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Förord
Denna studie är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. Det finns 
ett flertal personer som hjälpt oss på olika sätt och därigenom gjort denna studie möjlig. Vi vill 
rikta  ett  stort  tack  till  våra  respondenter  som  har  bidragit  med  värdefulla  åsikter  och 
erfarenheter. Vi är tacksamma för den tid ni tog er och för det intresse ni visat för vårt valda 
ämne. 

Vi vill även tacka vår handledare Jenny Ståhl som med ett stort engagemang har hjälpt oss att 
föra vår uppsats framåt. Vi är tacksamma för att du ständigt har varit tillgänglig och visat att din 
dörr alltid står öppen. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till Anders Billström, Ingemar Wictor 
och de opponenter som under våra planeringsseminarier  har kommit med kloka åsikter och 
invändningar. Ni har hjälp oss att lyfta vår uppsats till en högre nivå. 
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Sammanfattning
Bakgrund: Vi har idag en relativt jämn könsfördelning på den svenska arbetsmarknaden, men 
ju högre upp i företagens hierarkier vi klättar desto ojämnare blir fördelningen mellan kvinnor 
och män. År 2007 var 28 % av alla chefer i de svenska börsnoterade bolagen kvinnor och endast 
2 % av VD:arna i dessa bolag var kvinnor. Varför situationen ser ut som den gör finns det inget 
givet svar på, men något som de allra flesta är överens om är att det behövs fler kvinnor på de 
höga  chefsnivåerna.  Det  börjar  bli  allmänt  känt  att  bristen  på  kvinnliga  toppchefer  är  en 
riskfaktor  för  företagens  kompetensutveckling,  ledarskap  och  konkurrenskraft.  Den  senaste 
tidens intensiva debatt kring den låga andelen kvinnliga toppchefer har fått många ledare inom 
svenskt näringsliv att öppna ögonen och uttrycka en vilja till förändring. Frågan är nu vad som 
kan göras åt saken?

Syfte: Vi vill skapa en förståelse för hur företag inom svensk banksektor kan agera för att få in 
fler kvinnor på ledande befattningar. 

Genomförande: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ undersökning genomförts. Vi har 
genomfört sex stycken besöksintervjuer med kvinnor som är nyutexaminerade, befinner sig på 
mellanchefsnivå och på toppchefsnivå. Samtliga respondenter arbetar inom banksektorn. 

Resultat: Vi har konstaterat att det finns fyra huvudsakliga faktorer som företagen kan fokusera 
på för att öka andelen kvinnliga toppchefer. Familjen är något som de allra flesta kvinnorna 
prioriterar väldigt högt. Går det inte att kombinera familjeliv med yrkesliv kommer karriären att 
väljas bort. För att inte gå miste om kompetenta kvinnor är det viktigt  att företagen har en 
inställning att det är okej att vara ledig när barnen är små och att det går att kombinera familjen 
och karriären. 

Eftersom huvudansvaret för hushållet oftast fortfarande faller på kvinnan är det många gånger 
svårt  för  kvinnor  att  hinna  med  både  hushållet  och  karriären.  För  att  lyckas  avancera  på 
karriärstegen är det viktigt att ha någon att dela på ansvaret för hushållet med. En faktor som 
kan underlätta är om företagen kan subventionera utomstående städhjälp. 

Vi har tydligt kunnat konstatera att mentorskap och nätverk är viktiga hjälpmedel om man vill 
göra karriär. För att öka andelen kvinnliga toppchefer kan företagen i så stor utsträckning som 
möjligt försöka bistå med mentorer och uppmuntra kvinnliga medarbetare att delta i nätverk. 

Kvinnliga chefer hamnar idag ofta på så kallade ”dead-end-jobs”, det vill säga positioner med 
få  eller  inga  utvecklingsmöjligheter.  För  att  motverka  detta  och  främja  kvinnors 
karriärutveckling är det viktigt  att företagen har som policy att alltid ha en kvinnlig och en 
manlig kandidat kvar till slutomgången vid rekrytering till alla chefspositioner. 

Ovanstående faktorer är sådana som vi menar att företagen kan ha i åtanke för att öka andelen 
kvinnliga toppchefer. Vi anser dock att hela ansvaret inte kan läggas på företagen utan att även 
kvinnorna själva har en del i frågan. Utifrån denna studie har vi kunnat konstatera att det många 
gånger handlar om att det är kvinnorna som sätter hinder för sig själva. 
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Abstract
Background:  Today  we  have  a  relatively  even  gender  distribution  on  the  Swedish  labor 
market, but the higher we climb in the companies’ hierarchies, the more uneven the distribution 
between women and men becomes. In 2007 28 % of all managers in Swedish companies listed 
on the stock market were women and only 2 % of the CEO’s in these companies were women. 
There is no given answer to why the situation looks like it does, but most agree that more 
women are needed on the highest  positions. It  is  becoming widely known that  the lack of 
female  top  executives  is  a  risk  factor  for  competency  development,  leadership  and 
competitiveness. The intense debate about the low proportion of female top executives lately, 
has  been  an  eye  opener  for  many  leaders  within  the  Swedish  economy  and  expresses 
willingness for change. The question is what can be done about it?

Purpose: We would like to create an understanding for how companies within the Swedish 
banking sector can act in order to get more women on leading positions. 

Delivery: To fulfill the purpose, a qualitative study has been made. We have conducted six 
interviews with women who are graduates,  middle managers  or chief  executives.  All  work 
within the banking sector. 

Results:  We have come to the conclusion that there are four main factors that the companies 
can focus on to increase the percentage of female top executives. Family is very high prioritized 
by most women. If a career can not be combined with family life, the career will not be given 
the highest focus. In order not to loose competent women, it is important for companies to have 
the attitude that it is okay to take parental leave and that family and career can be combined. 

Since the main responsibility for the household still often lay with the woman, it is often hard 
for women to have enough time for both the household and a career. To advance on the career 
ladder it is important to have someone to share the responsibility with. One factor that could 
make it easier for women is if companies would subsidize household cleaning.

We have clearly been able to certify that mentorship and networking are important tools if you 
want to be successful in your career.  To increase the proportion of female top executives, 
companies could to a larger extent try to assist with mentors and encourage female coworkers to 
participate in various networks. 

Female  managers  often  end  up  with  so  called  ”dead-end-jobs”,  positions  with  few or  no 
advancement opportunities. To counteract this and to promote women’s career advancements, it 
is important that companies have as policy to always have one female and one male candidate 
in the final recruiting run for all managerial positions. 

We believe that the above factors are such that the companies could have in mind to increase 
the proportion of female top executives. However, we believe that the whole responsibility not 
only can be put in the hands of the companies, but also in the hands of the women in question. 
From this study, we can conclude that women often put up hindrances for themselves.
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1 Inledning

I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till  vårt valda problemområde samt en diskussion  
kring var forskningen står idag. Vi presenterar även vår problemformulering och utvecklar vad  
som är uppsatsens syfte. För att underlätta för läsaren kommer uppsatsens centrala begrepp att  
definieras. Avslutningsvis redogör vi för hur vi har valt att avgränsa denna studie.

1.1 Problembakgrund
Att kvinnor och män har behandlats olika genom årens lopp är allmänt känt. Kvinnan hade fram 
till den senare halvan av 1900-talet varken samma juridiska eller arbetsmässiga rättigheter som 
mannen och fick därför leva efter andra villkor (Bengtsson et al., 1993). Den ojämna synen på 
kön är något som människan själv har skapat. Enligt Berger och Luckmann (1966) är genus en 
social konstruktion, det vill säga att könsmönster skapas genom vårt sätt att leva och av vår 
kultur. I och med att ett samhälle utvecklas så förändras den sociala konstruktionen och därmed 
även synen på kvinnligt och manligt. Man bör dock vara uppmärksam på att det tar lång tid att 
förändra människors förgivettaganden och den sociala konstruktionen i ett samhälle (Berger & 
Luckmann, 1966). Det kan vara därför som kampen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
har varit en trög process. Enligt SCB (På tal om kvinnor och män, 2004) har flera hundra år av 
små förändringar i taget lett oss dit vi är i jämställdhetskampen idag. Här nedan följer några 
viktiga milstolpar:

• 1863, ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder
• 1873, kvinnor får rätt att ta akademisk examen
• 1921, kvinnor får allmän rösträtt
• 1947, första kvinna i regeringen
• 1983, alla yrken öppna för kvinnor, även försvaret
• 2004, en utredning tillsätts om översyn av jämställdhetspolitik

Som fallen ovan visar har vi kommit en lång väg de senaste 150 åren. Idag har vi till exempel 
en relativt jämn könsfördelning på den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2008). Under 2006 var 
47,3 % av den totala arbetskraften kvinnor jämfört med 52,7 % män. Trots det ser bilden inte 
alls likadan ut när vi kommer upp på chefsnivå. År 2007 var endast 28 % av alla chefer i de 
svenska börsnoterade bolagen kvinnor (Wombri, 2008). På toppchefsnivå har vi en ännu längre 
väg  kvar  att  gå  innan jämställdhet  uppnås.  År  2006  bestod  endast  12,4  % av  de  svenska 
börsnoterade bolagens företagsledningar av kvinnor och endast 2 % av VD:arna i dessa bolag 
var kvinnor (Wombri, 2008).

Banksektorn, som kommer att studeras närmare i uppsatsen, har en något jämnare fördelning än 
marknaden generellt.  Inom bank-, finans- och försäkringsbranschen var 36 % av alla chefer 
kvinnor  år  2007  (Wombri,  2008).  Även  på  toppchefsnivå  är  fördelningen  jämnare  än  på 
marknaden i övrigt. År 2006 var andelen kvinnor i bankernas företagsledningar 17,9 %. Dock är 
siffrorna fortfarande för låga. Större delen av de kvinnliga ledarna återfinns på mellanchefsnivå. 
När det sedan kommer till de mer krävande toppchefsjobben så blir kvinnorna betydligt färre 
och frågan är vad detta beror på.
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Olika diskussioner har förts kring varför situationen ser ut som den gör, varför de kvinnliga 
ledarna lyckas avancera till mellanchefsnivå, men inte längre än så (Göransson, 2004). Masui 
(2004) menar att forskningen inom ämnet under 80-talet handlade om att kvinnorna inte ville, 
eller vågade, ta toppchefsjobben. De prioriterade helt enkelt inte samma saker som männen. 
Kvinnorna begränsade ofta sina karriärer för familjens skull och många av dessa kvinnor sörjde 
i efterhand över de karriärmöjligheter de missat (Austin, 2000). Under 90-talet ändrades synen 
något och nu kom skulden istället att läggas på männen (Masui, 2004). Enligt Masui (2004) 
handlade de artiklar och studier som gjordes om att männen valde gamla lumparkompisar att 
sitta  bredvid  dem  i  företagsstyrelser  och  detta  var  ett  stort  hinder  för  kvinnornas 
karriärmöjligheter.  Författaren  menar  att  forskningen  idag  inte  handlar  om  att  hitta  en 
syndabock till problemet. Huvudfrågan är istället hur vi kan bryta denna onda cirkel.

1.2 Problemdiskussion
Som  siffrorna  ovan  visar  så  finns  det  oerhört  få  kvinnor  på  toppchefsnivå  inom svenskt 
näringsliv. Varför situationen ser ut som den gör finns det inget givet svar på men något som de 
allra flesta är överens om är att det behövs fler kvinnliga toppchefer då dessa bidrar till en högre 
lönsamhet  men även till  ett  bättre  arbetsklimat  (Masui,  2004).  Kvinnor och män har  olika 
värderingar och erfarenheter. Genom att tillsätta fler kvinnor på toppchefsnivå kan företagens 
beslutsbredd öka eftersom besluten kan bli färgade av såväl kvinnliga som manliga åsikter. Det 
kan som sagt ses som önskvärt både ur ett lönsamhetsperspektiv, då en stor del av företagens 
kundkrets utgörs av kvinnor, men även ur ett personalpolitiskt perspektiv. Genom att anställa 
fler  kvinnliga  toppchefer  utnyttjas  dessutom  de  befintliga  resurserna  bättre  (Marklund  & 
Snickare,  2005).  Om  ett  företag  vill  rekrytera  de  allra  bästa  cheferna  är  det  bra  om 
urvalsgruppen är så stor som möjligt.  Väljer man att utesluta kvinnorna, det vill säga halva 
arbetskraften, i rekryteringsprocessen är risken stor att man går miste om någon av de allra 
bästa inom branschen (Marklund & Snickare, 2005). 

Då kvinnliga toppchefer kan vara en viktig resurs för våra företag så har det fallit sig naturligt 
för dagens forskning att belysa hur vi kan få in fler kvinnor på ledande befattningar och bryta 
den onda cirkeln (Masui, 2004). En av den socialdemokratiska regeringens huvudfrågor under 
mandatperioden 2002-2006 var att aktivt arbeta för en ökad jämställdhet i samhället (SCB, På 
tal om kvinnor och män, 2004). Några av de övergripande målen i svensk jämställdhetspolitik 
innebar bland annat  att  man ville  få en jämnare fördelning av makt  och inflytande mellan 
kvinnor och män. De ville även att kvinnor och män skulle ha lika villkor och förutsättningar i 
fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Även dagens 
borgerliga  regering arbetar  aktivt  med jämställdhetsfrågor  (Regeringskansliet,  2008).  Ett  av 
målen med deras arbete är att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter när det 
kommer till utbildning och arbete.

Den senaste tidens intensiva debatt kring den låga andelen kvinnliga toppchefer har fått många 
ledare inom svenskt näringsliv att öppna ögonen och uttrycka en vilja till förändring (Fagerfjäll, 
2003). Det börjar bli allmänt känt att bristen på kvinnliga chefer är en riskfaktor för företagens 
kompetensutveckling, ledarskap och konkurrenskraft. Frågan är nu vad som kan göras åt saken?

1.3 Problemformulering
Hur kan företag inom svensk banksektor agera för att öka andelen kvinnor på toppchefsnivå?
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1.4 Syfte
Utifrån berörda kvinnors egna berättelser och erfarenheter, som har analyserats med hjälp av 
vår teoretiska referensram, vill vi skapa en förståelse för hur företag inom svensk banksektor 
kan agera för att få in fler kvinnor på ledande befattningar. Den förståelse vi försöker att bidra 
med bör vara av intresse för: 
• företagsledningar som vill se fler kvinnor avancera inom företaget
• kvinnor som har ambitionen att klättra på karriärstegen
• studenter och andra som är intresserade av ämnet ledarskap  

1.5 Avgränsningar
I denna studie har vi valt att endast fokusera på banksektorn. Våra kvalitativa intervjuer har 
genomförts  med kvinnor  som är  nyutexaminerade,  befinner  sig  på mellanchefsnivå och  på 
toppchefsnivå.  Samtliga  arbetar  inom banksektorn.  Vi  har  valt  denna  bransch  då  vi  båda 
upplever den som intressant och kan tänka oss att vara verksamma inom den i framtiden. 

Vi  har  valt  att  bortse  från  kvotering som en  lösning till  vårt  problem.  Vi  har  gjort  denna 
avgränsning då vi anser att kvotering inte är en långsiktigt hållbar lösning och har därför valt att 
titta på andra faktorer. 

1.6 Centrala begrepp
Nedan presenteras vår definition av de begrepp som i uppsatsen kan uppfattas som flertydiga.

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

”Ledarskapet är något man får som ett förtroende från sina medarbetare. En ledare får saker 
och ting att hända, med och genom sina medarbetare” (Berggren et al., 2003, s. 20). 

Vi är medvetna om att orden chef och ledare inte har exakt samma definition. Orden kommer 
trots det att användas synonymt i uppsatsen. Detta gör vi för att undvika för stor upprepning.

1.6.2 Toppchef
En toppchef  definieras  som  ”högsta chef,  chef i  toppen av företag” (Svenska Akademiens 
ordbok, 2008).  I denna uppsats avser vi en toppchef vara en person som sitter i  toppen av 
företaget. En toppchef behöver inte vara högsta chefen, men denne får maximalt ha två chefer 
ovanför sig och företaget som den är verksam inom bör ha minst 5 000 anställda.

1.6.3 Mellanchef
”Det karaktäristiska för en mellanchef är att han eller hon har chefer både över och under sig i  
organisationsschemat” (Franzén, 2004, s.10). Den definitionen kommer vi att använda oss av 
när vi beskriver mellanchefer i denna studie.
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2 Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska referensram som behandlar den teori och litteratur 
som är betydelsefull för uppsatsen. Även undersökningar och studier som gjorts inom ämnet  
presenteras och granskas.

2.1 Glastaket
Ungefär  lika  många  kvinnor  som  män  är  yrkesverksamma  i  Sverige  idag  och  deras 
utbildningsnivå är  relativt  likartad (Göransson, 2004).  Med tanke på dessa uppgifter  är  det 
häpnadsväckande att det finns så få kvinnliga chefer, särskilt när det kommer till toppchefsnivå. 
Andelen  kvinnliga  chefer  har  visserligen  ökat  avsevärt  de  senaste  åren,  men  bara  upp till 
mellanchefsnivå. Tittar man högre upp i hierarkin tycks det ta stopp. Där finns ett effektivt 
hinder som kan hejda kvinnor från att klättra i karriärstegen och det går under namnet glastaket 
(Göransson, 2004). 

Glastaket består av både synliga och osynliga mekanismer inom organisationer som leder till att 
kvinnor  och  män  inte  möter  samma  förutsättningar  i  karriären  (Kanter,  1977).  Metaforen 
myntades  under  1970-talet,  men  den  lever  kvar  i  vårt  samhälle  än  idag,  särskilt  inom 
näringslivet (Göransson, 2004). Cai och Kleiner (1999) menar att det finns fem huvudsakliga 
faktorer som hindrar kvinnor från att spräcka glastaket. Dessa är:

1. Stereotyper och uppfattningar
De förgivettaganden som samhället har om kvinnligt respektive manligt är djupt inrotade och 
svåra att ändra på (Bible & Hill, 2007). Inom en organisationskultur är stereotypen av en ledare 
en man, därför kan det vara svårt för kvinnor att klättra på karriärstegen.

2. Tillgång till mentorskap och nätverk
Mentorskap och olika typer av nätverk är betydelsefulla resurser för framgång (Akande, 1994). 
Kvinnor har inte haft samma tillgång till mentorer eller nätverk som män, och kan därför möta 
sämre karriärmöjligheter. 

3. Diskriminering på arbetsplatsen
Trots att det finns lagar som reglerar jämställdhet och diskriminering är kvinnor fortfarande 
orättvist behandlade på våra arbetsplatser (Bible & Hill, 2007).

4. Familjeförhållanden
Huvudansvaret för familjen och hemmet faller oftast på kvinnan (Bible & Hill, 2007). Kvinnor 
tvingas därför många gånger att välja mellan familjen och toppchefskarriären. 

5. Finansieringstillgångar
Det är  svårare  för kvinnor att  få finansiellt  stöd då de till  exempel  ska starta  eget  företag 
(Marlow & Patton, 2005). 
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2.2 Stereotyper och uppfattningar
Stereotypen av en kvinna respektive en man är inte densamma i dagens samhälle (Due Billing, 
2006). Anledningen till att synen på kvinnor och män skiljer sig åt beror dels på att det faktiskt 
finns bevisade skillnader mellan könen redan från födseln, de biologiska skillnaderna. En annan 
orsak  som  förstärker  uppfattningen  om  att  kvinnor  och  män  är  olika  är  den  sociala 
konstruktionen som finns i samhället (Berger & Luckmann, 1966). 

2.2.1 Kvinnligt och manligt 
Det finns ett antal bevisade skillnader mellan kvinnor och män som vi inte kan bortse ifrån. 
Dessa är de biologiska skillnaderna som vi har med oss från födseln (Due Billing, 2006). Det 
har konstaterats att kvinnor har både förmåga och kapacitet att nå samma prestationsnivå som 
män, dock stöter de på ett antal hinder på vägen som männen slipper (Drake & Solberg, 1996). 
Dessa hinder grundar sig i de biologiska skillnader som faktiskt finns mellan könen. 

En betydande biologisk skillnad är det faktum att kvinnor blir gravida och föder barn (Drake & 
Solberg, 1996). Graviditeten är både en fysisk belastning för kroppen som påverkar kvinnornas 
prestationsförmåga i varierande grad och innebär dessutom en födsel som i många fall leder till 
att kvinnan måste stanna hemma från arbetet en tid.

Förutom biologiska skillnader i kön, talas det även om sociala skillnader mellan kvinnor och 
män.  Uttrycket  socialt  kön hänvisar  till  de  socialt  och  kulturellt  konstruerade  formerna av 
femininitet och maskulinitet som råder i dagens samhälle (Due Billing, 2006). Marklund och 
Snickare  (2005)  hävdar  att  könsskillnaderna  skapas  hemma,  på  dagis,  i  skolan,  på 
arbetsplatserna och till  och med i  media.  Vi  behandlar  flickor  och pojkar  olika redan från 
födseln vilket formar dem till att bli olika som personer även i framtiden. Även Berger och 
Luckmann (1966) tar upp social konstruktion som en anledning till att vi utvecklas olika. Genus 
är, precis som allting annat, en social konstruktion som skapats genom vårt sätt att leva, hur vi 
uppfostrar våra barn och vårt sätt att anpassa oss till omgivningen.

Marklund och Snickare (2005) beskriver hur vi redan från barnsben lär små flickor att vänta på 
sin tur och inte vara högljudda. Pojkar däremot tillåts vara högljudda och skrika för att få sin 
vilja fram. Enligt Renstig och Sandmark (2005) börjar man uppmuntra flickor till att vara en 
snäll och duktig liten flicka redan i tidig ålder.  ”Genom hela skolan tränas och uppmuntras  
flickor att utföra uppgifter perfekt” (Renstig & Sandmark, 2005, s. 32). Pojkar däremot får 
redan från tidig ålder via olika lagsporter lära sig att konkurrera. Även lumpen är en plats där 
män tidigt får lära sig hur man bör agera för att vinna. 

Att flickor och pojkar uppfostras olika kan naturligtvis få konsekvenser när det blir dags för 
dem att komma ut i arbetslivet (Renstig & Sandmark, 2005). Männen kan bland annat bli bättre 
rustade och mer förberedda för det maktspel som ofta försiggår i konkurrensen om de olika 
chefsposterna.  Kvinnorna kan däremot  få  svårigheter  med att  tyda spelreglerna och lider  i 
många fall av en rädsla för att inte utföra sina arbetsuppgifter helt perfekt. Kvinnor överarbetar 
ofta sina arbetsuppgifter.  Renstig och Sandmark (2005) menar att  det  är  väldigt  viktigt  för 
kvinnor att lära sig de spelregler som finns på de höga chefspositionerna. Enligt Renstig och 
Sandmark  (2005)  är  det  inte  den  som arbetar  mest  utan  smartast  som kommer  att  klättra 
snabbast på karriärstegen. 
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Flickors och pojkars olika uppväxter leder också till att vi utvecklar olika sätt att kommunicera 
(Christopher, 2008). Män är mer rakt på i sin kommunikation, medan kvinnor ofta lindar in sitt 
budskap vilket kräver att man måste läsa mellan raderna.  Pojkar säger exempelvis  ”Let´s do 
this”, medan flickor säger ”Why don’t we do this?” (Christopher, 2008, s. 5). Dessa olikheter 
kan leda till missförstånd och konflikter, både i hemmet och på arbetsplatsen. För att blir mer 
effektiva är det nödvändigt för både kvinnor och män att lära sig det motsatta könets språk. 
Christopher (2008) menar att när kvinnor arbetar i en mansdominerad grupp är det viktigt att de 
är mer rakt på sak, då män inte har lika lätt för att läsa mellan raderna och tyda dolda budskap.

2.2.2 Kvinnligt och manligt ledarskap
När det kommer till skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare finns det två läger inom 
forskningen (Due Billing, 2006). Det finns en olikhetsdiskurs som hävdar att kvinnor och män 
är olika i grund och botten och att detta även speglas i ledarskapet. Inom olikhetsdiskursen finns 
dels  en  föreställning  om att  kvinnor  inte  är  lika  väl  rustade  som män för  att  klara  av  ett 
chefsjobb. Å andra sidan finns det de som har motsatt föreställning och menar att kvinnor är 
bättre chefer än män. Fondas (1997) menar att det pågår en avmaskulinisering inom ledarskapet 
och att effektivt ledarskap i allt större utsträckning har börjat beskrivas med typiskt kvinnliga 
egenskaper. Det nya idealet säger att en bra ledare ska vara mer demokratisk och lyhörd. 

Due Billing (2006) förklarar att det även finns en konkurrerande likhetsdiskurs som menar på 
att det inte finns några direkta skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer. Marklund och 
Snickare (2005) är några av dem som menar att det inte finns några generella skillnader mellan 
kvinnliga respektive manliga ledare, varken när det kommer till deras egenskaper, prestationer 
eller deras sätt att agera. Även Göransson (2004) menar att kvinnliga toppchefer inom svenskt 
näringsliv  liknar  sina manliga  kollegor  i  många avseenden.  De kommer ofta från liknande 
familjebakgrunder, de har lika åsikter och beter sig likartat i många situationer. Yukl (2006) 
hävdar att det är svårt att särskilja egenskaper som är typiskt kvinnliga respektive manliga inom 
ledarskap.  Tidigare  ansågs  typiskt  manliga  egenskaper  vara  förknippade  med  effektivt 
ledarskap. Yukl (2006) menar att forskningen idag visar att det inte finns några bevis på att 
kvinnor och män skiljer sig som ledare. Båda könen har samma förmåga att lyckas. 

Något som däremot kan skilja sig åt när det kommer till kvinnliga respektive manliga ledare är 
omgivningens  förväntningar  och  krav  (Elvin-Nowak,  2001).  Toppchefsnivån  inom svenskt 
näringsliv är fortfarande väldigt manligt kodad vilket leder till en krock när kvinnor kommer 
upp på dessa manliga nivåer (Elvin-Nowak, 2001). När en kvinna kliver fram och utövar den 
auktoritet  som krävs  på  toppchefsnivå  så  uppstår  sanktioner  hos  omgivningen  (Ridgeway, 
2001).  Omgivningen  markerar  helt  enkelt  att  kvinnan  gör  fel  genom att  agera  utanför  de 
uppsatta ramarna. Hennes kvinnlighet blir ifrågasatt och hon blir kallad saker så som Madame 
Saddam  på  grund  av  att  hennes  agerande  inte  stämmer  överens  med  omgivningens 
förväntningar (Elvin-Nowak, 2001). En kvinna förväntas helt enkelt vara mjuk och förstående 
och hon ska förankra och ta hänsyn (Marklund & Snickare,  2005).  Om hon istället  agerar 
kraftfullt  och  börjar  ta  snabba  beslut,  precis  som hennes  manliga  kollegor  gör  så  uppstår 
sanktioner.  ”För att inte bli sedd som en satmara måste kvinnliga chefer förankra mer än de 
manliga” (Marklund & Snickare, 2005, s. 81).
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2.3 Tillgång till mentorskap och nätverk
Akande (1994) menar att tillgång till mentorskap och nätverk är betydelsefulla resurser i jakten 
på en framgångsrik karriär. Vi kommer nedan att redogöra närmare för den betydelse nätverken 
och mentorskapet har för att göra karriär.

2.3.1 Vad är ett nätverk?
Ett  nätverk  definieras  som  ”en  vitt  förgrenad  grupp  som  håller  ihop  och  hjälper  
varandra” (Bendix  &  Dalsgaard,  1998,  s.17).  Nätverket  består  av  frivilliga  grupper  av 
människor som arbetar kring samma idé och syftar till  att skapa en givande kontakt mellan 
varandra  (Lann,  1996).  Nätverket  kan  fungera  som en  plats  för  medlemmarna  där  de  kan 
jämföra sina situationer och diskutera sina yrkesmässiga problem (Lann, 1996). Ett bra nätverk 
utvecklar  och stärker den egna personligheten och ju fler  människor som deltar  med olika 
bakgrunder och olika erfarenheter desto större blir nyttan för medlemmarna (Lann, 1996; Melin, 
1993). 

Enligt Göransson (2004) anser både kvinnliga och manliga toppchefer att personkontakter är en 
av de viktigaste resurserna för framgång. Nätverken kan därför också fungera som ett forum för 
rekrytering av nya chefer. Även van Emmerik, Euwema, Geschiere och Schouten (2006) hävdar 
att det finns ett starkt samband mellan att delta i nätverk och att klättra på karriärstegen, det 
gäller bara att utnyttja nätverkets kontakter på rätt sätt.

2.3.2 Olika typer av nätverk
Det finns olika typer av nätverk och nätverksstrukturer (Drake & Solberg, 1996). Strukturerna 
kan vara stora eller små, formella eller informella, fasta eller lösa, ekonomiska eller sociala. De 
olika typerna av nätverk fungerar för olika typer av syften. Lann (1996) delar in nätverken i två 
stycken huvudgrupper; personliga och yrkesmässiga nätverk. 

De personliga nätverken syftar till att ge bekräftelse och risken finns att stämningen blir dålig i 
dessa  nätverk  om medlemmarnas  berättelser  blir  för  starkt  ifrågasatta  (Lann,  1996).  Dessa 
nätverk präglas av gemenskapsrelationer,  där likhet,  närhet och gemenskap är de viktigaste 
faktorerna (Drake & Solberg, 1996). De personliga nätverken är inte speciellt konstruktiva om 
man  vill  förändra  eller  förändras  utan  fungerar  mest  som ”andningshål”  vid  sidan  av  det 
vardagliga livet (Lann, 1996).

De yrkesmässiga  nätverken är  till  för  att  medlemmarna ska kunna utbyta  erfarenheter  och 
diskutera varandras yrkesmässiga problem (Lann, 1996). I dessa nätverk finns huvudsakligen 
personer som vi tar kontakt med på grund av deras yrkesmässiga kunskap och vi talar till största 
delen om hur vi kan utveckla vår egen eller avdelningens kompetens (Drake & Solberg, 1996). I 
de  yrkesmässiga  nätverken  utvecklas  medlemmarna  mer  ju  fler  som  deltar  med  sina 
erfarenheter och fokus ligger på det officiella arbetslivet varför diskussionerna blir längre och 
mer givande och olikheterna viktigare (Lann, 1996). 

2.3.3 Kvinnors respektive mäns nätverk
Både kvinnor och män använder sig i varierande utsträckning av nätverk men de väljer att 
använda nätverken för olika syften (van Emmerik et al., 2006). Männen ser nätverken som en 
möjlighet att lära känna de nyckelpersoner som kan ge dem en skjuts uppåt på karriärstegen. 
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Lann  (1996)  menar  att  männen  rekryteras  till  toppjobben  både  genom  sina  formella  och 
informella nätverk. Det är genom de informella nätverken, bestående av gamla lumparkompisar, 
studiekamrater,  golfkompisar  och  liknande,  som männen blir  tillfrågade,  eller  får  nys  om, 
toppjobben (Göransson, 2004). Eftersom dessa informella nätverk till större delen består av män 
så leder det till att kvinnorna inte får ta del av de förmåner som ges, i form av befordran. 

Även kvinnorna använder sig i viss utsträckning av nätverk, men då mest till att utveckla sig 
själva och diskutera de yrkesmässiga problem som uppstår som ensam kvinna bland männen 
(Lann, 1996).  Van Emmerik et al.  (2006) menar att det finns ett positivt samband mellan att 
delta i nätverken och att klättra i karriären. Det innebär att även kvinnorna borde lära sig att 
utnyttja sina nätverkskontakter på det  sätt  som männen gör.  Kvinnorna behöver även egna 
informella nätverk där de kan skaffa sig kvinnliga förebilder och hjälpa varandra att synas inför 
en eventuell befordran (Lann, 1996). I dessa nätverk kan de dela erfarenheter med varandra och 
först därefter kan de förmedla sina erfarenheter till männen. 

Ett exempel på ett kvinnligt nätverk är Ruter Dam. Ruter Dam är ett chefsutvecklingsprogram 
för kvinnliga chefskandidater där inte mindre än 750 kvinnor har passerat under de nitton år 
som nätverket  funnits  (Ruter  Dam,  2008).  Många  av  våra  största  svenska  företag  deltar  i 
programmet.  Vi  kan  bland  annat  se  att  samtliga  svenska  storbanker,  det  vill  säga 
Handelsbanken,  Nordea,  SEB  och  Swedbank,  finns  representerade  (Ruter  Dam,  2008). 
Nätverket har som mål att bidra till fler kvinnliga chefer på högre nivåer i större företag (Ruter 
Dam, 2008). Programmet har bidragit till att 65 % av samtliga deltagare har blivit befordrade 
minst en gång sedan de gick med i nätverket. Ruter Dam har lyckats med det som tidigare 
verkat omöjligt, nämligen att förändra den attityd som männen haft till sina kvinnliga kollegor. 
Dock är det fortfarande en lång väg kvar att gå till dess att vi har lika många kvinnor som män i 
de svenska börsbolagens företagsstyrelser, men Ruter Dam hjälper många kvinnor ett steg på 
vägen. 

2.3.4 Mentorskap
Enligt Hultman och Sobel (1994) betyder ordet adept lärjunge eller elev och denne är en person 
som mentorn ska hjälpa att utvecklas och växa såväl som människa som i sin yrkesroll.  En 
mentor är en person som adepten blivit tilldelad, eller själv valt, och som denne inte står i någon 
form av beroendeställning till, mentorn ska alltså inte vara adeptens chef (Hultman & Sobel, 
1994).  Mentorns främsta uppgifter  är  att  ställa  upp som bollplank och hjälpa till  att  vidga 
adeptens vyer. Dock ska mentorn inte på något sätt  försöka styra adeptens dagliga sysslor. 
Mentorn fungerar som en förebild, rådgivare, lärare och vän i en och samma person. 

Mentorskapet kan föra med sig flera fördelar. En anledning att söka sig en mentor är att denne 
hjälper till när man behöver stöd och goda råd för att kunna fatta viktiga beslut helt ensam, utan 
något stöd från arbetsplatsen (Boëthius, 1995). Allt fler företag och organisationer har upptäckt 
att mentorprogram är ett sätt att utveckla och stimulera både medarbetarna, organisationen och 
hela verksamheten på (Ahlström, 2002). Precis som nätverken så kan även en mentor vara en 
möjlighet till befordran (Akande, 1994). Allt fler har insett att mentorprogram är en effektiv 
form  av  chefsutveckling  (Ahlström,  2002).  Det  har  resulterat  i  att  mentorskap  och 
mentorprogram har ökat både i Sverige och runt om i världen på senare tid. Vissa företag och 
organisationer har startat mentorprogram som riktar sig enbart mot kvinnor eftersom kvinnor är 
underrepresenterade på ledande positioner idag. Dessa mentorprogram har då varit ett led i en 
jämställdhetssatsning. Enligt SOU (1994) har de ökade satsningarna bland annat medfört ett 
ökat antal kvinnor på chefspositioner. 
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2.4 Diskriminering på arbetsplatsen
Enligt Bible och Hill (2007) blir kvinnor fortfarande orättvist behandlade på våra arbetsplatser, 
trots att det finns lagar som reglerar jämställdhet och diskriminering. Diskrimineringen märks 
bland annat i form av att kvinnor ges färre utvecklingsmöjligheter och befordringar (Marklund 
& Snickare,  2005).  Männen blir  tillfrågade,  de ges  utvecklingsmöjligheter och de klättrar  i 
karriären. Kvinnor däremot tillfrågas inte i samma utsträckning och de är ofta kvar på samma 
positioner sedan karriärens början.

Det har skett en markant ökning av kvinnliga chefer inom svenskt näringsliv de senaste åren, 
detta gäller dock upp till mellanchefsnivå. Om vi klättrar högre upp i hierarkin och ser på de 
mer krävande toppchefsjobben, så avtar utvecklingen (Renstig, 2003). En rimlig förklaring till 
detta kan vara att kvinnliga chefer ofta hamnar på så kallade ”dead-end-jobs”, det vill säga 
positioner som har begränsade eller inga utvecklingsmöjligheter (Bihagen & Ohls, 2007).  De 
typiska kvinnliga karriärjobben är ekonomichef, personalchef och informationschef, så kallade 
stabspositioner  (Fagerfjäll,  2003).  Männen  däremot  är,  förutom  VD-posterna,  främst 
representerade  inom  positioner  som  har  med  teknik  och  produktion  att  göra,  så  kallade 
linjepositioner. Problemet med detta mönster är att när VD:ar rekryteras så hämtas de från just 
linjen, det vill  säga där männen sitter.  Företag vill  alltså att deras högt uppsatta chefer ska 
komma från linjen, eller från de hårda jobben som de också kallas. Styrelserna vill ha chefer 
som förstår sig på företagets teknik, marknadsföring och finansiering. Mjukare frågor som rör 
exempelvis,  personal,  information  och  miljö  prioriteras  inte  i  dagens  resultatorienterade 
samhälle (Fagerfjäll, 2003).

2.5 Familjeförhållanden
Huvudansvaret för familjen och hemmet faller ofta på kvinnan vilket kan ha både en positiv och 
negativ inverkan på karriären (Elvin-Nowak, 2001). Vissa upplever att familjen har varit ett 
stöd i deras karriärutveckling medan andra upplever att det inte går att kombinera familjeliv 
med att göra karriär. 

2.5.1 Familjen som hinder eller stöd i karriären
Det är ett faktum att för kvinnor är valet mellan familj och arbete inte ett val av antingen eller 
utan ett val av både och (Elvin-Nowak, 2001). Däremot kan det diskuteras om familjen fungerar 
som ett hinder för kvinnornas karriärer eller om de rent av kan ge kvinnorna en skjuts uppåt på 
karriärstegen. 

Det finns de som anser att det är en omöjlighet att kombinera familjeliv med ett framgångsrikt 
yrkesliv (Göransson, 2004). Vid 30-35 års ålder separeras kvinnornas och männens karriärer. 
Kvinnorna har då kommit till det stadiet i livet då de väljer att satsa på familjebildning och 
hänger därmed inte längre med i konkurrensen om toppjobben. Även Austin (2000) menar att 
det  finns en tendens att  kvinnorna värdesätter  prestationer mindre än familj  och relationer. 
Tvingas kvinnorna att välja mellan dessa två så offras ofta det prestationsrelaterade alternativet. 

Något som kan leda till  att familjen blir ett hinder för kvinnorna på arbetsmarknaden är de 
fördomar som finns om att kvinnor inte vill  satsa på jobbet utan på familjen (Marklund & 
Snickare, 2005). Dessa fördomar stänger möjligheter för kvinnor på alla nivåer, inte bara för 
kvinnor  som satsar  mot  toppen.  Fördomarna  innebär  att  cheferna  inte  ger  nya  och  större 
uppdrag till kvinnor eftersom de tror att kvinnorna inte vill gå vidare i karriären för att de inte 
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skulle hinna med familjen. Många av de kvinnor som innehar ledande positioner väntar därför 
istället med att skaffa barn och familj för att kunna satsa fullt ut på karriären (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2004).  När de sedan väljer  att  skaffa barn tror de att  det  går  att  kombinera en 
framgångsrik karriär med att ha en familj hemma. En del kvinnor tycker att familjen, och det 
stöd som familjen ger, har stor betydelse för att lyckas med karriären och att umgänget med 
familjen snarare varit en tillgång än ett hinder med avseende på den egna karriärutvecklingen 
(Elvin-Nowak & Thomsson, 2004; Göransson, 2004). 

Göransson (2004) menar att den offentliga barnomsorgen och det delade föräldraansvaret som 
föräldraförsäkringen innebär gör det möjligt för kvinnor att kombinera karriären med att ha en 
familj. Föräldraförsäkringen innebär att varje anställd som har ett barn under ett och ett halvt år 
har rätt att vara helt ledig från jobbet (Försäkringskassan, 2008). Han eller hon har dessutom 
rätt att få föräldrapenning i upp till 480 dagar per barn och dessa dagar kan delas upp helt lika 
om föräldrarna så vill. Försäkringskassan uppger att föräldraförsäkringen är tänkt att underlätta 
för föräldrar som vill kombinera ett framgångsrikt yrkesliv med att skaffa barn. 

2.5.2 Hushållets påverkan på karriären
Att  manliga  toppchefer  har  hemmafruar  som tar  hand om barnen  och  hushållet  är  vanligt 
förekommande (Elvin-Nowak & Thomsson, 2004). Däremot att kvinnorna som innehar höga 
positioner har män som inte yrkesarbetar är nästintill obefintligt. Greenhaus och Beutell (1985) 
menar att kvinnor som har yrkesmässiga mål som inte överrensstämmer med deras mäns planer 
ofta  stöter  på  en  konflikt  gällande  vem som ska  ta  mest  ansvar  för  hemmet  och  barnen. 
Kvinnorna är mer angelägna än männen om att hemarbetet och relationsarbetet gentemot barnen 
måste delas upp eftersom detta gynnar deras karriärer (Elvin-Nowak & Thomsson, 2004). Trots 
det så gör kvinnornas hushållsrelaterade merarbete att de är borta mer från jobbet på grund av 
föräldraledighet och sjukfrånvaro än vad männen är (Göransson, 2004). Även om kvinnorna 
fysiskt befinner sig hemma när de utför hushållsarbetet kan det vara svårt att släppa tankarna på 
jobbet, och tvärtom, vilket innebär att det blir psykiskt utmattande att hela tiden ha tankarna på 
både och (Greenhaus & Beutell, 1985). 

Det större ansvaret för hemmet och barnen tär på kvinnornas energi, vilket gör det svårare för 
dem att nå yrkesrelaterad framgång (Austin, 2000). Greenhaus och Beutell (1985) menar att 
tidsbristen gör det omöjligt för kvinnorna att hinna med både hushållet och arbetet. Varje dygn 
har ett begränsat antal timmar och väljer man att lägga mer tid på arbetet får man lägga mindre 
tid  på  hushållet.  Regeringen  har  därför  nyligen  gjort  en  lagändring  som  ska  förbättra 
förutsättningarna för att kvinnor och män ska kunna kombinera yrkesliv och familjeliv på lika 
villkor (Regeringskansliet, 2008). Lagändringen innebär att den som köper hushållsnära tjänster 
såsom städning, klädtvätt, barnpassning och snöskottning med mera ska kunna få sin skatt sänkt 
med motsvarande hälften av vad tjänsten kostar att köpa. 

Även företagen kan dra sitt  strå till  stacken. På Skandia har man till  exempel utvecklat  en 
service som är öppen från halv åtta på morgonen till sex på kvällen som hjälper de anställda 
med diverse ärenden (Fagerfjäll, 2003). Det kan vara ärenden av olika slag, allt ifrån att köpa 
blommor till att gå till apoteket eller köpa biobiljetter. Servicens syfte är att underlätta för de 
chefer som arbetar så pass mycket att de inte hinner göra alla dessa ärenden utöver att arbeta 
och ta hand om barnen.
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2.6 Varför behövs fler kvinnliga toppchefer?
Som vi tidigare nämnt har flera  forskare,  till  exempel  Göransson (2004)  och Yukl  (2006), 
hävdat att  det  inte finns någon betydande skillnad mellan kvinnor och män i  deras sätt  att 
bedriva ledarskap. Däremot är både kvinnliga och manliga näringslivsforskare eniga om att 
åtgärder  måste  vidtas  för  att  uppnå  en  jämnare  könsfördelning  på  toppchefsposterna 
(Göransson,  2004).  Om det  nu  inte  finns  någon  skillnad  mellan  kvinnor  och  män,  varför 
behöver vi då rekrytera fler kvinnor till toppchefsposterna?

Göransson (2004)  tar  upp tre argument  till  varför fler  kvinnor behövs på dessa positioner; 
rättviseargumentet, resursargumentet och argumentet att kvinnor och män kan bidra med olika 
erfarenheter och värderingar. Rättviseargumentet innebär helt enkelt att det är en rättvisefråga 
att  makten är jämnt fördelad mellan kvinnor och män (Marklund & Snickare,  2005).  Båda 
könen bör ha samma möjligheter att utvecklas, befordras och nå positioner med stort ansvar och 
makt (Göransson, 2004). Resursargumentet innebär att kvinnors begåvning och förmåga bör 
utnyttjas till fullo. Eftersom kvinnor står för hälften av begåvningsreserven är det slöseri att inte 
låta  halva  arbetskraftens  kunskaper  komma  till  sin  rätt  (Fagerfjäll,  2003).  Marklund  och 
Snickare (2005) menar att om företagen vill rekrytera de bästa till varje post ska de se till att 
urvalsgrupperna är tillräckligt stora. Om man väljer att utesluta halva arbetskraften finns risken 
att  de  bästa  kandidaterna  försvinner.  Argumentet  att  kvinnor  och  män  bidrar  med  olika 
erfarenheter och värderingar grundar sig i att man ökar beslutsbredden i företaget om man låter 
fler kvinnor delta i de viktigaste besluten (Göransson, 2004). Det är bra för effektiviteten och 
lönsamheten  som i  sin  tur  gynnar  företaget  och de anställda  (Fagerfjäll,  2003;  Göransson, 
2004). Det är konstaterat att tvåkönade arbetsgrupper fungerar bättre än enkönade (Fagerfjäll, 
2003). Detta beror just på att kvinnor och män har olika bakgrunder och erfarenheter och har 
upplevt olika saker, därför kan de lära av varandra på ett mer givande sätt.

Fagerfjäll (2003) tar upp ytterligare ett argument till varför kvinnorna behövs lika mycket som 
männen i toppen av företagen. Han menar att styrelser där kvinnor ingår har större chans att 
förstå företagens alla marknader. Detta grundar sig i att mer än hälften av slutkonsumenterna är 
kvinnor  och  företagen  kan  då  förstå  deras  behov  bättre  än  om bara  män  satt  i  styrelsen 
(Göransson, 2004).

Eriksson (2000) belyser även det faktum att avsaknaden av kvinnliga förebilder idag hämmar 
den  kvinnliga  tillväxten  på  toppchefsnivå.  Fler  kvinnliga  toppchefer  hade  bidragit  till  fler 
förebilder och därmed hade det blivit enklare för kvinnor att göra karriär. 

2.7 Sammanfattning
• Glastaket

Glastaket  är  ett  effektivt  hinder  som  hindrar  kvinnor  från  att  klättra  i  karriärstegen 
(Göransson,  2004).  Det  består  av  både  synliga  och  osynliga  mekanismer  inom 
organisationer  som  leder  till  att  kvinnor  och  män  inte  möter  samma  förutsättningar  i 
karriären (Kanter, 1977). 

• Stereotyper och uppfattningar
Stereotypen av en kvinna respektive en man är inte densamma i dagens samhälle (Due Billing, 
2006). Anledningen till att synen på kvinnor och män skiljer sig åt beror dels på att det faktiskt 
finns bevisade skillnader mellan könen redan från födseln, de biologiska skillnaderna. En annan 
orsak  som  förstärker  uppfattningen  om  att  kvinnor  och  män  är  olika  är  den  sociala 
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konstruktionen  som  finns  i  samhället  (Berger  &  Luckmann,  1966).  Flickor  och  pojkar 
uppfostras olika, vilket leder till att de inte möter samma förutsättningar när det blir dags för 
dem att  komma ut i arbetslivet  (Renstig & Sandmark, 2005). Ytterligare en konsekvens av 
flickors  och pojkars  olika  uppfostran är  att  de utvecklar  olika sätt  att  kommunicera,  vilket 
ibland kan leda till missförstånd och konflikter (Christopher, 2008).

När det kommer till skillnaden mellan kvinnliga och manliga ledare finns det två läger inom 
forskningen (Due Billing, 2006). Det finns en olikhetsdiskurs som hävdar att kvinnor och män 
är olika i grund och botten, och att detta även speglas i deras sätt att leda. Samtidigt finns det en 
konkurrerande  likhetsdiskurs  som hävdar  att  det  inte  finns  några  direkta  skillnader  mellan 
kvinnliga  och  manliga  ledare.  Enligt  Elvin-Nowak  (2001)  skiljer  sig  omgivningens 
förväntningar och krav på kvinnliga respektive manliga ledare. 

• Tillgång till mentorskap och nätverk
Akande (1994) menar att tillgång till mentorskap och nätverk är betydelsefulla resurser i jakten 
på en framgångsrik karriär. Van Emmerik et al. (2006) poängterar att både kvinnor och män 
använder sig av nätverk i varierande utsträckning, men de väljer att använda nätverken för olika 
syften. Männen använder sina nätverk på ett sätt som är mer fördelaktigt för karriären än vad 
kvinnorna gör. 

• Diskriminering på arbetsplatsen
Enligt  Bible  och  Hill  (2007)  råder  det  fortfarande  diskriminering  mot  kvinnor  på  våra 
arbetsplatser.  Diskrimineringen  märks  bland  annat  i  form  av  att  kvinnor  ges  färre 
utvecklingsmöjligheter  och  befordringar  (Marklund  &  Snickare,  2005).  Kvinnliga  chefer 
hamnar dessutom ofta på så kallade ”dead-end-jobs”, det vill säga positioner med få eller inga 
utvecklingsmöjligheter (Bihagen & Ohls, 2007).

• Familjeförhållanden
Huvudansvaret för familjen och hemmet faller ofta på kvinnan vilket kan ha både en positiv 
och negativ inverkan på karriären (Elvin-Nowak, 2001). Vissa upplever att familjen har 
varit ett stöd i deras karriärutveckling medan andra upplever att det inte går att kombinera 
familjeliv med att göra karriär. Greenhaus och Beutell (1985) menar att tidsbristen gör det 
omöjligt för kvinnor att hinna med både hushållet och arbetet. 

• Varför behövs fler kvinnliga toppchefer?
Eftersom kvinnor och män bidrar med olika erfarenheter och värderingar behövs fler kvinnliga 
toppchefer för att öka beslutsbredden i företagen (Göransson, 2004). Styrelser där kvinnor ingår 
har större chans att förstå företagens alla marknader då mer än hälften av slutkonsumenterna är 
kvinnor (Fagerfjäll, 2003; Göransson, 2004). Fler kvinnliga toppchefer bidrar till fler kvinnliga 
förebilder, vilket gör det enklare för kvinnor att göra karriär (Eriksson, 2000). Kvinnor står för 
hälften  av  begåvningsreserven  och  det  är  därför  slöseri  att  inte  låta  halva  arbetskraftens 
kunskaper komma till sin rätt (Fagerfjäll, 2003). Det är dessutom en rättvisefråga att båda könen 
bör ha samma möjligheter att utvecklas och befordras (Göransson, 2004). 
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3 Metod

I följande avsnitt presenterar vi det metodologiska tillvägagångssätt som använts i uppsatsen.  
Vi  redogör  för  valet  av  den  litteratur  som  behandlas  i  den  teoretiska  referensramen.  Vi  
redovisar  även  metoden  för  insamlingen  av  data  samt  urvalet  av  respondenter.  Kapitlet  
avslutas med en redogörelse för uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.1 Val av metod
När primärdata ska samlas in finns det olika metoder och tillvägagångssätt att använda sig av. 
Vilken  metod  som  lämpar  sig  bäst  bör  styras  av  undersökningens  problemformulering 
(Jacobsen, 2002). Vi redogör här nedan för valet av metod för just vår studie. 

3.1.1 Den kvalitativa metoden
Det  finns  två  alternativa  metoder  som  används  när  man  ska  samla  in  primärdata  till  en 
undersökning,  den  kvalitativa  och  den  kvantitativa  metoden  (Kvale,  1997). 
Problemformuleringen,  det vill  säga det vi  vill  undersöka,  ska styra valet  av metodupplägg 
(Jacobsen, 2002). En kvantitativ studie syftar till att undersöka räckvidden eller omfånget av ett 
problem. Eftersom det redan finns siffror som visar hur få kvinnliga toppchefer som egentligen 
är verksamma inom den svenska banksektorn är vi mer intresserade av att undersöka vad man 
kan göra åt problemet. Vi anser att detta inte kan undersökas genom enkäter och siffror. Vår 
problemställning är explorativ och därför krävs en metod som går på djupet (Jacobsen, 2002). 
Därmed lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Tonvikten inom denna datainsamlingsmetod 
ligger  mer  på ord än  på kvantifiering,  både när  det  kommer  till  datainsamling och  analys 
(Bryman, 2002). Den kvalitativa metoden går i huvudsak ut på att skapa en förståelse genom att 
få en djupare insikt i det material som framkommer utifrån resultatet. Vi är medvetna om de 
nackdelar som den kvalitativa ansatsen innebär, nämligen att den är resurskrävande och tar 
längre tid att utföra än den kvantitativa (Jacobsen, 2002). Materialet man får fram är dessutom 
svårare att tolka och analysera. Trots nackdelarna anser vi ändå att den kvalitativa ansatsen är 
ett självklart upplägg för vår studie då vi är ute efter att höra om kvinnors egna upplevelser och 
erfarenheter. Dessa upplevelser och erfarenheter anser vi inte kan utvecklas fullt ut i en enkät. 
Genom en kvantitativ undersökning anser vi  att  vi  hade riskerat  att  gå miste  om värdefull 
information som kan påverka studiens resultat.  

3.1.2 Deduktiv datainsamlingsmetod
Vi har i denna studie valt att använda oss av en deduktiv strategi, det vill säga att vi går från 
teori  till  empiri  (Jacobsen,  2002).  Vi  är  medvetna om de nackdelar  som finns med denna 
strategi som till exempel att man oundvikligen letar efter svar som är relevanta och ger stöd till 
de förväntningar man hade när undersökningen inleddes. Vi anser ändå att den här typen av 
strategi lämpar sig bäst då vi saknade tillräckliga förkunskaper för att utveckla en intervjuguide 
innan vi läst in oss på området. För att höja kvaliteten på våra intervjuer ansåg vi att det var 
nödvändigt att först läsa in oss på ämnet. Hade vi istället valt en induktiv ansats, det vill säga 
gått från empiri till teori, anser vi att risken finns för att vi hade ställt många irrelevanta frågor. 
Svaren på dessa frågor hade kunnat bli svåra att koppla till den teoretiska referensramen och det 
hade i sin tur kunnat leda till svårigheter med att dra slutsatser. 
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3.2 Sekundärdata
För att  utforma vår  teoretiska referensram var vi  tvungna att  läsa  igenom en mängd olika 
artiklar och böcker som är kopplade till ämnet kvinnligt ledarskap och bilda oss en uppfattning 
om  vart  forskningsfronten  står  idag.  Här  nedan  följer  en  närmare  presentation  av 
tillvägagångssättet vid insamling av våra sekundärdata.

3.2.1 Litteraturområde
För  att  få  en  helhetsbild  inom  ämnet  började  vi  med  att  läsa  och  granska  gamla 
kandidatuppsatser, böcker och artiklar som handlar om kvinnliga toppchefer. Först när vi hade 
fått en generell bild av problemområdet kunde vi börja söka vetenskapliga artiklar, böcker och 
Internetsidor  som var  relevanta för  just  vår  studie.  Då vi  sökte  efter  vetenskapliga  artiklar 
nyttjade vi databaserna Academic Search Elite, ABI Inform Global och Libris.  Sökorden vi 
använde oss av var ”women AND  network”, ”glass ceiling”, ”women AND career”, ”dead-end 
jobs”,  ”work  AND  family”,  ”women  AND  leadership”,  ”gender  AND  communication”, 
”women  AND career  advancement”  och  ”gender  AND leadership”.  Böckerna  vi  läste  var 
främst  skrivna  av  svenska  författare  men  även  en  del  internationell  litteratur  studerades. 
Böckerna  har  vi  hittat  genom  att  söka  i  Högskolebiblioteket  i  Halmstads  egen  sökmotor 
HULDA och Halmstad Stadsbiblioteks sökmotor LIBRA. Vi har hela tiden haft i åtanke att 
försöka hitta så färsk litteratur som möjligt för att öka uppsatsens trovärdighet. De böcker och 
artiklar vi läst grundar sig främst på kvalitativa studier, men vi har även studerat kvantitativa 
källor som till exempel statistik från Statistiska Centralbyrån och Woman’s Research Business 
Institute.

3.2.2 Källkritik
Många studier  har  skrivits  inom ämnet  kvinnligt  ledarskap och  de flesta  visar  författarens 
subjektiva bild av ämnet. För att få fram en mer objektiv och trovärdig bild har vi försökt att 
stödja den mesta teorin med referenser från flera olika författare. På detta sätt har vi kunnat 
jämföra olika publikationer med varandra och kontrollera deras tillförlitlighet. Vi har försökt 
använda oss av färska referenser genom hela vår teoretiska referensram men är medvetna om att 
vi har använt ett par äldre källor som till exempel Kanter (1977) och Berger och Luckmann 
(1966).  Dessa  källor  väger  dock  väldigt  tungt  inom  ämnet  och  används  än  idag  inom 
forskningen varför vi anser det relevant att använda dessa i uppsatsen.

Vi är medvetna om att boken Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper  
varandra av  Marklund  och  Snickare  (2005)  ligger  i  gråzonen  för  vad  som  räknas  som 
vetenskaplig litteratur. Vi har trots detta valt att använda boken i vår teoretiska referensram. Det 
har vi  gjort  dels på grund av att  det  ursprungligen var en av våra respondenter som starkt 
rekommenderade boken för oss. Boken har även kommit på tal under flera av intervjuerna som 
vi har genomfört. En av respondenterna berättade bland annat att boken används i Ruter Dams 
chefsutvecklingsprogram för kvinnliga chefskandidater. Detta ger oss intrycket av att boken är 
aktuell och omdiskuterad inom ämnet idag. Vi anser även att boken har ett vetenskapligt bidrag 
då en av författarna,  Lotta Snickare,  är  doktorand inom ämnet  ledarskap.  Eftersom bokens 
vetenskapliga bidrag trots allt kan ifrågasättas har vi valt att inte använda bokens innehåll som 
huvudsaklig teori.  Bokens innehåll  används mer som exemplifiering för att  förstärka andra 
teorier  som tas  upp i  den  teoretiska referensramen.  Vi  anser  att  de exempel  vi  lyfter  från 
Marklund och Snickare (2005) gör vår teoretiska referensram mer livlig och intressant. 
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3.2.3 Avgränsning i sekundärdata
För att  få en tydlig röd tråd genom den teoretiska referensramen valde vi att  inledningsvis 
kortfattat  beskriva  de  huvudsakliga  faktorerna  som  hindrar  kvinnor  från  att  klättra  på 
karriärstegen.  Dessa  faktorer  användes  sedan  som  rubriker  och  studerades  närmare  i 
teorikapitlet. Vi valde dock att bortse från den sistnämnda av de fem huvudsakliga faktorerna då 
den kändes irrelevant för vår studie.  Den faktor vi  valde att  bortse från beskriver kvinnors 
begränsade möjligheter att få finansiellt stöd när de vill starta egna företag. Vi tror inte att en 
närmare studie av det fenomenet hade ökat vår förståelse kring hur fler kvinnor kan avancera 
till toppchefsnivå inom banksektorn.

Anledningen till att vi valde att inleda den teoretiska referensramen med att beskriva glastaket 
är för att vi anser att man måste förstå vad problemet består i innan det går att göra något åt det. 
Utan att veta vilka faktorer som hindrar kvinnor i deras karriärer tror vi inte att vi kan dra några 
slutsatser kring vad som krävs för att fler kvinnor ska lyckas nå toppchefspositioner.

3.3 Primärdata
Insamling av primärdata till en kvalitativ studie kan ske på en mängd olika sätt (Wärneryd, 
1990). Man kan exempelvis genomföra telefonintervjuer eller göra besöksintervjuer. Hur vi har 
gått  tillväga då vi samlat in våra primärdata och valt  ut respondenter kommer att redovisas 
närmare här nedan.

3.3.1 Intervju som datainsamlingsmetod
Vi har valt att samla in våra primärdata genom att genomföra sex stycken besöksintervjuer med 
kvinnor  på olika  positioner  inom banksektorn.  Anledningen till  att  vi  valde  att  genomföra 
intervjuer är på grund av att vårt syfte är att skapa oss en djupare förståelse kring vad som krävs 
för att fler kvinnor ska nå ledande positioner inom banksektorn. Denna djupa förståelse anser vi 
är väldigt svårt att få fram på något annat sätt än vid en intervju. Bryman (2002) menar att man 
via genomförande av intervjuer fångar upp respondenternas personliga erfarenheter och åsikter, 
vilket är av stor betydelse i en undersökning som denna. Det lämnar dessutom möjlighet att 
vidareutveckla och förklara frågor till respondenten vilket leder till bättre kvalitet på svaren. 

Vi är medvetna om att intervjuareffekten är väldigt hög vid besöksintervjuer. Wärneryd (1990) 
menar att respondenterna kan bli påverkade av att sitta ansikte mot ansikte med intervjuaren 
vilket kan leda till att de känner ett tryck mot att ta ställning och svara socialt korrekt på alla 
frågor. Trots det anser vi att den här metoden passar oss bäst då det är lättare för respondenterna 
att tala om känsliga ämnen när man sitter ansikte mot ansikte än via telefon (Jacobsen, 2002). 
Det är helt enkelt lättare att få en personlig kontakt när man sitter mittemot varandra och på 
detta vis kan en förtrolig stämning skapas. Vi anser att den förtroliga stämningen leder till att vi 
får  mer  utvecklade  och sanningsenliga  svar  som i  sin  tur  leder  till  att  studien  får  ett  mer 
trovärdigt resultat. 

De personliga intervjuer vi genomförde varierade tidsmässigt.  De nyutexaminerade fick inte 
lika många frågor då de inte har samma erfarenhet som cheferna. Deras intervjuer landade på 
cirka 30 minuter vardera. Intervjuerna med mellancheferna och toppcheferna tog ungefär en 
timme per intervju. Detta medför att mellanchefernas och toppchefernas intervjusvar är de som 
väger tyngst i vår studie. Vi hade i efterhand trots detta inte velat välja bort att göra intervjuerna 
med de nyutexaminerade då även de hade ett intressant bidrag. De nyutexaminerades intervjuer 
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handlade mest  om vad de tror,  tycker och har för inställning medan chefernas intervjusvar 
baserades på erfarenhet och hur det faktiskt är.  Det var på så vis  intressant att  jämföra de 
nyutexaminerades förväntningar med chefernas erfarenheter. I vissa fall var rollerna omvända. 
Cheferna berättade exempelvis hur de trodde att unga tjejer tänker och resonerar i början av sin 
karriär.  Chefernas bild kunde sedan förstärkas och bekräftas av de nyutexaminerade,  vilket 
höjer studiens trovärdighet. 

Under alla sex intervjuer använde vi oss av bandspelare. Vi är medvetna om de nackdelar som 
denna metod medför. Enligt Jacobsen (2002) kan vissa personer som är ovana vid den typen av 
tekniska hjälpmedel bli stela och ha svårt för att slappna av när samtalet spelas in på band. Vi 
tror dock att våra respondenter är så pass vana vid att bli inspelade på band att det inte har 
påverkat deras svar. Vi valde därför att använda oss av bandspelare för att inte missa någon 
viktig information. Det är svårt att hinna anteckna och komma ihåg allting som sagts under en 
timmes intervju.  Om vi hade missat  någon information under intervjuerna hade det kunnat 
påverka studiens resultat. Jacobsen (2002) menar dessutom att för att få ett bra samtal krävs att 
man har ögonkontakt med intervjuobjektet, vilket gör det svårt att föra anteckningar samtidigt. 
Därför är bandinspelning ett bra hjälpmedel vid en personlig intervju. 

3.3.2 Intervjuguide
Vi valde att ta fram tre olika intervjuguider som var anpassade efter de olika nivåerna som 
respondenterna befinner sig på. Vi valde detta upplägg då vi anser att samma frågor inte lämpar 
sig för de nyutexaminerade som för toppcheferna då de inte har samma erfarenheter. Om de 
nyutexaminerade hade fått samma och lika många frågor som cheferna hade det resulterat i att 
de inte kunnat svara på alla frågor. Eftersom de befinner sig i ett så pass tidigt skede av sin 
karriär saknar de erfarenheter och kunskap inom vissa områden. Om de trots detta hade valt att 
svara på frågorna kopplade till dessa områden hade det kunnat leda till att vi fått felaktiga svar 
som påverkat studiens reliabilitet negativt. 

Vi inledde intervjun med ett antal öppna frågor. Jacobsen (2002) menar att man inte ska inleda 
med allt för precisa frågor då det finns risk för att vi under intervjuns gång endast får svar på det 
som vi anser vara viktigt och inte det som intervjupersonen anser är viktigt. 

Vi valde att skicka ut en intervjumall till respondenterna i förväg. Denna visade vilka ämnen 
som skulle behandlas under intervjun men avslöjade inga precisa frågor. Vi ville inte skicka 
några specifika frågor då vi ville behålla spontaniteten under intervjun. Samtidigt ville vi att 
respondenterna i förväg skulle kunna förbereda sig kring de ämnen som skulle behandlas för att 
undvika ogenomtänkta och inkorrekta svar.  

Under intervjuerna valde vi att följa intervjuguidens ordning då vi ställde frågorna. Vi höll oss 
relativt  mycket till  intervjuguiden men valde att komplettera med följdfrågor för att få mer 
uttömmande svar  och därför  inte  gå  miste  om någon viktig  information  som hade  kunnat 
komma att påverka studiens resultat.

3.3.3 Urval
För att få ut så mycket kunskap och kvalitet som möjligt i våra intervjuer gjorde vi strategiska 
val  när vi  skulle  ta ut  respondenter.  Vi  har valt  att  intervjua två kvinnliga  toppchefer,  två 
mellanchefer och två nyutexaminerade kvinnor som samtliga arbetar inom banksektorn. Dessa 
kvinnor arbetar på två stycken svenska storbanker,  SEB och Swedbank, och vi har valt  en 
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toppchef, en mellanchef och en nyutexaminerad från varje bank. Anledningen till att vi har valt 
kvinnor i olika åldrar och på olika positioner inom företagen är för att få en bredd och spridning 
bland respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) ökar bredden och spridningen sannolikheten att vi 
får med all relevant information för vår undersökning och på så vis kan dra en mer korrekt 
slutsats. 

Besöksintervjuer  är  en  kostsam och resurskrävande metod (Jacobsen,  2002).  Vi  var  därför 
tvungna att begränsa antalet intervjuer till sex stycken. För att få en så rättvis bild som möjligt 
ansåg vi att det var viktigt att få med respondenter från flera nivåer. Vi valde därför att intervjua 
två personer på varje nivå istället för att enbart intervjua sex stycken toppchefer då vi tror att vi 
hade  fått  relativt  lika  svar  av  alla.  Enligt  Repstad  (2007)  ökar  risken  för  den  så  kallade 
mättnadseffekten  ju  fler  intervjuer  vi  genomför.  Efter  att  ha  talat  med  ett  visst  antal 
respondenter från samma nivå får man inte längre ut någon ny information, och kan därför sluta 
intervjua. Vanligtvis blir resultatet bättre om man gör ingående analyser av ett fåtal intervjuer 
än om man gör ytliga analyser av många intervjuer (Repstad, 2007). 

De utvalda respondenterna uppfyller våra definitionskrav som presenterades under punkt 1.6 i 
inledningen. Vi fick tag på samtliga intervjupersoner genom de affärskontakter som vi har inom 
banksektorn. En närmare presentation av samtliga respondenter och de företag de arbetar på 
finner ni under punkt 4.1 och 4.2 i empirikapitlet. 

3.3.4 Sammanställning av primärdata
Vid sammanställningen av våra primärdata valde vi att bortse från en intervju som genomförts 
med en nyutexaminerad. Anledningen till detta är att hon var den enda av respondenterna som 
krävde anonymitet i undersökningen. Då vi vill vara konsekventa i vår uppsats ansåg vi att alla 
respondenter antingen skulle  publiceras med namn eller  vara anonyma. Vi  insåg snabbt  att 
hennes svar inte bidrog med något nytt till vår studie. All information från hennes intervju fanns 
redan i de övriga respondenternas svar. Vi valde därför att bortse helt från hennes intervju och 
publicera de övriga respondenterna med namn. 

3.4 Analysmetod
Det finns två stora forskartraditioner som behandlar hur vi ska förstå och veta någonting om 
verkligheten  (Jacobsen,  2002;  Kvale,  1997).  Dessa  är  positivismen  och  hermeneutiken. 
Positivismen har sitt ursprung i den naturvetenskapliga och empiriska världen och strävar efter 
att  studera  verkligheten  i  mått  och  siffror  (Jacobsen,  2002).  Hermeneutiken  å  andra  sidan 
fokuserar på att förstå och tolka andras uppfattningar i ord. Då vi i vår uppsats försöker förstå 
hur företag ska agera för att underlätta att fler kvinnor når toppchefspositioner anser vi att detta 
inte kan mätas i siffror utan att en hermeneutisk analys lämpar sig bättre. Samtidigt säger en 
hermeneutisk forskartradition att man bör använda sig av en induktiv metod, vilket vi inte har 
gjort. Vi har istället använt oss av positivismens deduktiva ansats. Därför kan man också se ett 
inslag från positivismen i vår analys. Jacobsen (2002) säger att en hermeneutisk analys är styrd 
av undersökarens värderingar och intressen. Vi har genom vår analys försökt att behålla en del 
av positivismens neutralitet och objektivitet. Vi har i vår analys helt enkelt valt att kombinera 
dessa två forskartraditioner men möjligtvis finns en liten övervikt åt det hermeneutiska hållet.

När vi har sammanställt svaren från de genomförda intervjuerna har vi använt oss av ad hoc. 
Det innebär att vi inte har använt någon standardmetod när vi analyserat våra data utan att vi har 
växlat fritt mellan olika tekniker (Kvale, 1997). Vi har först läst igenom intervjuerna för att få 
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ett allmänt intryck, sedan har vi gått tillbaka till särskilda avsnitt och gjort djupare tolkningar, 
speciella yttranden och vissa kvantifieringar.

Vi har delvis använt oss av narrativ analys som innebär att man tar intervjuns många olika 
berättelser och sammanställer till en mer sammanhängande historia (Kvale, 1997). Vi har inte 
redovisat varje fråga och dess svar separat utan valt att skriva vår empiri som en löpande text 
där varje rubrik innehåller berättelser som är plockade från olika delar av intervjuerna. Detta har 
vi  gjort  för  att  vi  har  velat  ha  samma  huvudrubriker  genomgående  i  teorin,  empirin  och 
analysen. Vi anser att det både har underlättat för oss själva när vi har skrivit analyskapitlet, 
men även att det kan underlätta för läsaren då det blir en tydligare struktur i uppsatsen.

Meningskoncentrering har också varit en genomgående analysmetod då vi sammanställt svaren 
från våra intervjuer. Det innebär att vi har plockat ut den mest väsentliga innebörden från längre 
uttalanden och formulerat  mer korta och koncisa meningar (Kvale,  1997). På så vis har vi 
kunnat  få  med  det  mest  väsentliga  från  alla  intervjuer  utan  att  skriva  ett  alltför  långt 
empirikapitel.  

3.5 Validitet
Enligt  Jacobsen  (2002)  kan  validitet  delas  in  i  intern  och  extern  giltighet.  Den  interna 
giltigheten talar om ifall vi har fått tag på den information vi sökt efter, det vill säga om vi 
faktiskt har undersökt det vi tror oss undersöka. För att testa den interna giltigheten finns det två 
viktiga åtgärder som bör genomföras. Den första är att kontrollera undersökning och slutsatser 
mot andra och den andra är att kritiskt granska själva resultatet. Vi anser att vår studie har en 
hög intern validitet då den har testats mot en potentiell målgrupp vid ett flertal seminarier. Där 
har  undersökningen,  slutsatserna och  resultatet  granskats  kritiskt  av både  oss  själva,  andra 
studenter och universitetsadjunkter inom ämnet ifråga. 

Den externa giltigheten visar hur generaliserbar vår studie är, det vill säga om det går att föra 
över det vi funnit till större sammanhang (Jacobsen, 2002). Det är svårt att spekulera kring den 
externa giltigheten i vår studie då kvalitativa undersökningar inte fokuserar på att ta fram en 
enda och definitiv bild av den sociala verkligheten. Avsikten med kvalitativa metoder är i regel 
inte att generalisera från det urval man gjort till hela populationen (Jacobsen, 2002). Avsikten 
med vår studie är inte att ta fram ett enda och definitivt rätt svar. Vår avsikt är att ge ytterligare 
ett bidrag till  forskningen kring hur företag kan agera för att få in fler kvinnor på ledande 
befattningar. 

3.6 Reliabilitet
Reliabilitet  handlar  om ifall  vi  kan  lita  på  de  data  vi  samlat  in,  alltså  om materialet  är 
tillförlitligt  (Jacobsen,  2002).  För  att  höja  tillförlitligheten  i  vår  uppsats  har  vi  valt  våra 
respondenter  med omtanke.  Vi  har  valt  personer  som vi  anser  har  tillräcklig  och  relevant 
kunskap och erfarenhet inom ämnet. Vi har även försökt att få en bredd och spridning bland 
intervjuobjekten för att få en så rättvis bild som möjligt av den sociala konstruktion vi ämnat 
undersöka.  Då  respondenterna  gett  oss  tillstånd  att  publicera  deras  identiteter  så  ökar  det 
trovärdigheten för deras svar. Vi utgår ifrån att om respondenterna väljer att tillkännage sin 
identitet i uppsatsen så kan de stå för det som har sagts.
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3.7 Metodkritik
Vi är medvetna om att alla val vi gjort under studiens gång har fått konsekvenser. Vi valde till 
exempel att inte genomföra någon förstudie, vilket vi i efterhand ser som en nackdel. Genom att 
genomföra en förstudie får man dels en möjlighet att testa kvaliteten på sin intervjuguide, men 
man får även en möjlighet att växa in i rollen som intervjuare. Vi upptäckte till exempel att vi 
fick betydligt mer uttömmande svar under de sista intervjuerna som genomfördes än under de 
första  intervjuerna.  Vi  anser  att  det  beror  på  att  vi  kände  oss  mer  bekväma i  rollen  som 
intervjuare mot slutet och var därmed bättre på att ställa följdfrågor. Något som räddade oss i 
den här situationen var att våra respondenter var väldigt engagerade och talade om att vi gärna 
fick återkomma vid eventuella oklarheter. Detta utnyttjade vi och valde att återkomma till den 
första respondenten för att få mer utförliga svar på några frågor. 
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4 Empiri

I  det  följande  avsnittet  presenteras  våra  primärdata.  Dessa  har  vi  samlat  in  genom  att  
genomföra personliga intervjuer med kvinnor på olika nivåer inom den svenska banksektorn. I  
avsnittet  presenteras  respondenternas  syn på de ämnesområden som belysts  tidigare i  vår  
teoretiska referensram. 

4.1 Presentation av företagen
Vi  har  valt  att  intervjua  kvinnor  som  är  verksamma  på  olika  nivåer  inom  den  svenska 
banksektorn. Företagen vi har inriktat oss på är storbankerna SEB och Swedbank. Nedan följer 
en närmare presentation av dessa.

SEB
SEB är en finansiell koncern som främst arbetar med banktjänster men har också en betydande 
livförsäkringsrörelse  (SEB,  2008).  Företaget  är  verksamt  i  Nordeuropa  och  riktar  sig  mot 
företagskunder, institutioner och privatkunder. De betjänar idag cirka 400 000 företagskunder 
och institutioner samt fem miljoner privatkunder. SEB har cirka 20 000 medarbetare där mer än 
hälften arbetar utanför Sverige. 

Swedbank
Swedbank  är  en  bankrörelse  som  har  ett  komplett  utbud  av  finansiella  tjänster  för 
privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting (Swedbank, 2008). Företaget 
har  sedan många år  tillbaka  ett  nära  samarbete  med de fristående sparbankerna.  I  Sverige 
betjänar Swedbank tillsammans med de fristående sparbankerna cirka 4 100 000 privatkunder 
och 275 000 företagskunder. År 2005 köpte Swedbank upp den baltiska banken Hansabank och 
har idag 9 100 000 privatkunder, 494 000 företagskunder och 22 148 anställda totalt, med den 
baltiska bankrörelsen inräknad (Swedbank, 2008). 

4.2 Presentation av respondenterna
Som bakgrund för detta empirikapitel ligger fem stycken besöksintervjuer. Respondenterna som 
vi har intervjuat har varit väldigt öppna, hjälpsamma och positivt inställda till denna studie. 
Nedan följer en närmare presentation av våra respondenter. 

Pia Warnerman, toppchef SEB
”Jag tror inte man kan göra karriär utan nätverk”

Pia  Warnerman  arbetar  idag  som  Global  Head  of  Operations  på  SEB.  Hon  började  sin 
yrkesmässiga karriär som elevekonom på elevprogrammet på Asea, nuvarande ABB, år 1984. 
Efter tre år på Asea gick Pia över till  SEB och har sedan dess arbetat  på en mängd olika 
positioner inom banken. Sitt första chefsjobb fick hon år 1997. 

Pia är 49 år gammal och är gift. Tillsammans med sin man har hon fyra barn i olika åldrar. Hon 
tog civilekonomexamen 1984.
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Ann Kajsten, mellanchef SEB
”Kvinnor är lite ”chefer” hemma”

Ann Kajsten arbetar som Head of Payments Operations Sweden på SEB. Hennes yrkesmässiga 
karriär  startade  på  SEB  som  handläggare  år  1991.  Hon  har  sedan  dess  haft  ett  flertal 
anställningar på olika platser inom samma bank. 

Ann är 42 år gammal, är gift och har två barn i skolåldern tillsammans med sin man. Hon har en 
civilekonomexamen från Lunds Universitet år 1991.  

Catrin Fransson, toppchef Swedbank
”På vägen upp måste vi ta armkrok med varandra”

Catrin är vice VD på Swedbank och är chef för kunderbjudande och produkter inom Svensk 
bankrörelse. Hon sitter både i den svenska ledningen för Swedbank och i koncernledningen. 
Hennes yrkeskarriär började i kassan på Swedbank år 1983 men efter tre år där gick hon över 
till  Asea,  nuvarande ABB, för en tjänst  som trainee under ett  år.  1987 var hon tillbaka på 
Swedbank och har varit där sedan dess. Catrin har suttit i ledningen i fyra år.

Catrin är 46 år gammal. Hon är gift och har två barn i tonåren. Hon tog civilekonomexamen vid 
Luleå Tekniska Universitet år 1983. 

Gunilla Norrlid, mellanchef Swedbank
”Det är klart att vi ska ha fler tjejer i toppen”

Gunilla arbetar som Bankchef för Swedbanks Telefon- och Internetbank i Halmstad. Hennes 
yrkeskarriär startade på ett bankkontor inom Swedbank år 1984. Hon sökte sig efter ett par år 
vidare till Telefon- och Internetbanken och har varit där sedan dess. 

Gunilla är 48 år och ensamstående med tre barn. Hon har en civilekonomexamen från Lunds 
Universitet år 1984. 

Magdalena Knutsson, nyutexaminerad Swedbank
”Tjejer slingrar sig mer och går jobbiga omvägar för att de inte vill tala om jobbiga saker”

Magdalena arbetar som Privatrådgivare Kundtjänst  på Varbergs Sparbank. Hon har tidigare 
arbetat på Swedbanks Telefon- och Internetbank i Halmstad som Banksäljare.

Magdalena  är  23  år  och  bor  tillsammans  med  sin  sambo.  Hon  har  en  kandidatexamen  i 
företagsekonomi från Högskolan i Halmstad år 2007. 
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4.3 Glastaket
Respondenterna anser inte att det finns något direkt glastak inom deras organisationer idag. Pia 
berättar att hon tidigare upplevde att det fanns ett glastak som var svårt att bryta igenom. Om 
det var reellt eller upplevt vet hon inte, men idag anser hon att hon har brutit igenom detta. 
Även Ann är inne på att glastaket faktiskt kan vara något upplevt. ”Jag tror inte att glastaket 
beror enbart på männen” säger hon. Ann tror att kvinnor inbillar sig att det finns ett tak och 
därför sätter hindret själva. Ann poängterar även att hon inte tror att det finns något glastak 
inom SEB. Hon förklarar att det kan bero på att de har en kvinnlig VD som har visat att det går 
att spräcka glastaket. 

Gunilla  påpekar  även  hon  att  hon  inte  upplever  att  det  finns  något  glastak  inom hennes 
organisation. Hon menar att det är individen som står i fokus, inte könet, på hennes arbetsplats. 
Magdalena vet inte om hon kan påstå att det finns något direkt glastak inom Swedbank, men 
hon upplever att det fortfarande finns väldigt mycket gammalt tänkande kvar inom banken. 
Magdalena berättar att hon ibland kan uppleva att det finns ett indirekt uttalande om att männen 
går före kvinnorna vid rekrytering till chefspositioner. Hon avslutar dock med att poängtera att 
detta är något som Swedbank försöker att ändra på. 

Catrin menar att hon aldrig har stött på ett glastak inom Swedbank. Dock finns det fortfarande 
ett mellanrum för kvinnor mellan mellanchefsnivå och de högre chefstjänsterna. Detta är något 
som företaget arbetar hårt med att förändra och mellanrummet beror på många olika faktorer 
som måste förändras. 

4.4 Stereotyper och uppfattningar
Respondenterna är överens om att det finns skillnader i vad som generellt är typiskt kvinnligt 
respektive typiskt manligt beteende. Kvinnor är inte lika bra på att marknadsföra sig själva och 
ta för sig. När det däremot kommer till kvinnligt och manligt ledarskap menar respondenterna 
att det mer handlar om hur man är som person än vilket kön man har.

4.4.1 Kvinnligt och manligt
Samtliga respondenter är överens om att kvinnor och män ser på saker på olika sätt och har med 
sig olika erfarenheter i bagaget. Vi växer upp under olika förutsättningar och får därför olika 
infallsvinklar, menar Catrin. Omgivningen har olika förväntningar på flickor och pojkar redan i 
tidig skolålder. ”Flickor förväntas vara lugnare medan det är okej för pojkar att springa runt,  
busa  och  föra  väsen  av  sig” säger  hon.  Flickor  och  pojkar  får  olika  roller  i  till  exempel 
klassrummen där flickor förväntas vara duktigare. 

Enligt  Ann  hänger  duktighetssyndromet  med  in  i  vuxenlivet  där  kvinnor  generellt  är  mer 
kontrollmänniskor än män. Kvinnor har mer ordning och reda och vill gärna ha koll på alla 
detaljer på egen hand, menar hon. Kvinnor sätter även högre krav på sig själva och är mer 
oroliga för uteblivna resultat än män. Catrin menar att kvinnor måste lära sig att våga ta en 
smäll ibland och komma igen.

Även i vuxen ålder är män bättre på att våga synas och berätta vad de kan än vad kvinnor är, 
menar Catrin. Pia håller med om att män är bättre på att sticka ut hakan och visa det jobb de 
gjort. Kvinnor måste bli bättre på att marknadsföra sig själva, säger hon. Ann är även hon inne 
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på samma spår då hon säger att män är mycket bättre på att synas och höras medan kvinnor 
jobbar i det tysta. I  arbetslivet  exempelvis  pratar män mer på möten oavsett  om de har en 
genomtänkt åsikt eller inte. Ann menar att kvinnor borde bli mer på det viset. Även Magdalena 
har observerat att kvinnor generellt är lite ”blödigare och fjantigare” än män. Precis som Ann 
och Catrin tycker även Magdalena att kvinnor måste bli bättre på att hantera motgångar. Allt för 
många kvinnor låter motgångar och kollegor som pratar bakom ryggen sätta käppar i hjulet, 
säger Magdalena. 

4.4.2 Kvinnligt och manligt ledarskap
Något som samtliga chefer i undersökningen är överens om är att det inte finns några direkta 
skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap.  ”Ledarskapet är personligt” säger Catrin. 
Skillnaden ligger i hur kvinnor och män kommunicerar. Eftersom företagsledningar ofta består 
av mestadels män blir kommunikationen manlig på de högre nivåerna. Kvinnor måste därför ta 
till sig av det manliga språket för att kunna klättra högt på karriärstegen. För att få männen att 
lyssna och förstå det man säger är det nödvändigt att veta hur man ska kommunicera. Catrin 
avslutar med att förklara att när en kvinna väl har lärt sig den manliga kommunikationen så 
finns det inga direkta skillnader mellan könen, då handlar det mer om hur man är som person. 

Även Pia menar att sättet att leda handlar om hur man är som person, inte om vilket kön man 
har. Det som skiljer sig är att män har svårare att rekrytera kvinnor och kvinnor har svårare att 
rekrytera män.  ”Vi agerar inte olika men vi rekryterar olika” säger Pia. Hon anser att detta 
beror på att vi har lättare att förstå och läsa av någon av det egna könet. Vid en rekrytering av 
en chef till de höga nivåer som Pia arbetar på så krävs det att man har ett förtroende för den man 
anställer. Förstår man inte varandra, det vill säga om man inte kan läsa hur någon tänker och 
agerar i olika situationer, är det svårt att bygga upp ett förtroende, avslutar Pia. 

Gunilla instämmer i att ledarskap handlar mer om hur man är som individ än om man är kvinna 
eller man. Generellt är män mer analytiska och känslokalla än kvinnor. De kan skilja på sak och 
person, vilket kan gå igen i chefskapet. I slutändan handlar det ändå om hur man är som individ, 
menar Gunilla. Inte heller Ann upplever att det finns några konkreta skillnader mellan kvinnors 
och mäns sätt att leda. ”Personligheten är viktig” säger hon. 

Samtliga chefer i undersökningen är som sagt överens om att det inte finns några skillnader i 
kvinnors  respektive  mäns  sätt  att  leda.  När  det  däremot  kommer  till  omgivningens 
förväntningar på kvinnligt och manligt ledarskap så varierar synen något. Toppcheferna, Catrin 
och Pia, menar att omgivningens förväntningar skiljer sig beroende om de har en kvinnlig eller 
manlig chef. Pia anser att kvinnliga chefer ofta får stämpeln att vara stenhårda och tuffa när de i 
själva  verket  inte  alls  skiljer  sig  från  sina  manliga  kollegor.  Detta  tror  hon  beror  på  att 
omgivningen förväntar sig att kvinnor ska vara mjukare i sitt sätt att leda. Är man hård som 
kvinna så syns det mycket tydligare. ”Man blir väldigt snabbt bitch som kvinna” säger Pia. 

Även Catrin har upptäckt skillnader i förväntningar på kvinnliga respektive manliga ledare. 
”Kvinnor som ger tydliga och direkta order uppfattas ofta som väldigt hårda, medan män som 
agerar  på samma sätt  inte  väcker någon reaktion” säger  hon. Detta  tror  hon beror på att 
omgivningen inte förväntar sig att en kvinna ska vara hård och rak när hon kommunicerar ett 
budskap. Om hon trots allt  är det så blir reaktionen extra stark eftersom omgivningen hade 
förväntat sig en mjukare framtoning. 
Magdalena, som precis påbörjat sin yrkesmässiga karriär, förstärker Catrin och Pias budskap 
genom att hon säger sig tro att det finns vissa skillnader i kvinnors respektive mäns sätt att leda. 
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”Manliga ledare är mer rättfram och kör raka puckar” säger hon. Kvinnliga ledare är däremot 
inte lika tydliga och går ibland jobbiga omvägar för att undvika känsliga ämnen. 

Mellancheferna,  Ann  och  Gunilla,  anser  däremot  att  det  inte  finns  några  skillnader  i 
förväntningar på kvinnors respektive mäns sätt att leda. Ann menar att dagens medarbetare är 
mer pålästa och vet vad de kan förvänta sig av en ledare. De vet vilka krav som kan ställas på 
en chef och ställer samma krav oavsett chefens kön. 

4.5 Tillgång till mentorskap och nätverk
Samtliga chefer i undersökningen är överens om att mentorskap och nätverk är viktiga faktorer 
för att göra karriär. Majoriteten av respondenterna anser dessutom att kvinnors respektive mäns 
sätt att använda sig av nätverk skiljer sig åt. De menar att männen använder nätverken på ett 
mer fördelaktigt sätt, vilket gynnar deras karriärutveckling.

4.5.1 Användning av nätverk
Både  mellancheferna  och  toppcheferna  i  undersökningen  har  använt  sig  av  olika  typer  av 
nätverk under karriärens gång. Catrin och Pia har båda gått Ruter Dam och känner att de har 
haft stor nytta av programmet. Pia menar att nätverk är underskattade. Hon anser att Ruter Dam 
var hennes språngbräda in i  chefskarriären.  Programmet gav henne en bild av att  det  finns 
många duktiga kvinnliga chefer som visar att det går att göra karriär, vilket ökade den egna 
motivationen.  Catrin  menar att  hon genom Ruter Dam har  kunnat  spegla  sig själv  i  andra 
kvinnor som är olika henne själv men som har samma drivkraft och vilja. Dessa kvinnor har en 
annan förståelse för att man väljer att göra karriär som kvinna än vad andra kvinnor har och 
man  slipper  bli  ifrågasatt  om  man  har  lämnat  sina  barn  i  sticket.  Detta  stärker  henne  i 
övertygelsen  om att  hon har  gjort  rätt  val.  ”Jag tror  inte  att  man kan göra  karriär  utan 
nätverk” säger Pia. Hon menar att en chefs vardag består av att fatta en mängd viktiga beslut. 
Då dessa beslut ska fattas krävs även andras syn på hur man bör agera. Flera infallsvinklar och 
det beslutsunderlag som krävs finns i nätverken. 

Mellancheferna har inte använt sig av nätverk i lika stor utsträckning men anser trots det att 
dessa är viktiga för att göra karriär. Ann menar att man bygger upp sina möjligheter genom 
nätverken och att  de är nyttiga för karriären.  Själv har hon inte varit  med i något formellt 
nätverk men har haft stora informella nätverk genom att hon och hennes man känner mycket 
folk inom banksektorn. Gunilla har gått ett internt ledarprogram för kvinnor vilket kan ses som 
ett nätverk. Hon anser att programmet var lärorikt dels på grund av att det gav henne en bättre 
insikt i hur de andra enheterna inom hennes organisation fungerar, men det bidrog även till att 
hon fick ta del av andra kvinnliga ledares erfarenheter. 

4.5.2 Kvinnors respektive mäns nätverk
Både Catrin, Gunilla och Pia menar att det finns skillnader i kvinnors och mäns sätt att använda 
sina  nätverk.  Gunilla  menar  att  männens  nätverk,  rent  generellt,  är  mer  organiserade  än 
kvinnornas. Catrin anser att männen är bättre på att använda sig av nätverk och att de prioriterar 
dessa  högre  än  vad  kvinnor  gör.  Männen  använder  sina  nätverk  mer  systematiskt  och 
kombinerar dem med jobbet. Vidare menar hon att detta är en anledning till att vi inte har lika 
många kvinnliga toppchefer i Sverige. Männen lär känna varandra genom nätverken, bygger 
upp ett förtroende för varandra och hjälper varandra att avancera mot toppen. Männen är bättre 
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på att lyfta fram andra män medan kvinnor istället konkurrerar med varandra, menar Catrin. 
”Det finns en rädsla för att om hon syns för mycket så syns inte jag” säger hon. Detta är en bild 
som bör ändras genom att kvinnor måste stötta varandra och följas åt uppåt. Det är viktigt att 
inse att fler än bara en får plats. Även Pia är inne på samma spår och säger att kvinnor måste ta 
ansvar och hjälpa andra kvinnor. ”I synnerhet måste vi hjälpa de kvinnor som inte marknadsför  
sig själva och se till att även de lyfts fram” säger Pia.  

Pia menar dessutom att  männens nätverk är mer etablerade än kvinnornas. I männens nätverk 
underbyggs och förankras olika beslut innan de förmedlas till kollegorna på möten. Hon menar 
att kvinnornas nätverk mer handlar om personlig utveckling och om att stötta varandra. Som 
kvinna är man ganska ensam på toppen och behöver därför stöd och vägledning i hur man ska 
förhålla sig. 

Ann menar att  hon inte kan se några direkta skillnader  i  kvinnors respektive mäns sätt  att 
använda sina nätverk. Hon poängterar däremot att nätverken är nyttiga för karriären både för 
kvinnor och för män. 

4.5.3 Mentorskap
De båda toppcheferna i undersökningen har under sina karriärer tagit hjälp av flera mentorer. 
Genom Ruter Dams chefsutvecklingsprogram har de fått tillgång till varsin extern mentor. Pia 
har utöver detta haft en intern mentor via SEB. Både Catrin och Pia har även haft ett flertal 
informella mentorer i form av gamla chefer och kollegor som de har byggt upp ett förtroende 
för. Båda är överens om att de har haft stor nytta av sina mentorer. 

”Mentorerna hjälper till att fatta kloka beslut” säger Pia. Vidare berättar hon att man inte kan 
allting själv och mentorerna hjälper då till med att ge en annan persons syn på ämnet snarare än 
att ge råd. Catrin menar att mentorerna fungerar som bollplank, rådgivare och förebilder för 
henne.  Dessa hjälper  henne att  utvecklas  och  fatta  viktiga  beslut.  Mentorerna är  dessutom 
nyttiga i det  avseendet att  man lär  sig att  ta kritik på rätt  sätt  och på så vis  lära sig inför 
framtiden. Vidare berättar hon att det är nyttigt om mentorerna är olika henne själv. På detta vis 
får man fram nya infallsvinklar när man bollar idéer, menar Catrin. 

Ingen av mellancheferna har haft en officiell mentor men både Ann och Gunilla har använt sig 
av externa coacher som de påstår sig ha haft stor nytta av. Ann berättar att hennes coach har 
hjälpt henne till att bli en bättre ledare. Hon fick hjälp med att planera sitt liv på ett smart sätt 
och få ihop ledarrollen med familjen. Gunillas coach hjälpte henne med att strukturera upp 
arbetet, vilket hon anser har varit till stor hjälp. 

4.6 Diskriminering på arbetsplatsen
Synen på om kvinnor får arbeta hårdare än män för att  nå en chefsposition varierar  bland 
respondenterna. Magdalena tror att kvinnor behöver arbeta hårdare än män. ”Kvinnor behöver 
synas mer och vara duktigare än män” säger hon. Ann däremot menar att  kvinnor många 
gånger tror att de behöver jobba hårdare och lägger därför ner mer energi på karriären än vad 
som egentligen behövs. Hon berättar bland annat att hon själv inte har behövt arbeta hårdare än 
sina manliga kollegor för att nå den position hon har idag, men att hon trots allt har gjort det. 
”Det kan bero på hur jag är som person. Jag vill ha koll på alla detaljer och gör gärna mer än  
vad som krävs” säger Ann. Inte heller Gunilla har upplevt att hon har behövt anstränga sig mer 
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än sina manliga kollegor.  Hon påpekar att  hon har en chef som inte ser till  könet utan till 
individen, vilket underlättar för henne. 

Toppcheferna är även de eniga om att en kvinna inte behöver arbeta hårdare i bemärkelsen av 
antalet timmar än vad en man behöver göra för att nå en toppchefsposition. ”En kvinna behöver 
inte arbeta hårdare men hon måste vara duktigare och mer ordentlig än en man” säger Pia. 
Eftersom männen har svårt att läsa och förstå kvinnorna måste kvinnorna visa tydligare vad de 
åstadkommit än vad männen behöver. Catrin upplever inte att hon har behövt arbeta hårdare än 
sina manliga kollegor för att nå dit hon är idag men hon påpekar att kvinnor många gånger tror 
att de måste arbeta hårdare. 

Både Ann och Catrin berättar att framgångsrika kvinnliga chefer inom deras respektive företag 
har arbetat sig upp från arbetsområden som är mansdominerade. Catrin säger att hon själv har 
ett förflutet från kapital- och aktiemarknaden där det generellt arbetar mycket män. Ann berättar 
att SEB:s  kvinnliga VD ursprungligen kommer från Trading Capital Markets som är extremt 
mansdominerat.  Samtliga  respondenter  har  poängterat  att  kvinnor  är  överrepresenterade  på 
basnivå  inom deras  respektive  banker.  De  poängterar  även  att  de  kvinnliga  cheferna  ofta 
återfinns på positioner som personalchef eller gruppchef. De manliga cheferna arbetar däremot 
ofta med områden som handel och teknik.  ”Ledningen på min arbetsplats består av endast  
män, förutom personalchefen som är kvinna” säger Magdalena. 

4.7 Familjeförhållanden
När det kommer till valet mellan karriär och familj prioriteras familjen i första hand av samtliga 
respondenter. De påpekar att om man ska hinna med både en karriär och få tid över till familjen 
är det viktigt att ha någon att dela hushållsarbetet med. 

4.7.1 Familjen som hinder eller stöd i karriären
Respondenterna är överens om att familjen prioriteras före karriären i alla lägen. Magdalena, 
som är nyutexaminerad, menar att hon gärna skulle vilja avancera till toppchefsnivå, men inte 
på bekostnad av familj och barn. ”Skulle jag kunna kombinera familjelivet med toppchefsjobbet  
skulle jag inte tveka en sekund” säger hon. Magdalena anser att kvinnor generellt tar ett större 
ansvar för familjen och att detta sätter käppar i hjulet för karriären. 

Pia däremot, som har avancerat till toppchefsnivå, ser inte familjen som ett hinder för karriären, 
snarare tvärtom. Det är tufft att kombinera de högsta chefsjobben med familjen, säger hon, men 
för henne har aldrig familjen varit ett hinder utan en annan prioritering. Man måste inse att man 
inte kan göra allting samtidigt, karriär, bilda familj, bygga hus och så vidare. Många kvinnor 
hamnar  i  fällan  att  de  inser  att  de  inte  kan  få  allting  på  en  gång  och  väljer  därför  bort 
chefsjobbet helt och hållet istället för att låta karriären ta lite längre tid. 

Catrin  menar  att  de  allmänna  föreställningarna  i  samhället  är  att  det  inte  går  att  förena 
familjelivet med ett tufft jobb. Många kvinnor väljer idag bort chefstjänsterna för att de inte vill 
offra familjen. Detta är något som måste förändras, säger Catrin. Hon tror inte på antingen eller, 
att man måste jobba jämt för att vara en bra chef, utan att det måste finnas en balans mellan 
arbete och privatliv. ”Man måste inte jobba 110 % i 20 år för att lyckas, det är okej att vara 
ledig”, säger Catrin. Själv har hon varit mammaledig under flera år och jobbat deltid när barnen 
varit små, trots det har hon lyckats utvecklas karriärmässigt. 
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”Har man familj så kan man inte jobba lika mycket, så är det bara” säger Ann. Hon förklarar 
att barnen ofta är sjuka när de är små vilket tar en hel del tid från jobbet. Däremot anser hon att 
det nästan är en fördel att ha ett chefsjobb när barnen är små då ett chefsjobb är mer flexibelt än 
ett handläggarjobb. Hon arbetar själv 100 % men kan inte alltid vara på jobbet 100 %. Ibland 
arbetar hon hemifrån eller på kvällarna för att andra dagar istället kunna gå tidigare från jobbet. 

Ann berättar att man tappar mycket tid när man är hemma under sin mammaledighet. Man 
måste hela tiden börja om när man kommer tillbaka och det kan hända att man tappar delar av 
sitt kontaktnät eller inte hänger med i alla förändringar på arbetsplatsen.  ”Det tar tid och är 
ansträngande att jobba upp sig igen” säger Ann. Kvinnor tappar generellt några år i samband 
med  att  de  skaffar  barn,  vilket  gör  att  de  hamnar  i  ett  underläge  gentemot  männen  på 
arbetsplatsen. Avslutningsvis poängterar hon att det är viktigt att kvinnan och mannen delar lika 
på den tid de måste vara hemma när barnen är små och sjuka. Om det alltid är kvinnan som 
måste stanna hemma blir hon ingen att räkna med på företaget. Catrin berättar att man inom 
Swedbank uppmuntrar män till att ta ut hälften av föräldraledigheten för att minska den klyfta 
som finns mellan kvinnliga och manliga medarbetare. 

Gunilla menar att det större ansvaret för familjen ofta faller på kvinnan vilket gör det svårare för 
kvinnor att göra karriär.  Går det inte att kombinera familjelivet med arbetet så påverkar det 
kvinnors karriärutveckling. Företaget kan underlätta en hel del genom att arbetsgivaren visar att 
det  är  okej  att  vara  ledig.  Arbetsgivaren  ska  ha  inställningen  att  mammarollen  inte  är  en 
bisyssla, utan har man fått barn så ska man vara hemma och ta hand om barnet. 

4.7.2 Hushållets påverkan på karriären
Ann och Pia har via sitt företag haft tillgång till subventionerad hemhjälp. Deras företag, SEB, 
erbjuder samtliga anställda med barn under åtta år till hälften subventionerad hemhjälp. Både 
Ann och Pia har valt att utnyttja tjänsten och upplever att den har varit till stor hjälp. 

Pia berättar att städhjälpen dels har underlättat i jobbet då hon sparar den tid som vanligtvis går 
åt till att städa men den har även underlättat i familjen och i hennes relation till sin man då det 
tar tid och kraft att diskutera kring vem som ska utföra städningen. Pia anser att företagen kan 
underlätta  kvinnors  karriärutveckling  genom  att  subventionera  hushållsnära  tjänster.  Den 
tjänsten har varit viktig för henne. ”Det är jobbigt att orka med både hushållet och karriären” 
säger Pia. Alla har inte råd att köpa denna typ av tjänster på marknaden så om företaget kan 
hjälpa till så underlättar det mycket. Pia tror även att det nya skatteavdraget för hushållsnära 
tjänster kommer att göra mycket nytta för många chefer. 

Även Ann upplever att städhjälpen som SEB subventionerar har varit till stor hjälp. I hennes 
familj delar de lika på att hämta och lämna barnen på dagis. Hennes man lagar mat och handlar 
medan hon själv ansvarar för städning, planering och detaljer. Ann tror att kvinnor generellt tar 
på sig den energikrävande planeringsrollen i  hushållen.  ”Kvinnor är lite ”chefer” hemma” 
säger hon. Ann menar att det är väldigt svårt att dela på planering och därför tar kvinnan gärna 
på sig hela ansvaret. 

Catrin och Gunilla däremot använder sig för tillfället inte av någon städhjälp. Catrin berättar att 
hon har haft städhjälp till och från men att det i dagsläget är hon och hennes man som delar på 
ansvaret för hushållet.  ”Det är viktigt att man kan dela på ansvaret hemma” säger hon. Kan 
man inte göra det måste man kunna köpa den typen av tjänster utan att ha dåligt samvete för 
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detta. Catrin anser att det nya skatteavdraget för hushållsnära tjänster är bra eftersom att alla 
kommer att kunna ta del av det. 

Gunilla menar att eftersom hon är ensamstående mamma så faller allt hushållsarbete på henne. 
Hon har aldrig haft städhjälp hemma men försöker istället att dela på ansvaret så gott det går 
med  barnen.  Gunilla  anser,  precis  som Catrin,  att  det  nya  skatteavdraget  för  hushållsnära 
tjänster är ett bra initiativ. Hon poängterar att hon har observerat att flera av hennes kollegor har 
anlitat städhjälp efter lagändringen. 

4.8 Varför behövs fler kvinnliga toppchefer?
Samtliga respondenter är överens om att det behövs fler kvinnliga toppchefer. ”Det är klart att  
vi ska ha fler kvinnor i toppen” säger Gunilla. Kvinnor och män tänker olika och når sina mål 
på olika sätt. De ser dessutom på sina medmänniskor på olika sätt. En mix är alltid bra, menar 
hon. Gunilla nämner även att fler kvinnliga toppchefer leder till att det blir lättare för företaget 
att rekrytera fler kompetenta kvinnor. ”Kvinnor föder kvinnor” säger hon.

Ann instämmer i att en blandning av kvinnor och män är det bästa för företagsklimatet.  ”Det 
hade inte varit bra med enbart kvinnor heller” tillägger hon. Ann tycker att man på alla nivåer i 
företaget ska välja den som är bäst lämpad för jobbet, oavsett om det är en kvinna eller en man. 
”I en diskussion är vi kvinnor och män och kan få olika infallsvinklar på saker” säger Ann. De 
båda perspektiven ger ett bredare beslutsunderlag, vilket i slutändan gynnar företaget, avslutar 
hon. Även Magdalena är inne på samma bana och menar att tjejer tänker annorlunda. Hon anser 
att kvinnor tänker mer på personalen och har förståelse för att man till exempel behöver vara 
hemma med barnen. 

Pia anser att fler kvinnor på toppchefsnivå är viktigt för företaget då det leder till att man ser 
beslut från olika synvinklar och kommer in med olika erfarenheter. En mix av kvinnor och män 
kan förhindra att gruppen blir hemmablind, man ser mer om man har fler synvinklar. Pia menar 
dessutom att en blandning av kvinnor och män underlättar företagets rekrytering. Hon anser att 
en miljö med enbart kvinnliga chefer avskräcker manliga sökanden och tvärtom. Dessutom har 
kvinnor lättare att  rekrytera kvinnor och män har lättare att rekrytera män.  ”För att kunna 
rekrytera de bästa framöver måste vi ha en mix av kvinnliga och manliga chefer” säger hon. 

Catrin tar bland annat upp att hennes företag,  liksom många andra, har ungefär lika många 
kvinnliga  som manliga  kunder.  Det  är  viktigt  för  företaget  att  kunna  spegla  detta  även  i 
personalen då det leder till att de kan förstå sina kunder bättre. Vidare berättar Catrin att om ett 
företag vill ha den mest kompetenta personen för jobbet så har de antagligen valt fel om de bara 
har män kvar i toppen. ”Det är en kvalitetsfråga, man måste ta hand om de bästa resurserna” 
säger  hon. Catrin  menar,  liksom de övriga respondenterna,  att  fler kvinnor bidrar med fler 
infallsvinklar och för att få ett bra beslutsunderlag behövs olika syn på saken. 

Både SEB och Swedbank har fått upp ögonen för att det  behövs fler kvinnliga toppchefer. 
Catrin och Pia berättar båda att deras respektive företag har som mål att ha hälften kvinnor och 
hälften män på alla positioner. För att nå detta mål har de exempelvis infört principen att det 
alltid  ska  finnas  en  kvinna  och  en  man  kvar  till  slutomgången  vid  rekrytering  till 
toppchefspositionerna. 
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5 Analys

I följande avsnitt kopplar vi samman empirin med de teorier som presenteras i vår teoretiska 
referensram. På så vis analyserar vi respondenternas svar utifrån de teorier som presenteras i  
dagens forskarfront. 

5.1 Glastaket
Göransson (2004) berättar att andelen kvinnliga chefer har ökat avsevärt de senaste åren, men 
bara upp till  mellanchefsnivå. Tittar man högre upp i hierarkin upptäcker man att det finns 
häpnadsväckande  få  kvinnliga  toppchefer.  Den  bilden  bekräftas  av  våra  respondenter  som 
menar  att  ju  högre  upp  i  företagens  hierarki  man  kommer  desto  färre  blir  kvinnorna  i 
förhållande till männen. Enligt Göransson (2004) beror detta på att det finns ett osynligt men 
effektivt hinder som hejdar kvinnor från att klättra i karriärstegen och det går under namnet 
glastaket.  Respondenterna anser däremot att  det  inte  finns något  direkt  glastak  inom deras 
organisationer idag. Ann och Pia menar istället att glastaket kan vara ett inbillat fenomen. Det 
är möjligt att det har funnits tidigare och detta påverkar vårt tankesätt än idag. Kvinnor kan 
fortfarande inbilla sig att det finns ett tak och de sätter därför hindret för sig själva mer än vad 
det är männen som faktiskt hindrar kvinnorna. Magdalena som är relativt ny i branschen menar 
att  hon  upplever  att  det  finns  ett  indirekt  uttalande  om att  männen  går  före  kvinnorna  i 
rekryteringen till de högre positionerna. Magdalenas resonemang förstärker påståendet om att 
glastaket påverkar vårt tankesätt än idag.

Cai och Kleiner (1999) menar att det finns fem huvudsakliga faktorer som hindrar kvinnor från 
att  spräcka glastaket.  Våra respondenter anser som sagt  att  glastaket  är  spräckt inom deras 
organisationer  idag,  men  menar  att  det  fortfarande  finns  faktorer  som  försvårar  kvinnors 
karriärutveckling inom den svenska banksektorn. Respondenterna har resonerat kring följande 
fyra faktorer och deras påverkan på karriären. 

1. Stereotyper och uppfattningar
2. Tillgång till mentorskap och nätverk
3. Diskriminering på arbetsplatsen
4. Familjeförhållanden

5.2 Stereotyper och uppfattningar
Enligt  Due Billing (2006) är  stereotypen av en kvinna respektive en man inte densamma i 
dagens samhälle. Anledningen till att synen på kvinnor och män skiljer sig åt beror dels på att 
det faktiskt finns skillnader mellan könen redan från födseln, de biologiska skillnaderna. En 
annan orsak som förstärker  uppfattningen om att  kvinnor och män är olika  är  den sociala 
konstruktion  som finns i  samhället  (Berger  & Luckmann,  1966).  Vi  behandlar  flickor  och 
pojkar  olika  redan från  födseln,  vilket  gör  att  vi  formas till  att  bli  olika  även i  framtiden 
(Marklund & Snickare, 2005). Att flickor och pojkar uppfostras olika kan enligt Renstig och 
Sandmark (2005) få konsekvenser när det blir dags för dem att komma ut i arbetslivet. Enligt 
majoriteten av respondenterna är kvinnor generellt sämre på att marknadsföra sig själva och ta 
för sig, vilket hämmar deras karriärmöjligheter. 
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5.2.1 Kvinnligt och manligt
Det finns ett antal bevisade skillnader mellan kvinnor och män som vi inte kan bortse från. 
Dessa är de biologiska skillnaderna som vi har med oss från födseln (Due Billing, 2006). Ann 
poängterar, liksom Drake och Solberg (1996), att en betydande biologisk skillnad är det faktum 
att kvinnor blir gravida och föder barn. Ann menar att kvinnor tappar mycket tid när de är 
hemma under sin mammaledighet. Hon förklarar att man hela tiden måste börja om när man 
kommer tillbaka och det kan hända att delar av kontaktnätet försvinner eller att det är svårt att 
hänga med i alla förändringar som skett på arbetsplatsen. Detta leder till  att kvinnorna kan 
hamna i ett underläge gentemot männen på arbetsplatsen, vilket kan försvåra deras möjligheter 
till att göra karriär.

Förutom biologiska skillnader i kön talas det även om sociala skillnader mellan kvinnor och 
män.  Enligt  Berger  och  Luckmann  (1966)  är  genus,  precis  som  allting  annat,  en  social 
konstruktion som skapats genom vårt sätt att leva, hur vi uppfostrar våra barn och vårt sätt att 
anpassa oss till omgivningen. Samtliga respondenter är överens om att kvinnor och män ser på 
saker på olika sätt och har med sig olika erfarenheter i bagaget. Enligt Renstig och Sandmark 
(2005) beror detta på att vi börjar uppfostras olika redan när vi är små flickor och pojkar. Catrin 
instämmer  i  detta  resonemang då hon menar  att  flickor  och  pojkar  växer  upp under  olika 
förutsättningar och därför har olika infallsvinklar på saker och ting. 

5.2.2 Kvinnligt och manligt ledarskap
När det kommer till skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare finns det två läger inom 
forskningen (Due Billing, 2006). Det finns en olikhetsdiskurs som hävdar att kvinnor och män 
är olika i grund och botten och att detta även speglas i deras sätt att leda. Samtidigt finns det en 
konkurrerande  likhetsdiskurs  som hävdar  att  det  inte  finns  några  direkta  skillnader  mellan 
kvinnliga  och  manliga  chefer.  Chefsrespondenterna  i  vår  undersökning  är  anhängare  av 
likhetsdiskursen och menar att de inte har upplevt några skillnader mellan kvinnligt respektive 
manligt ledarskap. De menar att ledarskapet är personligt och att det handlar mer om hur man är 
som individ än om man är kvinna eller man. Catrin påpekar dock att det är viktigt att känna till 
att  den  kvinnliga  och  manliga  kommunikationen  skiljer  sig  åt.  Eftersom  de  flesta 
företagsledningarna inom svenskt näringsliv består av mestadels män måste kvinnorna lära sig 
att förstå den manliga kommunikationen för att kunna göra karriär. Hennes resonemang styrks 
av  Christopher  (2008)  som menar  att  den  kvinnliga  respektive  manliga  kommunikationen 
skiljer sig åt. När kvinnor arbetar i mansdominerade grupper är det viktigt att de är rakt på sak i 
sin kommunikation då män inte har lika lätt för att läsa mellan raderna som kvinnor har. När 
man väl har förstått hur den manliga kommunikationen fungerar spelar inte könet någon roll 
utan det är hur man är som individ som står i fokus, avslutar Catrin.

Något som däremot kan skilja sig åt när det kommer till kvinnliga respektive manliga ledare är 
omgivningens  förväntningar  och  krav  (Elvin-Nowak,  2001;  Marklund  &  Snickare,  2005; 
Ridgeway, 2001). Catrin och Pia instämmer i detta resonemang och menar att kvinnliga chefer 
lätt uppfattas som tuffa och stenhårda när de i själva verket inte alls skiljer sig från sina manliga 
kollegor. Enligt toppcheferna i undersökningen och Marklund och Snickare (2005) beror detta 
på att kvinnor förväntas vara mjukare i sitt sätt att leda. Om en kvinna istället är hård och rak 
när  hon kommunicerar  ett  budskap,  precis  som hennes manliga  kollegor  är,  uppstår  starka 
reaktioner hos omgivningen. ”Man blir väldigt snabbt bitch som kvinna” säger Pia. Magdalena, 
som är nyutexaminerad, förstärker ovanstående budskap då hon menar att hon förväntar sig att 
manliga ledare ska vara mer rättfram medan kvinnliga ledare inte är lika tydliga och kan ta 
jobbiga omvägar för att undvika att tala om känsliga ämnen. 
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Mellancheferna, Ann och Gunilla,  menar å andra sidan att  det  inte finns några skillnader i 
förväntningar på kvinnors respektive mäns sätt att leda. Ann menar att dagens medarbetare vet 
vad de kan förvänta sig av en chef och ställer krav på hur en ledare ska vara, oavsett om det är 
en kvinna eller man. 

5.3 Tillgång till mentorskap och nätverk
Samtliga chefer i undersökningen menar, liksom van Emmerik et al. (2006), att det finns ett 
starkt  samband  mellan  att  delta  i  nätverk  och  att  klättra  på  karriärstegen.  Respondenterna 
beskriver dessutom att män använder sig av nätverk på ett mer fördelaktigt sätt än vad kvinnor 
gör.  Precis som nätverk kan även en mentor vara en möjlighet till befordran (Akande, 1994). 
Toppcheferna i undersökningen menar, precis som Boëthius (1995), att en mentor hjälper till 
med stöd och goda råd när man ska fatta viktiga beslut.

5.3.1 Användning av nätverk
Enligt  Lann  (1996)  finns  det  olika  typer  av  nätverk  som  kan  delas  in  i  två  stycken 
huvudgrupper; personliga och yrkesmässiga nätverk. Catrin, Gunilla och Pia har alla deltagit i 
någon  typ  av  yrkesmässiga  nätverk.  Dessa  är  till  för  att  medlemmarna  ska  kunna  utbyta 
erfarenheter och diskutera varandras yrkesmässiga problem (Lann, 1996).

Van Emmerik et al. (2006) hävdar att det finns ett starkt samband mellan att delta i nätverk och 
att  klättra på karriärstegen.  Det  är  ett  resonemang som samtliga  chefer i  vår undersökning 
instämmer i.  ”Jag tror inte man kan göra karriär utan nätverk” säger Pia. Hon menar att en 
chefs vardag består i att fatta en mängd viktiga beslut. För att fatta besluten på rätt sätt krävs 
andra människors syn på saken, vilken kan finnas i nätverken. Lann (1996) beskriver att detta är 
syftet  med  de  yrkesmässiga  nätverken.  De  är  till  för  att  medlemmarna  ska  kunna  utbyta 
erfarenheter och diskutera varandras yrkesmässiga problem. Catrin menar att hon, genom Ruter 
Dams chefsutvecklingsprogram, har kunnat spegla sig själv i andra kvinnor som är olika henne 
själv men som har samma drivkraft och vilja. Dessa kvinnor har exempelvis en annan förståelse 
för  att  man väljer  att  göra  karriär  som kvinna än  vad  andra kvinnor  har.  Man slipper  bli 
ifrågasatt om huruvida man har lämnat sina barn i sticket, vilket Catrin anser stärker henne. 
Enligt Lann (1996) och Melin (1993) är syftet med ett bra nätverk just att utveckla och stärka 
den  egna  personligheten.  Ju  fler  människor  som  deltar  med  olika  bakgrunder  och  olika 
erfarenheter, desto större blir nyttan för medlemmarna. 

5.3.2 Kvinnors respektive mäns nätverk
Både kvinnor och män använder sig i varierande utsträckning av nätverk men de väljer att 
använda nätverken för olika syften (van Emmerik et al., 2006). Detta är något som majoriteten 
av chefsrespondenterna instämmer i. De menar, liksom van Emmerik et al. (2006), att männens 
nätverk är mer etablerade och används mer systematiskt, vilket gynnar deras karriärutveckling. 
Catrin säger att männen lär känna varandra genom nätverken, de bygger upp ett förtroende för 
varandra och hjälper varandra att avancera mot toppen. Pia menar att olika beslut förankras och 
underbyggs i männens nätverk innan de förmedlas till kollegorna på möten. Vidare menar hon, 
precis som Lann (1996), att kvinnornas nätverk mer handlar om personlig utveckling och om att 
stötta varandra. Kvinnorna behöver stöd och vägledning i hur man ska förhålla sig då de är 
ganska ensamma på toppen, säger Pia. 
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Catrin anser att männen är bättre på att använda sig av nätverk och att de prioriterar dessa högre 
än vad kvinnorna gör. Vidare menar hon att detta är en anledning till att vi inte har lika många 
kvinnliga toppchefer i Sverige. Van Emmerik et al. (2006) instämmer i att männen använder sig 
av  nätverk  på  ett  annorlunda  sätt  än  kvinnorna.  Enligt  van  Emmerik  et  al.  (2006)  borde 
kvinnorna lära sig att utnyttja sina nätverkskontakter på det sätt som männen gör. 

De båda toppcheferna i undersökningen menar, precis som Lann (1996), att männen är bättre på 
att lyfta fram andra män och att kvinnor därför måste bli bättre på att hjälpa varandra att synas. 
Catrin beskriver att kvinnor idag konkurrerar med varandra istället för att hjälpa varandra. ”Det 
finns en rädsla för att om hon syns för mycket så syns inte jag” säger Catrin. Ann poängterar 
även hon att kvinnor har en förmåga att konkurrera med varandra på ett missunnsamt sätt. De 
båda toppcheferna, Catrin och Pia, är överens om att detta är en bild som måste ändras och att 
kvinnor istället ska stötta varandra och följas åt uppåt. 

5.3.3 Mentorskap
Akande (1994) anser att en mentor, precis som nätverk, kan vara en möjlighet till befordran. 
Ahlström (2002) berättar att vissa företag och organisationer har startat mentorprogram som 
riktar  sig  enbart  mot  kvinnor  på  grund  av  att  kvinnor  är  underrepresenterade  på  ledande 
positioner idag. Enligt SOU (1994) har dessa mentorprogram resulterat i ett ökat antal kvinnliga 
chefer. Båda toppcheferna i undersökningen har genom Ruter Dams chefsutvecklingsprogram 
haft tillgång till den här typen av mentorer och de är båda överens om att de har haft stor nytta 
av dessa. Allt fler har insett att mentorskap är en effektiv form av chefsutveckling (Ahlström, 
2002). Catrin och Pia, anser liksom Boëthius (1995), att en mentor hjälper till med stöd och 
goda råd när man ska fatta viktiga beslut helt ensam, utan något stöd från arbetsplatsen. 

5.4 Diskriminering på arbetsplatsen
Enligt Bible och Hill (2007) är kvinnor fortfarande orättvist behandlade på våra arbetsplatser, 
trots att olika lagar om jämställdhet och diskriminering har införts. Diskrimineringen märks 
bland annat i  form av att  kvinnor ges färre utvecklingsmöjligheter och befordringar,  menar 
Marklund och Snickare  (2005).  Våra  chefsrespondenter  upplever  inte att  de har fått  arbeta 
hårdare än sina manliga kollegor  eller  att  de har blivit  diskriminerade.  Majoriteten av dem 
menar att det ofta handlar om kvinnan själv. Kvinnor tror många gånger att de måste arbeta 
hårdare än männen, trots att de inte behöver göra det. Majoriteten av respondenterna menar 
även att kvinnor är sämre på att marknadsföra sig själva och ta för sig, vilket hämmar deras 
karriärutveckling. 

Enligt  Renstig  och  Sandmark  (2005)  är  männen bättre  rustade  för  det  maktspel  som ofta 
försiggår i kampen om de olika chefsposterna. Enligt författarna beror det på att vi uppfostras 
olika redan som små flickor och pojkar. Pojkar får exempelvis redan från tidig ålder lära sig att 
konkurrera via olika lagsporter. Flickor däremot uppmuntras till att utföra uppgifter utmärkt i 
skolan och vara duktiga och snälla. Renstig och Sandmark (2005) menar att konsekvenserna av 
detta kan bli att kvinnor ofta har svårigheter med att tyda spelreglerna och lider i många fall av 
en rädsla  för att  inte utföra sina arbetsuppgifter  helt  perfekt.  Kvinnor överarbetar  ofta sina 
arbetsuppgifter. Renstig och Sandmark (2005) menar att det är väldigt viktigt för kvinnorna att 
lära sig de spelregler som gäller på de höga chefsposterna. Det är nämligen inte den som arbetar 
mest  utan  smartast  som kommer  att  klättra  snabbast  på  karriärstegen.  Majoriteten  av  våra 
respondenter håller med om detta resonemang och menar att många kvinnor förlitar sig på sin 
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duktighet och väntar på att någon ska komma och erbjuda dem jobben. Detta kan i sin tur leda 
till att kvinnorna blir omsprungna av männen på karriärstegen. 

En annan rimlig förklaring till att vi har så få kvinnliga toppchefer kan vara att kvinnliga chefer 
ofta hamnar på så kallade ”dead-end-jobs”, det vill säga positioner som har begränsade eller 
inga utvecklingsmöjligheter (Bihagen & Ohls,  2007).  Enligt  Fagerfjäll  (2003) är de typiska 
kvinnliga karriärjobben ekonomichef, personalchef och informationschef. Männen däremot är 
främst representerade inom positioner som har med teknik, finansiering och produktion att göra. 
Detta är ett mönster som samtliga av våra respondenter känner igen. De menar att de kvinnliga 
cheferna  ofta  återfinns  på  positioner  som personalchef  och  gruppchef,  medan  de  manliga 
cheferna finns representerade inom områden som har med handel och teknik att göra. Problemet 
med detta mönster är att när VD:ar rekryteras så hämtas de just från linjen, det vill säga där 
männen sitter (Fagerfjäll, 2003). Styrelserna vill ha chefer som förstår sig på företagets teknik 
och finansiering. Ann och Catrin bekräftar att det finns en koppling mellan de mansdominerade 
chefspositionerna och att klättra i karriären. De gav båda exempel på att framgångsrika och högt 
uppsatta  kvinnor  inom deras  respektive  företag  har  arbetat  sig  upp  från  områden  som är 
mansdominerade. 

5.5 Familjeförhållanden
Respondenterna i undersökningen berättar, precis som Austin (2000) och Göransson (2004), att 
kvinnor prioriterar familjen framför karriären. För att vilja göra karriär menar respondenterna 
att det är nödvändigt att kunna ha en balans mellan yrkesliv och privatliv. Elvin-Nowak och 
Thomsson (2004) säger att kvinnor ofta är benägna om att ha någon att dela på ansvaret för 
hushållet  med.  Respondenterna  påpekar  även  de  att  det  är  viktigt  att  få  hjälp  med 
hushållsarbetet för att klara av ett krävande chefsjobb. 

5.5.1 Familjen som hinder eller stöd i karriären
Austin  (2000)  och  Göransson  (2004)  menar  att  kvinnor  värdesätter  karriär  mindre  än 
familjerelationer. Tvingas kvinnor välja mellan dessa två så offras ofta karriären. Detta är en 
teori som styrks av våra respondenter, som samtliga är överens om att familjen prioriteras före 
karriären i alla lägen. Catrin menar dock att hon inte tror på antingen eller, alltså att man måste 
arbeta konstant för att vara en bra chef, utan hon tror att det måste finnas en balans mellan jobb 
och privatliv. Majoriteten av våra respondenter menar att företagen kan underlätta för kvinnor 
som vill göra karriär genom att visa att det är tillåtet att vara ledig. Fler kvinnor kommer att 
våga satsa på att göra karriär om de känner att de har företaget bakom sig även om de senare 
väljer att bilda familj.  Gunilla menar att det är viktigt att arbetsgivaren har inställningen att 
mammarollen inte är en bisyssla, utan har man precis fått barn så ska man vara hemma och ta 
hand om barnet. Ann poängterar även att flexibla arbetstider underlättar oerhört mycket för 
kvinnor som har barn. Småbarnsmammor klarar ofta av att arbeta 100 % men de kan inte sitta 
på kontoret 100 % av tiden.  

Göransson (2004) säger att den offentliga barnomsorgen och det delade föräldraansvaret som 
föräldraförsäkringen  innebär  också  är  faktorer  som  underlättar  för  kvinnor  att  kombinera 
karriären med familjen. Ann och Catrin anser också att delat ansvar för barnen och hemmet är 
en förutsättning för att kvinnor ska kunna göra karriär. Ann menar att om det alltid är kvinnan 
som måste stanna hemma när barnen är små och sjuka så blir  hon ingen att räkna med på 
arbetsplatsen. Catrin påpekar att de på Swedbank uppmuntrar de manliga medarbetarna till att ta 
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ut  hälften  av  föräldraledigheten  för  att  minska  klyftan  mellan  de  kvinnliga  och  manliga 
medarbetarna.

Catrin menar, liksom Marklund och Snickare (2005) och Elvin-Nowak och Thomsson (2004), 
att de allmänna föreställningarna i samhället är att det inte går att förena familjelivet med ett 
tufft jobb och att familjen blir ett hinder för kvinnorna på arbetsmarknaden. Catrin anser att 
detta leder till att många kvinnor väljer bort chefstjänsterna för att de inte vill offra familjen. 

Enligt  Elvin-Nowak  och  Thomsson  (2004)  och  Göransson  (2004)  behöver  familjen 
nödvändigtvis inte alltid vara ett hinder för kvinnors karriärutveckling. En del kvinnor tycker att 
familjen och det stöd som familjen ger har stor betydelse för att lyckas med karriären. Pia är en 
av dessa kvinnor. Hon anser att familjen aldrig har varit något hinder för hennes karriär, snarare 
tvärtom. 

5.5.2 Hushållets påverkan på karriären
Majoriteten av respondenterna anser, liksom Austin (2000), att det större ansvaret för hemmet 
och  barnen  tär  på  kvinnornas  energi,  vilket  gör  det  svårare  för  dem att  nå  yrkesrelaterad 
framgång. Greenhaus och Beutell (1985) menar att tidsbristen gör det omöjligt för kvinnor att 
hinna med både hushållet och arbetet. Samtliga chefsrespondenter i undersökningen har därför 
någon  att  dela  ansvaret  i  hemmet  med.  Det  kan  antingen  vara  barnen,  maken  eller  en 
utomstående städhjälp. Catrin poängterar att det är viktigt att ha någon att dela på ansvaret för 
hemmet med. Hon menar att om man inte har någon att dela på ansvaret med måste man kunna 
köpa dessa tjänster utan att behöva ha dåligt samvete för detta. 

Majoriteten  av respondenterna är  överens  om att  subventionerade hushållsnära tjänster  kan 
underlätta för kvinnor som vill göra karriär. Ann och Pia har haft tillgång till subventionerad 
städhjälp via sitt företag, SEB, och båda upplever att detta har varit till stor hjälp. Pia menar att 
hon dels har sparat in den tid som själva städningen tar, men även den tid och kraft det tar att 
diskutera  kring  vem  som  ska  utföra  städningen.  Catrin  och  Gunilla  anser  att  det  nya 
skatteavdraget för hushållsnära tjänster som regeringen har infört kommer att vara till stor nytta 
för samtliga kvinnor som vill  göra karriär  eftersom alla  kan ta del av det.  Regeringen har 
nämligen gjort en lagändring som ska förbättra förutsättningarna för att kvinnor och män ska 
kunna kombinera yrkesliv och familjeliv på lika villkor (Regeringskansliet, 2008). Att den här 
typen av åtgärder behövs bekräftas av Gunilla, som påpekar att hon har uppmärksammat att 
flera kollegor har anlitat städhjälp sedan lagändringen genomfördes. 

5.6 Varför behövs fler kvinnliga toppchefer?
Göransson (2004) menar att både kvinnliga och manliga näringslivsforskare är eniga om att 
åtgärder måste vidtas för att uppnå en jämnare könsfördelning på toppchefsposterna. Detta är 
samtliga respondenter i undersökningen också överens om. De belyser flera viktiga argument 
till varför vi behöver fler kvinnor i toppen. 

Fagerfjäll (2003) talar om resursargumentet som ett argument till varför det behövs fler kvinnor 
på  ledande  positioner.  Resursargumentet  innebär  att  kvinnors  begåvning  och  förmåga  bör 
utnyttjas till fullo. Eftersom kvinnor står för hälften av begåvningsreserven är det slöseri att inte 
låta  halva  arbetskraftens  kunskaper  komma  till  sin  rätt.  Även  Catrin  menar  att 
jämställdhetsfrågan i  grund och botten är  en kvalitetsfråga.  Vi  måste  ta  hand om de bästa 
resurserna, förklarar hon. Om ett företag vill ha den mest kompetenta personen för jobbet så har 
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de antagligen  valt  fel  om de  bara  har  män kvar  i  toppen.  Marklund och  Snickare  (2005) 
resonerar precis som Catrin och menar att om man väljer att utesluta halva arbetskraften vid 
rekryteringen så finns risken att de bästa kandidaterna försvinner. Författarna menar att  om 
företagen vill rekrytera de bästa till varje post ska de se till att urvalsgrupperna är tillräckligt 
stora. Detta är ett tänk som båda företagen i undersökningen, SEB och Swedbank, har anammat. 
De har bland annat som mål att ha hälften kvinnor och hälften män på alla positioner. För att nå 
detta  mål  har  de infört  principen  att  det  alltid  ska  finnas  en  kvinna och  en  man kvar  till 
slutomgången vid rekrytering till toppchefspositionerna. 

Göransson (2004) belyser det faktum att kvinnor och män kan bidra med olika erfarenheter och 
värderingar som ytterligare ett argument till varför vi bör ha fler kvinnliga toppchefer. Om man 
låter både kvinnor och män delta i de viktiga besluten kan det leda det till att man får en ökad 
beslutsbredd. Det är i sin tur bra för effektiviteten och lönsamheten som i sin tur gynnar både 
företaget och de anställda. Att kvinnor och män bidrar med olika erfarenheter och värderingar 
är ett argument som samtliga respondenter instämmer i. Ann säger exempelvis att kvinnor och 
män  har  olika  infallsvinklar  på  saker  och  ting.  Våra  olika  perspektiv  ger  ett  bredare 
beslutsunderlag,  vilket  i  slutändan  gynnar  företaget,  menar  hon.  Även  Pia  poängterar  att 
kvinnor och män ser beslut ur olika synvinklar och bidrar med olika erfarenheter. En mix av 
kvinnor och män kan därför förhindra att gruppen blir hemmablind. 

Fagerfjäll (2003) tar upp ytterligare ett argument till varför kvinnor behövs lika mycket som 
män i toppen av företagen. Han menar att styrelser där kvinnor ingår har större chans att förstå 
företagens  alla  marknader.  Detta  grundar  sig  i  att  mer  än hälften av slutkonsumenterna är 
kvinnor  och  företagen  kan  då  förstå  deras  behov  bättre  än  om bara  män  satt  i  styrelsen 
(Göransson, 2004). Catrin instämmer i detta argument och berättar att hennes företag, liksom 
många andra, har lika många kvinnliga som manliga kunder. Det är viktigt för företaget att 
kunna spegla detta även i personalen då det leder till att de kan förstå sina kunder bättre. 

Enligt Eriksson (2000) hade fler kvinnliga toppchefer bidragit med fler förebilder, vilket i sin 
tur lett till att vi fått ännu fler kvinnor på ledande positioner. Även Gunilla och Pia anser att fler 
kvinnliga  toppchefer  leder  till  att  det  blir  lättare  för företaget  att  rekrytera fler  kompetenta 
kvinnor. Pia menar att en mix av kvinnor och män underlättar företagets rekrytering. Hon anser 
att  en  miljö  med enbart  manliga  chefer  avskräcker  kvinnliga  sökanden,  och  tvärtom.  Hon 
poängterar  dessutom  att  kvinnor  har  lättare  att  rekrytera  kvinnor  och  män  har  lättare  att 
rekrytera män. För att vi ska kunna rekrytera den bästa personalen framöver är det viktigt att ha 
en mix av kvinnliga och manliga chefer, säger Pia.  
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6 Slutsatser

I följande avsnitt redovisar vi resultatet av vår studie genom att besvara problemformuleringen, 
som  presenterades  i  inledningskapitlet.  Vi  drar  egna  slutsatser  som  är  baserade  på  den  
information  som  har  presenterats  i  de  tidigare  kapitlen  samt  lämnar  förslag  till  fortsatt  
forskning.

6.1 Slutsatser
Vi anser att det framgår tydligt i vår studie att en mix av kvinnliga och manliga toppchefer 
innebär många fördelar. Då dagens svenska företagsledningar domineras av män anser vi att det 
borde ligga i företagens intresse att öka andelen kvinnliga toppchefer. Vi har därför fokuserat på 
att  försöka  besvara  följande  problemformulering:  Hur kan företag inom svensk  banksektor  
agera för att öka andelen kvinnor på toppchefsnivå?

Vi har konstaterat att företagen kan hjälpa kvinnor att avancera i karriären till en viss nivå. 
Företagen kan öka andelen kvinnliga toppchefer genom att fokusera på följande områden: 

1. Familj
Vi har konstaterat att majoriteten av alla kvinnor prioriterar familjen framför karriären. Går det 
inte att kombinera dessa två kommer karriären att väljas bort. Om företagen är seriösa med att 
de  vill  ha  in  fler  kvinnor  på  ledande  befattningar  och  inte  vill  riskera  att  gå  miste  om 
kompetenta chefer anser vi att de måste ha inställningen att det går att kombinera yrkesliv med 
familjeliv.  Genom att  tillåta  flexibla  arbetstider  kan  de  underlätta  för  såväl  kvinnliga  som 
manliga ledare att uppnå en balans mellan familjen och jobbet. 

En slutsats som vi har dragit är att många kvinnor är rädda för att stanna hemma med barnen när 
de är små eftersom att de riskerar att bli omsprungna av andra kollegor på arbetsplatsen under 
tiden som de är borta. Vi anser att företagen måste vara tydliga på den fronten och markera att 
det är okej att vara hemma med barnen när de är små. Företagen kan även uppmuntra männen 
på arbetsplatsen att ta ut hälften av föräldraledigheten. Om det alltid är kvinnorna som stannar 
hemma  under  föräldraledigheten  och  när  barnen  är  sjuka  blir  de  inga  att  räkna  med  på 
arbetsplatsen. 

2. Hushåll
Utifrån vår studie har vi förstått att huvudansvaret för hemmet fortfarande faller på kvinnan och 
många kvinnor upplever det problematiskt att hinna kombinera både familjen och hushållet med 
ett krävande chefsjobb. Vi anser att företagen kan underlätta denna situation genom att vara 
med och subventionera hushållsnära tjänster för sina medarbetare. Genom att företagen bidrar 
med detta underlättar de för kvinnor som vill göra karriär men inte hinner och inte heller har råd 
att köpa städhjälp utifrån. 

3. Mentorskap och nätverk
Efter  att  ha  genomfört  denna  studie  kan  vi  dra  slutsatsen  att  mentorskap  och  nätverk  är 
betydelsefulla resurser när man ska göra karriär. Vi anser att företagen ska försöka att bidra med 
både kvinnliga och manliga mentorer till de kvinnliga medarbetarna. De kvinnliga mentorerna 
behövs som förebilder medan de manliga mentorerna kan bidra till att kvinnorna får lära sig att 
förstå hur den manliga kommunikationen och konkurrensen fungerar. Vi anser att företagen 
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även bör uppmuntra de kvinnliga cheferna till att delta i nätverk. Företagen kan dessutom starta 
upp egna interna nätverk för kvinnor. 

4. Rekryteringsprocessen
Vi kan utifrån denna studie konstatera att kvinnliga chefer ofta hamnar på så kallade ”dead-end-
jobs”, det vill  säga positioner med få utvecklingsmöjligheter. De manliga cheferna däremot 
hamnar  ofta  på  avdelningar  som  berör  företagets  finanser  och  teknik,  där 
utvecklingsmöjligheterna är goda. För att ändra på den rådande situationen kan företagen införa 
som policy att alltid ha kvar en kvinna och en man till slutomgången vid rekrytering till alla 
chefspositioner.  Detta  förutsätter  såklart  att  det  finns  väl  kvalificerade  kandidater  av  båda 
könen. 

Ovanstående faktorer är sådana som vi menar att företagen kan ha i åtanke för att öka andelen 
kvinnliga toppchefer. Vi anser dock att hela ansvaret inte kan läggas på företagen utan att även 
kvinnorna själva har en del i frågan. Utifrån denna studie har vi förstått att det tidigare har 
funnits ett glastak som har hindrat kvinnor som vill göra karriär. Vi anser dock att glastaket är 
spräckt inom de företag som presenteras i vår undersökning. SEB har till exempel en kvinnlig 
VD som är ett levande bevis på att det går att lyckas även som kvinna. Även fast glastaket idag 
är spräckt inom såväl SEB som Swedbank tror vi att det fortfarande kan leva kvar som ett 
inbillat fenomen. Frågan är om föreställningar om hinder i själva verket är det som utgör ett 
hinder för kvinnor. Vi anser att det idag många gånger handlar mer om att kvinnorna sätter 
hinder för sig själva än att det är männen som faktiskt diskriminerar dem. 

Vi anser att  kvinnor många gånger även hindrar sig själva i  form av att  de inte förstår  de 
spelregler  som råder  på  arbetsmarknaden.  De tror  att  det  är  den  som arbetar  hårdast  som 
kommer att få jobbet när det i själva verket är den som syns och hörs mest som ofta tar sig fram. 
Kvinnor borde därför bli bättre på att marknadsföra sig själva och ta för sig istället för att lägga 
ner energi på att överarbeta sina arbetsuppgifter. Vi har även insett att män ofta är bättre på att 
hjälpa  varandra  uppåt  medan  kvinnor  konkurrerar  med  varandra  på  ett  missunnsamt  sätt. 
Kvinnorna måste bli bättre på att hjälpa varandra uppåt och utnyttja sina nätverk som männen 
gör. 

Hela processen för att öka andelen kvinnor på toppchefsnivå måste börja med kvinnan själv. 
Först när kvinnan har rätt inställning och vet vad hon ska göra kan företagen börja agera för att 
hjälpa henne. Det spelar ingen roll vilka insatser företagen gör om kvinnorna själva inte har rätt 
inställning redan från början. 

Figur 1, Egen tolkning av slutsatserna
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- Hjälpas åt istället för att konkurrera med andra kvinnor
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6.2 Förslag till fortsatt forskning
När vi arbetat med denna studie har det dykt upp flera tankar och idéer som vi anser skulle vara 
intressanta  att  undersöka  närmare.  Dessa  idéer  hoppas  vi  kan  utvecklas  och  fungera  som 
inspiration till  vidare forskning. Här nedan följer en presentation av våra förslag till fortsatt 
forskning:

• Undersöka hur kvinnliga  ledare marknadsför sig själva och sitt  arbete på arbetsplatsen. 
Förslagsvis kan olika branscher undersökas och eventuellt jämföras med varandra. 

• Undersöka ”Hur kan företag inom svensk banksektor agera för att öka andelen kvinnliga 
toppchefer?”.  Till  skillnad från vår studie kan både kvinnliga och manliga respondenter 
intervjuas. Det kan vara intressant att även höra männens synvinkel. 

• Jämföra hur kvinnliga  och manliga ledare avancerar inom karriären.  Vilka  likheter  och 
skillnader finns? Använder de sig av olika strategier?

• Undersöka om glastaket finns kvar inom svenskt näringsliv idag. Respondenterna i denna 
undersökning påstår att glastaket är spräckt inom deras organisationer idag medan många 
teorier  fortfarande  menar  att  det  finns  ett  glastak.  Förslagsvis  kan  andra  branscher  än 
banksektorn undersökas.
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För få kvinnliga toppchefer – hur förändrar vi den rådande situationen?

Bilaga 1

Intervjuguide för toppchefer

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Hur ser din väg ut fram till den position du har idag?

2. Hur ser din omgivning ut, kvinnliga eller manliga chefer?

3. Upplever du någon skillnad på ditt sätt att leda jämfört med dina manliga kollegor?
Om ja, vad tror du att det beror på?

4. Finns det några skillnader i förväntningar på ditt ledarskap jämfört med dina manliga 
kollegors ledarskap?

5. Är du medlem i något nätverk?
Om ja, känner du att du har haft någon nytta av nätverket?

6. Upplever du att det finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att använda sina 
nätverk?

7. Har du någon mentor?
Om ja, känner du att du har haft någon nytta av din mentor?

8. Upplever du att det finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att nyttja sina 
mentorer?

9. Tror du att du som kvinna har fått jobba hårdare än en man för att ni din position? 
Om ja, på vilket sätt?

10. Hur blev du bemött av din första chef? Har det bemötandet haft någon påverkan på din 
fortsatta karriär?

11. Anser du att kvinnors minoritetssituation på toppchefsnivå har haft någon påverkan på 
din karriär?

12. Har familjelivet påverkat din karriär? Isåfall hur?

13. Hur fördelar ni hushållsarbetet? 
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14. Anser du att en kvinnas höga chefsbefattning har någon påverkan på hennes 
äktenskap/förhållande?

15. Vilka faktorer anser du påverkar en kvinnas väg till en toppchefsposition?

16. Har du upplevt att det finns ett så kallat glastak inom er organisation?

17. Anser du att det behövs fler kvinnor på toppchefsnivå? Varför?

18. Har du några tips att ge till en kvinna som vill bli chef?

19. Finns det något som du anser att vi har missat i frågorna till dig som du önskar att 
tillägga?

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor!
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Bilaga 2

Intervjuguide för mellanchefer

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Hur ser din väg ut fram till den position du har idag?

2. Hur ser din omgivning ut, kvinnliga eller manliga chefer?

3. Upplever du någon skillnad på ditt sätt att leda jämfört med dina manliga kollegor?
Om ja, vad tror du att det beror på?

4. Finns det några skillnader i förväntningar på ditt ledarskap jämfört med dina manliga 
kollegors ledarskap?

5. Upplever du några ledarskapsskillnader mellan de kvinnliga och manliga toppcheferna 
inom er organisation?

6. Är du medlem i något nätverk?
Om ja, känner du att du har haft någon nytta av nätverket?

7. Upplever du att det finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att använda sina 
nätverk?

8. Har du någon mentor?
Om ja, känner du att du har haft någon nytta av din mentor?

9. Upplever du att det finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att nyttja sina 
mentorer?

10. Tror du att du som kvinna har fått jobba hårdare än en man för att ni din position? 
Om ja, på vilket sätt?

11. Hur blev du bemött av din första chef? Har det bemötandet haft någon påverkan på din 
fortsatta karriär?

12. Anser du att kvinnors minoritetssituation på toppchefsnivå har haft någon påverkan på 
din karriär?

13. Har familjelivet påverkat din karriär? Isåfall hur?
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14. Hur fördelar ni hushållsarbetet? 

15. Anser du att en kvinnas höga chefsbefattning har någon påverkan på hennes 
äktenskap/förhållande?

16. Vilka faktorer anser du påverkar en kvinnas väg till en toppchefsposition?

17. Är du nöjd med din nuvarande position och vill stanna där, eller kan du tänka dig att 
avancera ytterligare inom företaget?

18. Har du upplevt att det finns ett så kallat glastak inom er organisation?

19. Anser du att det behövs fler kvinnor på toppchefsnivå? Varför?

20. Har du några tips att ge till en kvinna som vill bli chef?

21. Finns det något som du anser att vi har missat i frågorna till dig som du önskar att 
tillägga?

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor!



För få kvinnliga toppchefer – hur förändrar vi den rådande situationen?

Bilaga 3

Intervjuguide för nyutexaminerade

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Hur ser din omgivning ut på arbetsplatsen? Kvinnliga eller manliga chefer? Kvinnliga 
eller manliga medarbetare?

2. Tror du att det finns några skillnader i kvinnors respektive mäns sätt att leda?

3. Vad har du fått för bemötande av din första chef?

4. Är du nöjd med din nuvarande position och vill stanna där, eller kan du tänka dig att 
avancera ytterligare inom företaget?

5. Vad skulle kunna motivera dig till att bli toppchef?

6. Tror du att du som kvinna skulle få arbeta hårdare än en man för att nå en 
toppchefsposition?

7. Vilka faktorer tror du påverkan en kvinnas väg till en toppchefsposition?

8. Vad har du för inställning när det kommer till familj/karriär? Är första prioritet att 
avancera inom företaget eller vill du först bilda familj?

9. Tror du att det finns ett så kallat glastak inom er organisation?

10. Anser du att det behövs fler kvinnor på toppchefsnivå? Varför?

11. Finns det något som du anser att vi har missat i frågorna till dig som du önskar att 
tillägga?

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor!
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Bilaga 4

Intervjumall för toppchefer

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Får vi uppge din identitet i uppsatsen?

2. Får vi använda bandspelare under intervjun?

3. Hur ser din väg ut fram till den position du har idag?

4. Hur ser din omgivning ut, kvinnliga eller manliga chefer?

5. Skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap.

6. Nätverk och mentorskap. Användning och dess betydelse för karriären.

7. Faktorer som påverkar en kvinnas karriärmöjligheter.

8. Hemmets och familjens påverkan på karriären.

9. Behövs fler kvinnliga toppchefer?

10. Tips till kvinnor som siktar mot att bli chef.

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor!
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Bilaga 5

Intervjumall för mellanchefer

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Får vi uppge din identitet i uppsatsen?

2. Får vi använda bandspelare under intervjun?

3. Hur ser din väg ut fram till den position du har idag?

4. Hur ser din omgivning ut, kvinnliga eller manliga chefer?

5. Skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap.

6. Nätverk och mentorskap. Användning och dess betydelse för karriären.

7. Faktorer som påverkar en kvinnas karriärmöjligheter.

8. Hemmet och familjens påverkan på karriären.

9. Dina karriärsmål.  

10. Behövs fler kvinnliga toppchefer?

11. Tips till kvinnor som siktar mot att bli chef.

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor!
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Bilaga 6

Intervjumall för nyutexaminerade

Namn:
Ålder:
Familj:
Utbildning:
Tidigare anställningar:
Nuvarande position:

1. Får vi uppge din identitet i uppsatsen?

2. Får vi använda bandspelare under intervjun?

3. Hur ser din omgivning ut på arbetsplatsen? Kvinnliga eller manliga chefer? Kvinnliga 
eller manliga medarbetare?

4. Skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap.

5. Bemötande på första arbetsplatsen.

6. Dina karriärsmål.

7. Faktorer som påverkan en kvinnas karriärmöjligheter.

8. Familj VS karriär

9. Behövs fler kvinnliga toppchefer?

Vi tackar för din medverkan och hoppas att vi kan återkomma till dig om det är något som är 
oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor! 
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