvinnliga chefer. Även om 

litteraturens svar på denna fråga inte är specifikt kopplade till banksektorn anser vi att man 

kan applicera dessa teorier på arbetsklimatet inom bankvärlden.  

Vår slutsats är att det finns tre huvudanledningar till varför det finns färre kvinnliga chefer än 

manliga chefer; kvinnors egen oförmåga att framhäva sig och ta risker, det betungande 

ansvaret kvinnor har för hemmet och familjen samt den traditionella bilden som fortfarande 

finns kvar av att chefen är en man.   

Ett mönster vi upptäckt i arbete är att kvinnor har svårigheter att visa vad de kan i flera olika 

situationer. Det faktum att kvinnor är sämre än män på att konkurrera, de är sämre på att 

framhäva sig själva och ta risker anser vi är en av anledningarna till att det finns få kvinnliga 

chefer. Man måste kämpa för att få det man vill, visa att man kan och våga ge sig in på 

okända territorier. Om inte kvinnor gör det på samma sätt som männen, hamnar de lätt i 

skymundan och riskerar att försvinna snabbt ur rekryteringsprocessen.  

Vi anser att en annan anledning till det låga antalet kvinnliga chefer är det snedfördelade 

ansvaret i hemmet. De kvinnor vi har intervjuat har på olika sätt övervunnit denna barriär 

genom att bland annat ha en man som delar på ansvaret i hemmet eller genom att köpa 

nödvändiga tjänster. Dock ser vi genom studier som presenteras i teorin att det fortfarande är 

många kvinnor som hålls tillbaka av ansvaret de tar för barnen och hemmet och ytterligare 

andra som inte vill prioritera bort tiden med familjen för att göra karriärer. Ansvaret är 

betungande och i många fall där kvinnor försöker kombinera karriär och familj blir detta en 

stressfaktor. För att minska problemet måste strukturerna i samhället förändras i grunden, den 

traditionella bilden av kvinnans roll i hemmet måste förändras. Det ska inte vara en 

självklarhet att kvinnan i första hand tar hand om barnen och hemmet.  
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Den sista huvudförklaringen till det låga antalet kvinnliga chefer inom banksektorn är att den 

traditionella synen på den manlige chefen till viss del finns kvar och att grundtanken om 

jämställdhet inte genomsyrar företagen från ledningen och nedåt. Även om företag ger en bild 

av att vara måna om att ha ett jämställt arbetsklimat är det inte alltid man lever upp till detta. 

Vi menar därför att målet att driva ett jämställt företag måste vara förankrat i högsta ledningen 

för att kunna genomsyra hela organisationen. Det måste finnas en genuin vilja att förändra 

situationen.   

Eftersom det fortfarande finns flest män på toppen blir kulturen mansdominerad och som 

många av respondenterna nämner är det ofta män som anställer andra män som passar in i 

denna kultur. Då blir det lätt att diskussionen om jämställdhet hamnar i skymundan. Lika som 

det måste till en förändring i samhällets sätt att se på kvinnors roll i hemmet måste det till en 

förändring i företagens sätt att förhålla sig till kvinnliga ledare, och detta måste börja på 

högsta nivån. Vi anser att det är viktigt att hela tiden ha diskussionen om jämställdheten uppe 

på bordet och direkt säga till om man är på väg tillbaka in i gamla hjulspår.      

6.1.2. Hur har de kvinnor som blivit chefer lyckats komma så långt som de har gjort? 

Vi ser att respondenterna är skickliga och kompetenta inom sitt yrke och har blivit 

uppmärksammade för det. De har tagit chansen att avancera när de väl fått den.  Dock anser vi 

att majoriteten av kvinnorna inte hade gjort alla dessa val om de inte fått rätt stöttning och 

pushning från sin omgivning och chefer. Vi ställer oss tveksamma till om vissa av 

respondenterna hade varit chefer idag om inte andra människor hade uppmanat dem. Denna 

slutsats gör vi genom att majoriteten av respondenterna inte har sökt chefspositioner förrän de 

har blivit tillfrågade eller uppmanade av andra.  

Utifrån undersökningen har vi kommit fram till att det är viktigt att ha en bra chef. Med detta 

menar vi då att man som anställd får möjlighet att utvecklas och avancera och att chefen lyfter 

fram dem som visar en god utveckling. Vår uppfattning är att samtliga kvinnor för det mesta 

har haft bra chefer som har gett de utrymmen för att utvecklas.  

6.1.3. Vad ska man göra för att främja kvinnligt ledarskap? 

För att återkoppla till det som nämnts under de senaste två rubrikerna anser vi att det måste till 

en grundläggande förändring gällande synen på kvinnors roll, både i samhället i stort och i 

företagen. För att det ska ske en förändring i hur företagen resonerar kring jämställdhet och 

när man rekryterar till de högre nivåerna, anser vi att det är viktigt att man är medveten om 

vilka problem som finns. Ledningar i företagen måste börja med att utbilda sig själva inom 
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ämnet för att sedan sprida informationen vidare i organisationen. I både teorin och empirin 

talar man om att det är viktigt att förändringen kommer från högsta nivå i företaget och det 

håller vi med om. 

Ett verktyg som kan användas för att öka antalet kvinnliga chefer är könskvotering. Vår 

slutsats är att man inte bör använda sig av detta då det medför en risk för kompetensbortfall. 

Vi anser att man istället medvetet ska fokusera på kvalificerade kvinnor vid rekrytering och se 

till att det finns kvinnliga kandidater med i slutprocessen.  

Det finns olika åsikter angående effekten av mentorskap och vi anser att det är ett användbart 

verktyg. Även om inte alla som har en mentor drar nytta av detta, finns det exempel både i 

teorin och i empirin där kvinnor har haft stöd och hjälp från sina mentorer. Vår slutsats är 

därför att mentorskap i sig inte är lösningen på jämställdhetsproblemet, men att det är ett 

hjälpmedel för kvinnor att komma framåt i karriären.    

6.2 Våra egna reflektioner 

Det har varit intressant att forska om detta ämne. Personligen har vi framförallt haft både 

nytta och nöje av de utförda intervjuerna. Samtliga kvinnor har varit intressanta och 

inspirerande att lyssna på. Vi har tack vare denna studie fått en större förståelse för de faktorer 

som ligger bakom den snedfördelade könsfördelningen på toppnivå. Vi har också insett vad vi 

själva måste tänka på och bli bättre på om vi vill ha en framgångsrik karriär. Samtliga 

intervjuer har inspirerat oss att utforska de möjligheter som finns inom bankvärlden 

En av bristerna i vårt arbete är antalet intervjuade respondenter. Vi anser inte att sju 

respondenter är för litet antal för att kunna dra vissa slutsatser, dock skulle trovärdigheten öka 

med fler intervjuer. En annan nackdel är att respondenterna är på olika nivå i sitt chefskap. 

Vår ambition var att intervjua så högt uppsatta chefer som möjligt, då det är främst på de 

högre nivåerna som könsrepresentationen är snedfördelad. Vi fick tyvärr inte möjlighet till 

intervjuer med de högst uppsatta cheferna som vi kontaktade. Det faktum att de intervjuade 

kvinnorna är på olika nivåer märks även i vissa aspekter i deras svar. Vi tror därför att vissa 

svar hade blivit mer lika om respondenterna befann sig på liknande nivåer eftersom de då haft 

jämlika förutsättningar.  

Vi har valt litteratur för undersökningen utifrån vad vi anser är relevant för vår studie, men 

detta har också medfört att vi begränsat oss till vissa teorier och perspektiv. Det är troligt att 

andra litteraturval hade gett oss andra teorier om bidragande faktorer till det låga antalet 
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kvinnliga chefer, men vi har försökt se till olika författares resonemang om samma ämne för 

att få olika infallsvinklar på de nämnda orsakerna. Vi har använt vissa äldre källor i som vi 

fortfarande anser vara relevanta för undersökningen då vi ser att dess resonemang fortfarande 

är aktuella.  

Under arbetets gång har vi haft ambitionen att vara objektiva och inte låta våra egna 

värderingar influera arbetet. Vi anser att detta kan vara svårare att uppnå med en kvalitativ 

metod eftersom det finns en risk att vi har påverkat respondenterna under intervjuerna med 

vår närvaro och hur vi har ställt frågorna. Denna risk skulle kunna minimeras med en 

kvantitativ metod med enkätundersökningar och där intervjumomentet försvinner. Trots detta, 

anser vi att en kvalitativ metod med personliga intervjuer passar bättre i vår undersökning. 

Detta eftersom vi vill ha respondenternas egna berättelser och förstå grunden till deras åsikter 

och detta möjliggörs ytterligare genom att vi kan ställa följdfrågor. För att uppnå detta krävs 

intervjuer, en enkätundersökning skulle inte ge lika innehållsrik information.     

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att detta är ett intressant ämne att forska vidare på och så länge det finns brister i 

jämställdheten i vårt samhälle finns det anledning att fortsätta skriva om det. Ett förslag till 

fortsatta studier är att undersöka hur det ser ut inom andra sektorer än banksektorn, man kan 

även jämföra könsfördelningen på chefsnivå i privata företag med statligt ägda företag. Vi 

valde att enbart intervjua kvinnliga chefer i denna studie, men en utveckling på vår 

undersökning vore att även inkludera manliga chefer för att få deras tankar och åsikter i 

ämnet. En annan intressant inriktning skulle vara att även inkludera de kvinnor som inte är 

chefer och få veta varför de inte har valt att gå den vägen eller om något har hindrat dem.     

Vår studie riktar sig till unga kvinnor som är i början av sina karriärer. Vår förhoppning är att 

den ska ge kvinnor en större förståelse för vilka hinder de kan tänkas möta och hur de ska 

tackla dem. Vi anser också att företagsledningar i allmänhet har nytta av att läsa denna studie 

eftersom vi ser att de behöver få upp ögonen för problemet och komma till insikt att det måste 

ske en snabbare förändring.    
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Kort presentation av sig själv 

- Nuvarande position  

- Tidigare utbildning och erfarenhet (karriär) 

- Vägen in i banken till dagens tjänst 

Att vara chef 

- Vilka egenskaper har en bra chef? 

- Att bli chef, har det varit ett mål för dig? 

- Vad driver dig? 

- Anser du att det finns några skillnader mellan manliga/kvinnliga chefers ledarstilar? 

- Ser du några fördelar/nackdelar med att vara kvinna och chef? 

- Att vara omtyckt eller inte, påverkar det dig som chef? 

- Känner du dina anställda personligen? 

- Behandlar manliga och kvinnliga medarbetare dig annorlunda? 

Hur ser ditt privatliv ut? 

- Har du barn? 

- Vad arbetar din man med? 

- Hur ser fördelningen av hushållssysslorna ut?  

Vad har du fått prioritera bort sen du blev chef? 

- Egna intressen? 

- Familjen? 

Hur har du kommit så långt i karriären? 

- Vilken betydelse har dina föräldrar haft för din karriär? 

- Är du bra på att konkurrera? 

- Vågar du ta risker? 

Varför, tror du, finns det färre kvinnliga chefer än manliga chefer? 

- Vilka är de huvudsakliga anledningarna? 

- Har du någonsin upplevt att du blivit orättvis behandlad enbart på grund av att du är 

kvinna? 

Hur tycker du att man ska göra för att främja kvinnligt ledarskap? 

- Är det viktigt att ha en mentor? 

- Vad anser du om kvotering? 

Har du några tips till andra kvinnor om hur man ska lyckas? 


