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Abstract 
The banking industry has historically been a male-dominated branch regarding leading 

positions, but women-dominated by the number of employees. In recent decades, the 

phenomenon of the glass ceiling has been studied and it focuses on the invisible obstacles 

embedded in the organizational structure that make it difficult for women to reach leading 

positions. This study investigates the possibilities and obstacles women in one of the leading 

Swedish banks face in their career journey towards managerial positions. The result is based on 

a qualitative study with deep interviews with managers at mid-level managers and senior 

managers in various bank units. The result shows that there are obstacles that make it difficult 

for women to reach senior management positions that are primarily based on male standards 

that women have to adjust to in order to reach higher managerial positions. The result has also 

shown that there are effects of male standards as a consequence of the barriers that affect 

women's existents within the organization. The result of the study has led to the conclusion that 

an important component for getting women to take on higher positions is support from the 

nearest manager. 
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1.Problematisering	
Wilson (2008) påstår att nästan alla kvinnor i företagsledningar världen över har uppnått 

positioner inom ledningsgrupper först sedan 1990-talet och det är under de senaste decennierna 

som kvinnor innehaft högre positioner i organisationer. Wall Street Journal (1986) presenterade 

uttrycket glastaket för att beskriva de osynliga hinder som kvinnor möter på deras väg mot 

karriärsklättring och redogör för hur kvinnor uppnår en viss nivå i organisationen men inte 

längre än så. En studie som visar på att det finns vetenskapliga belägg för att glastaket existerar 

är den omfattande undersökningen på de 500 amerikanska företag med högst omsättning, där 

kvinnor endast utgör 4% av de högre cheferna, 3% av de högst betalda cheferna och 0,4% av 

alla CEO:s (Catalyst, 2000 i Wilson, 2008). 

  

Noland, Moran och Kotschwar (2016) finner i sin studie att en högre andel kvinnor på höga 

chefspositioner ger högre lönsamhet för organisationen. Anledningen till ökad lönsamhet beror 

enligt författarna på att fler kvinnor ger en bättre spridning på kompetens vad gäller högsta 

nivån. De finner att en högre andel kvinnor i ledningsnivå minskar risken för 

könsdiskriminering på organisationens alla nivåer vilket leder till en lättare rekryteringsprocess 

och att kompetens behålls. Noland et al (2016) betonar relevansen i att främja kvinnor till högre 

positioner generellt inom organisationen. Författarna hävdar att det inte räcker att endast 

tillsätta en kvinnlig VD eller ens att ha en jämställd styrelse då författarna inte fann några 

direkta samband mellan resultat och enbart andel kvinnor i styrelse. Dock fann de samband 

mellan en högre andel kvinnliga styrelsemedlemmar och andelen kvinnor bland de högre chefer 

som tillsätts vilken i sin tur påverkar lönsamheten positivt (Noland et al, 2016).   

  

Vår utgångspunkt är att det finns ett samband mellan högre andelen kvinnliga chefer och en 

minskad glastakseffekt. Baserat på ovanstående studier ser vi ett samband mellan antalet 

kvinnliga styrelsemedlemmar och andelen kvinnor i ledningsgrupper. Detta påverkar i sin tur 

könsdiskriminering i övriga organisationen och minskar enligt vårt antagande glastakseffekten. 

Trots att en ledningsgrupp är mansdominerad finns det kvinnor som lyckas ta sig förbi 

glastakets hinder. Hur kan kvinnor i en organisation där ledningsgruppen är mansdominerad nå 

högre chefspositioner och ta sig förbi de hinder som glastaket består av? I denna studie avser 

chefsposition en person som har personalansvar. 
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1.1	Bankbranschen	
En bransch i Sverige som är mansdominerad sett till ledande och maktpositioner är 

bankbranschen (Acker, 2006). Vi finner därför bankbranschen som en intressant bransch att 

utföra vår studie inom. Stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och diversifiering på 

ledande positioner i näringslivet menar att en ledningsgrupp ska bestå av minst 40 % av de 

underrepresenterade könet för att klassas som jämställd. Statistik från Svenska Dagbladet 

(2017) visar fördelningen bland män och kvinnor på ledningsgrupper för de svenska 

storbankerna. Den storbank som hade högst andel kvinnor i ledningsgrupp hade en fördelning 

på 69% män och 31% kvinnor medan den storbank som hade lägst fördelning hade 80% män 

och 20% kvinnor i ledningsgruppen vid tiden för publicering. Statistiken visar en variation 

mellan storbankerna och att könsfördelningen skiljer sig åt bankerna emellan. Vi har valt att i 

denna fallstudie djupdyka i en storbank för att lättare kunna identifiera hinder inom den banken 

och hur dessa hinder har överkommits när kvinnor når chefspositioner trots att organisationen 

styrs av en mansdominerad ledningsgrupp. Nedan följer tidigare forskning som stödjer de 

samband vi identifierat och bidrar till en problematisering inom området. 

  

1.2	Tidigare	forskning	
Den framstående genusforskaren Joan Acker, som bland annat har studerat svenska bankers 

könssystem, menar att skapande av genus och könsroller sker i det vardagliga arbetet i 

organisationer.  I en studie av svenska banker påvisar Acker (2006) med hjälp av fyra så kallade 

genusprocesser att könsroller inom organisationer inte är neutrala utan är inbäddade i de 

vardagliga processerna för att styra en organisation. Dessa genusprocesser kan beskrivas som 

flöden av bland annat handlingar och aktiviteter som sker dagligen och som påverkar hur 

kvinnor och män definieras utefter kön inom organisationen. Processerna utgör hinder för 

kvinnor då de bidrar till att upprätthålla könsskillnader inom organisationen. Ackers (2006) 

studie visar på att bankbranschen i Sverige är dominerat av kvinnor och trots detta är chefs- och 

maktpositionerna i branschen dominerat av män vilket stödjer författarens teori om att 

genusprocesserna utgör hinder för kvinnor. Muhonen (2010) menar att arbetsmarknaden för 

chefer i Sverige är könssegregerad eftersom fler män än kvinnor besitter chefspositioner. 

Nyberg (2008) argumenterar för att könssegregering i nordiska länder har tydliga mönster. 

Eftersom nordiska länder har lagar som integrerar kvinnor på de offentliga arbetsmarknaderna 

snarare än de privata menar Nyberg (2008) att detta kan vara en förklaring till varför den 

offentliga sektorn är kvinnodominerad. Författaren ser ett samband med könssegregering och 

kvinnors höga sysselsättning i Sverige eftersom Sverige har ökat kvinnors sysselsättningsgrad 
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men resultatet har blivit en ökad könssegregering på arbetsmarknaden. I likhet med Nyberg 

(2008) menar Muhonen (2010) att sysselsättningen inom den offentliga sektorn i Sverige 

domineras av kvinnor och den privata sektorn domineras av män. I den privata sektor finner 

Muhonen (2010) dessutom att det finns en mer hierarkisk könsdelning då män har högre 

chefspositioner och kvinnor finns på mellanchefspositioner. Lindhag (2009) har 

uppmärksammat problematiken med mansdominans bland chefer i svenska organisationer och 

hur detta förekommer när könsfördelningen i en organisation i övrigt är jämlik. Författaren 

menar att problematiken uppstår hos yngre chefsgrupper även om det har visat sig att den 

gruppen är den med jämnast könsfördelning. Lindhag (2009) argumenterar dock för att det är 

en ojämn fördelning mellan kön som spelar roll redan bland yngre kvinnor och män för vem 

som når någon form av chefsposition och får möjligheter till erfarenheter och kompetens för att 

utvecklas och sedan bli chefer på högre nivåer. 

  

En studie som kan bidra till ökad förståelse för könssegregering är Oakleys (2000) som studerat 

ledarskap och menar att ledarskapets kulturella stereotyp är manlig och utgör en mycket stor 

barriär för kvinnor som strävar efter ledande chefspositioner. Tidigare studier visar på att 

kvinnor anses ha en sämre ledarskapsförmåga än män när studiens respondenter ombads 

karaktärisera manliga och kvinnliga chefer (Broveman et al 1972 och Heilman et al 1989, 

refererat i Oakley 2000). Oakley (2000) menar på att detta är en förklaring till bristen på 

kvinnliga VD:s. Även detta utgör ett hinder för kvinnor som strävar efter ledande positioner 

(Oakley, 2000). 

  

Vad som även kan ses som ett hinder för kvinnor att nå chefspositioner är rekrytering som leds 

av män. Enligt Powell och Butterfield (1994) (i Wilson, 2008) har chefer en tendens att 

rekrytera människor som liknar dem själva i bland annat kön. Även Bygren och Kumlin (2005) 

menar att människor värderar personer av det egna könet högre då människan värderar sina 

egna personlighetsdrag positivt och därför kan kvinnor missgynnas vid rekrytering som leds av 

män. Ett resultat av detta är att kvinnor avstår från att söka som tjänster inom branscher som de 

upplever som mansdominerade (Bygren och Kumlin, 2005). 

  

Dessa ovannämnda hinder utgör några av de hinder som slås samman i det fenomen som 

benämns som glastaket. Glastaket består av osynliga hinder som begränsar kvinnor att klättra 

inom organisationen. Hindren beror inte på att kvinnor saknar relevant utbildning, kompetens 

eller erfarenhet utan beror på just det faktum att de är kvinnor. Glastaket symboliserar det tak 
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som kvinnor kan avancera upp till innan hindren sätter stopp för vidare karriärsresa (Morrison 

et al. 1987, Goodman et al. 2003, Wahl 2003). Trots flera undersökningar som påvisar att det 

inte existerar märkbara skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till ledarstil och 

kvinnlig och manliga chefer, (Dobbins och Platz 1986, Eagly och Karu 1991 i Wilson 2008, 

Powell 1993) så kvarstår stereotypen att kvinnor är mindre kapabla att leda än män. Larson och 

Freeman (1997) menar att av alla de förklaringar som finns tillgängliga för att klargöra bristen 

på kvinnor inom ledande positioner är det de könsroller inom organisatoriska maktsystem som 

redogör bäst för de tydliga skillnaderna.   

  

Baserat på tidigare forskning finner vi det intressant att få en djupare förståelse för hur kvinnor 

når en chefsposition inom en tydlig mansdominerad bransch, sett till ledande positioner. Flera 

studier som tidigare gjorts inom området är utförda för över 10 år sedan. Under de senaste 

decennierna har genus och jämställdhet blivit betydligt mer uppmärksammat och många företag 

har idag en uttalad jämställdhetspolicy (Allbright, 2017). Vi finner det därför intressant att 

utföra intervjuer på kvinnliga chefer inom en mansdominerad bransch, sett till ledande 

positioner, i en tid då genus och jämställdhet aldrig tidigare varit så aktuellt. Vi har därför valt 

att ha en teoretisk utgångspunkt som grundar sig i genusperspektivet.    

  

1.3	Syfte/frågeställning	
Vi vill med hjälp av intervjuer på en svensk storbank få förståelse i kvinnors karriärväg till 

chefspositioner och vilka hinder som uppstod och hur de överkom dessa. Syftet med studien är 

att från ett genusperspektiv få förståelse för hur kvinnor når chefspositioner i en bransch som 

är mansdominerad sett till ledande positioner. 

  

Följande frågeställning kommer att användas för att uppnå vårt syfte: 

“Vilka hinder möter kvinnliga chefer i sin karriärsresa i en mansdominerad bransch sett till 

ledningspositioner?” 

  

2.	Teoretisk	referensram	
2.1	Teoretisk	utgångspunkt	
Vi har valt att utgå från ett genusperspektiv i genomförandet av denna studie. Definitionen av 

genusperspektiv är ett begrepp som ständigt ändras då diskussionen kring genus är pågående. 

Centralt för genusperspektivet är att ha ett kritiskt förhållningssätt genom att ha ett 
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problematiserande, reflekterande och ifrågasättande förhållningssätt. En persons 

könstillhörighet bildas alltid i relation till andra tillhörigheter och i relation till det specifika 

sammanhanget (Genus, 2017). Genom att anta ett genusperspektiv framkommer andra normer 

och föreställningar som kan ifrågasättas, förändras och utmanas (Genus, 2017). Med 

utgångspunkt i könssystem och könsfördelningen inom vår valda organisation anser vi att 

genusperspektivet är av relevans för vår studie. Utifrån ett könsteoretiskt synsätt på 

organisationer betraktas kön som en integrerad del av de organisatoriska processerna (Acker 

1990, 1999). Vi kommer använda Ackers (1992) fyra genusprocesser, som beskrivs nedan, som 

teoretisk utgångspunkt genom att de kommer ligga till grund för undersökningsmodellen. 

  

2.1.2	Genusprocesser	
Organisationer kan enligt Acker (1992) ses som könsbestämda. Hon menar att det finns 

organisatoriska processer och praxis som reproducerar den genomgripande och bestående 

struktureringen i enlighet med kön. Organisationer har därför osynliga könssystem där interna 

strukturer, processer och övertygelser distribuerar kvinnor och män till olika arbetsuppgifter 

och positioner. Acker har identifierat fyra olika genusprocesser för att beskriva på vilket sätt 

specifika könsbestämmelser uppstår, förnyas eller ändras. En genusprocess beskriver Acker 

(1992) som ett verktyg för att identifiera det pågående flödet av handlingar och interaktioner 

som utgör organisatoriskt liv. Dessa fyra processer är: 

  

• Interaktion/samspel mellan människor 

• Symboler och föreställningar 

• Könsarbetsdelning/segregeringsmönster 

• Identitet/personligt förhållningssätt 

  

Den första genusprocessen innefattar det ”vanliga”, ofta dagliga, handlandet och 

beslutsprocesserna inom organisationen som utgör flödet av interaktioner och handlingar som 

segregerar, hanterar, kontrollerar och konstruerar hierarkier där bland annat kön är inblandat. 

Acker (2006) menar att det ofta sker oavsiktliga beslut om att upprätthålla kön eller andra 

grupper. Den andra genusprocessen sker genom föreställningar, symboler, ideologier och olika 

former av medvetenhet som porträtterar och legitimerar ojämlikheter och skillnader mellan 

könen. Dessa föreställningar och former av medvetenhet är en del av organisationskulturen som 

ligger inbäddad i de symboliska processer som definierar organisationen och ger betydelse för 

prestationen för både medarbetare och ledning. Dessa betydelser kan enligt Acker (1992) vara 
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både motsägelsefulla och omtvistade. Ackers tredje genusprocess sker genom interaktionen 

ansikte mot ansikte där människor konstruerar kön som en del av det vardagliga arbetet i 

organisationen (Acker 2006, West och Zimmerman, 1987). Interaktioner är ofta fyllda med 

könsmässiga konsekvenser som subtilt eller uppenbart kontrollerar och styr medarbetarna 

(Acker 2006, Kanter 1977). Den sista genusprocessen sker genom det personliga 

förhållningssättet, och den könsbestämda organisatoriska aktören. Det finns inga enskilda 

mönster av individuellt beteende som är lämpliga i alla situationer för kvinnor och män, men i 

allmänhet finns det uppenbara och/eller mindre synliga könsskillnader. Underlåtenhet i att 

behålla en lämplig könsbestämd roll kan leda till stora svårigheter att uppnå framgång inom 

organisationer. 

  

2.2	Ledarskapets	könsstereotyper	
Oakley (2000) har identifierat hinder som försvårar det för kvinnliga chefer att nå högre 

chefspositioner. Några av de hinder och barriärer Oakley (2000) belyser berör löneskillnader 

och utbildning- och karriärutveckling. Det största hindret i studien redogör för könsmässiga 

stereotyper. Broveman et al. (1972) och Heilman et al. (1989) (i Oakley, 2000) har utfört studier 

där manliga chefer ombetts att karaktärisera manliga och kvinnliga chefer. De manliga cheferna 

beskrev de kvinnliga cheferna som mindre självsäkra, mindre analytiska, mindre konsekventa, 

mindre känslomässigt labila. De manliga cheferna ansåg även att de kvinnliga cheferna hade 

en sämre ledarskapsförmåga än deras manliga kollegor. Båda studierna visar på att de manliga 

cheferna konsekvent associerade de mer önskvärda ledarskapsdragen hos män och de mindre 

önskvärda dragen hos kvinnor. Oakley (2000) hävdar att detta är en förklaring till den rådande 

bristen på kvinnliga VD:s. Ledarskapets kulturella stereotyp är manlig och utgör en mycket stor 

barriär för kvinnor som strävar efter högre positioner. Trots det faktum att forskare har funnit 

att det finns få skillnader i manliga och kvinnliga chefer (Dobbins och Platz, 1986: Powell, 

1993, Oakley 2000) så kvarstår stereotypen att kvinnor är mindre kapabla att leda än män. Det 

finns studier som påvisar att kvinnor och män söker sig till roller som överensstämmer med 

deras könsroll, vilket kan leda till könsskillnader gällande ledarstilar som till viss mån kan vara 

självuppfyllande (Eagly 1987, i Wilson 2008). Chefsstereotypen förknippas ofta med 

egenskaper som självsäkerhet, konkurrensanda och en tuff karaktär, vilket är egenskaper som 

ofta förknippas med män (Powell och Butterfield 1989, i Wilson 2008). Larson och Freeman 

(1997) menar att av alla de förklaringar som finns tillgängliga för att förklara bristen på kvinnor 

i ledande positioner förklarar könsroller inom organisatoriska maktsystem de tydliga 
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skillnaderna för kvinnor som mellanchefer och högsta ledningen och mellan män och kvinnor 

i högsta ledningen. 

  

2.3	Rekrytering	och	könsroller	
Powell och Butterfield (1994) menar att vid rekrytering till chefspositioner missgynnas kvinnor 

då ”män väljer män”. De visar i sin studie att chefer väljer att rekrytera människor som är lika 

dem själva i egenskaper som bland annat kön och utbildning. Författarna var de första som 

utförde en studie där de undersökte hur fenomenet glastaket reflekteras på rekryteringsbeslut 

till högre chefspositioner. Powell och Butterfield (1994) argumenterar för att en organisation 

kan arbeta bort glastaket genom att omarbeta sina processer gällande rekrytering och öka 

ansvarstagandet för besluten och göra processen mer likformig. I likhet med Powell och 

Butterfields (1994) teori om att ”män väljer män” menar Kanter (1977) att chefer föredrar att 

arbeta med människor som liknar dem själva på grund av att de söker social säkerhet. Därför 

väljs chefer som inte skiljer sig mycket från de själva och övriga medarbetarna för att kunna 

göra gruppen mer förutsägbar. Denna förutsägbarhet kan leda till en ökad könssegregering på 

arbetsplatser (Kanter, 1977). 

  

I likhet med Powell och Butterfield (1994) har även Bygren och Kumlin (2005) en hypotes om 

en mer standardiserad rekryteringsprocess då detta lämnar mindre utrymme för subjektiva 

uppfattningar för en rekryterare. Bygren och Kumlin (2005) menar att en av förklaringarna till 

varför Sverige har en könsuppdelad arbetsmarknad är på grund av att organisationer som redan 

har en stor andel anställda av ett visst kön fortsätter att anställa personer av samma kön. Bygren 

och Kumlins (2005) argumenterar för att rekryterare och organisatoriska beslutsfattare har en 

tendens att anställa personer av sitt egna kön. Detta baseras bland annat på Salancik och Pfeffer 

(1978), refererat i Bygren och Kumlin (2005), forskning vars resultat visar att individer tenderar 

att värdera sina egna egenskaper och personlighet som positiva vilket gör att beslutsfattare ofta 

väljer att värdera personer som liknar dem själva högre. Bygren och Kumlins (2005) slutsats 

blir därför att rekryterare ofta anställer personer av sitt egna kön då människan värderar 

personer av det egna könet högre. Författarna argumenterar också för att människor ofta söker 

sig till företag där de tror att de kommer passa in och detta kan resultera i att kvinnor inte söker 

sig till tjänster som de upplever som mansdominerade (Bygren och Kumlin, 2005). 
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2.4	Glastaket	
Begreppet ”glastaket” har sitt ursprung från Morrison, White och Van Velsor (1987) studie 

Breaking the Glass Ceiling. Författarna intervjuade kvinnor på stora amerikanska företag för 

att undersöka om det fanns hinder för kvinnor att nå högre positioner inom organisationen. Då 

de fann att det fanns osynliga hinder som höll tillbaka kvinnor från dessa positioner myntades 

fenomenet glastaket med innebörden av att det finns ett osynligt tak som symboliserar att taket 

är det högsta kvinnor kan nå innan de stöter på hinder. Vidare menar Wahl (2003) att detta 

hinder inte är ett individuellt hinder som grundar sig i kvinnors kompetens eller egenskaper 

utan hindret grundar sig i att kvinnan är kvinna. Wahl (2003) argumenterar för att kvinnor kan 

klättra i organisationen så länge som de inte upplevs som hotfulla konkurrensmässigt från män. 

Kvinnors karriär hindras enligt Wahl (2003) av osynliga strukturer i organisationen, 

strukturerna består av olika normer som är utformade av män som kvinnor behöver anpassa sig 

till. Teorin om glastaket stöds av Goodman, Fields och Blum (2003) som undersöker 

organisatoriska faktorer som kan bidra till att glastaket finns. Även deras studie visar att det 

finns hinder som beror på kön och inte att kvinnor skulle sakna relevant utbildning eller 

egenskaper. Goodman et al (2003) visar på att organisationer ofta rekryterar personer till högre 

positioner som liknar den tidigare chefen vilket därför ofta resulterar i att om den tidigare chefen 

var en man blir även den nya chefen oftast en man. I likhet med detta argumenterar Morrison 

et al (1987) i sin studie att organisationer som leds av män från äldre generationer håller tillbaka 

kvinnor från högre positioner men organisationer med yngre manliga chefer anställer fler 

kvinnor till högre positioner. 

  

En studie som undersöker glastaket från ett annat perspektiv än tidigare forskning är Hultins 

(2003). Istället för att granska varför kvinnor har det särskilt svårt att göra karriär i 

mansdominerade branscher som Kanter (1977) bland annat gör, granskar författaren varför män 

i kvinnodominerade branscher har det lätt att göra karriär. Hultin (2003) presenterar en variant 

av glastaksteorin med begreppet ”glashissen” och menar att män kan snabbare stiga högre i 

karriären i kvinnodominerade branscher än vad männens kvinnliga kollegor kan. Hultin (2003) 

visar även att männen har större chanser att klättra i karriären även om deras kvinnliga kollegor 

har samma kvalifikationer och menar på att kvinnor har bättre chanser att klättra i karriären i 

mansdominerade branscher än kvinnodominerade. Författaren menar att i kvinnodominerade 

branscher kan män klättra snabbare då kvinnodominerade yrken ofta kan ses som 

lågstatusarbeten och ett sätt att motverka synen på yrket är att anställa fler män. Även om Hultin 

(2003) menar att kvinnor då har bättre chanser att klättra i mansdominerade branscher så 
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kvarstår fortfarande glastaket som i det stora hela handlar om att kvinnor har lägre chanser till 

karriärsutveckling i mansdominerade branscher. 

  

2.5	På	andra	sidan	glastaket	
Granleese (2004) visar i sin studie att kvinnor i en bankorganisation som undersöks har brutit 

glastaket genom högre chefspositioner men att de får betala ett pris för att hålla positionerna. 

Författaren redovisar att kvinnorna känner en stress över det ansvar de har över både sitt jobb 

och hem och hur de ska balansera ansvaret. Granleese (2004) visar på att det finns en tydlig 

skillnad mellan den stress som män känner och den som kvinnor känner. Männen i studien var 

mest stressade över jobbrelaterade faktorer medan kvinnorna var stressade över att kunna 

balansera arbete med privatliv. Författaren redogör för det faktum att hur än kvinnor gör, om 

de satsar på karriär eller familj, så blir de ändå diskriminerade på arbetsplatsen på grund av 

deras kön. Kvinnliga bankchefer i studien uppfattade att de lidit av diskriminering på 

arbetsplatsen på ett eller annat sätt på grund av deras kön (Granleese, 2004). 

  

Muhonen (2010) har observerat i sin studie att inom den privata sektorn, som i studien avser 

bank och teknik, finns det tecken på att kvinnor blir tilldelade utökat chefsansvar när 

organisationer befinner sig i turbulenta situationer med bland annat personalkonflikter och 

förändringar. I likhet med Muhonen (2010) menar Ryan och Haslam (2005) att kvinnor som 

lyckas passera glastaket kan komma att hamna på ett glasstup istället, vilket betyder att kvinnor 

utses till chefspositioner när organisationer befinner sig i kris. Eftersom kvinnor har sämre 

karriärs-utvecklingsmöjligheter än män tar kvinnor vara på de chefserbjudande som erbjuds 

även om det finns stora risker för misslyckanden (Ryan och Haslam, 2005). Vidare identifierar 

Muhonen (2010) i sin studie att det finns en tydlig könsarbetsdelning inom banksektor då den 

visat att kvinnor finns på lägre och mellanchefsnivåer och tar hand om privatkunder och 

männen finns oftast på högre chefsnivåer och arbetar med bankens företagskunder. Männens 

arbetsområden är de som ses ha högre status (Muhonen, 2010). 

  

2.6	Undersökningsmodell	
Undersökningsmodellen syftar till att beskriva och analysera empirin mot teorin med hjälp av 

modellens olika beståndsdelar. De olika beståndsdelarna är uppdelade i fyra delar; ledarskapets 

könsstereotyper, rekrytering och könsroller, glastaket och på andra sidan glastaket. 

Ledarskapets könsstereotyper syftar till att belysa de normer och tankesätt som ligger till grund 

för manlig och kvinnligt ledarskap. Dessa normer som finns inom ledarskapets egenskaper kan 



	 13	

sedan reflekteras på rekryteringen av chefsroller då den stereotypa ledarrollen anses vara 

manligt ledarskap. Dessa ledarskapstereotyper kan vara ett hinder inom rekryteringsprocessen 

för högre chefspositioner. Även efter en kvinna rekryterats till chefsposition uppstår där nya 

hinder som bland annat grundar sig i genusprocesserna. Dessa hinder benämns i 

undersökningsmodellen som fenomenet glastaket och leder därefter in på den sista 

beståndsdelen som är “på andra sidan glastaket” där de uppoffringar som gjort för att ta sig 

förbi hindren och dess effekter analyseras. Undersökningsmodellen syftar till att identifiera 

olika hinder med hjälp av de olika teman/beståndsdelar som presenterats med Ackers 

genusprocesser som komplement. Genusprocesserna är interaktion/samspel mellan människor, 

symboler och föreställningar, könsarbetsdelning/segregeringsmönster och identitet/personligt 

förhållningssätt. De fyra genusprocesserna integreras med varandra och kan uttryckas i former 

av hinder för kvinnor i organisationer då genus synliggörs. Genom att sammanbinda Ackers 

genusprocesser med de olika teman som presenterats syftar undersökningsmodellen till att 

synliggöra hindren som finns för kvinnorna i organisationen. Definitionen av genusprocess 

kommer att användas utifrån Ackers (1992) beskrivning om att en genusprocess är ett verktyg 

för att identifiera det pågående flödet av handlingar och interaktioner inom organisationen. 

Genusprocesserna används som underlag till undersökningsmodellen då de är dolda i olika 

delar av organisationer. För att identifiera dessa genusprocesser inom vald organisation är 

intervjuguiden utformad utifrån undersökningsmodellen och genusprocesserna är därmed 

ihopkopplade i de fyra olika teman som frågorna utformats ifrån.   
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3.	Metod	och	metodologiska	överväganden	
3.1	Val	av	metod	
Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvalitativ studie en forskningsstrategi där vikten vid 

datainsamling ligger på ord snarare än kvantifiering. En kvalitativ ansats grundar sig i att få en 

förståelse om den sociala verkligheten och även hur denna sociala verklighet uppfattas och 

beskrivs av de som är föremål för undersökningen. Då det huvudsakliga syftet med vår studie 

är få en förståelse för individens uppfattning, lämpar sig en kvalitativ studie bäst för vår 

undersökning. Vid en kvalitativ studie är det en induktiv forskningsansats som är vanligast 

förekommande (ibid, 2013). En induktiv forskningsansats innebär att forskaren genererar ny 

kunskap genom att dra generaliserbara slutsatser ur insamlad empiriskt material. Motsatsen är 

att ha en deduktiv ansats som istället vill bevisa hypoteser då forskaren utgår från befintliga 

teorier för empirisk granskning. Vår studie har en utgångspunkt i den insamlade litteraturen och 

använder teorin för att samla in och även analysera data.  Vi utgår från den insamlade teorin för 

att förklara empirin och söker förklaringar till respondenternas erfarenheter utifrån den sociala 

kontext de befinner sig i anser vi att en deduktiv ansats är mest lämpad för vår studie. 

  

3.1.1	Forskningsdesign	
Forskningsdesignen på studien är en fallstudie. Enligt Yin (2007) och Rowley (2002) är en 

fallstudie passande att utför när syftet är att besvara frågeställningar med hur och varför. 

Bryman och Bell (2013) beskriver formen för en fallstudie att den rymmer ett ingående och 

detaljerat studium av ett enda fall, till ett exempel en arbetsplats, person eller händelse. Då 

syftet med vår studie är att få förståelse för hur kvinnliga chefers karriärsresa har sett ut och 

studien utförs på en bank genom intervjuer anser vi att en fallstudie är lämplig. Bryman och 

Bell (2013) belyser dock den uppmärksamhet kring fallstudierforskningens externa validitet 

och generaliserbarhet. De redogör för hur ett fall på ett företag inte kan vara representativt för 

en hel bransch utan att målet istället är att inrikta sig på det unika med fallet och att på så sätt 

utveckla en djupgående förståelse av dess komplexitet. Vi är medvetna om detta vid vårt val av 

forskningsdesign. 

  

3.2	Urval	
3.2.1	Urval	av	organisation	
Bankbranschen valdes att studeras då det är en bransch som är mansdominerad sett till ledande 

positioner. Vi valde att avgränsa oss till en storbank i Sverige för att lättare kunna djupdyka i 

de hinder som finns i den specifika banken. Vi såg större möjlighet till fler intervjuer när valet 
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gjordes att studera en storbank. Vid val av vilken specifik storbank i Sverige som skulle studeras 

ansåg vi att det var viktigt att välja en bank med mansdominans på ledande positioner och där 

vi kunde finna kvinnliga chefer på mellanchefspositioner och högre chefspositioner för att 

kunna besvara studiens forskningsfråga. På grund av tillgänglighet till kontakter på en svensk 

storbank började vi att skicka ut mail till kvinnliga chefer på denna bank där frågan ställdes om 

de ville ställa upp på intervju och vi fick snabbt svar från flera respondenter som tackade ja. 

Den storbank som valdes ansåg lämplig då banken uppfyller kravet om mansdominans på 

ledande positioner och har kvinnliga chefer som kan finnas på mellanchefspositioner och högre 

chefspositioner. Banken som valdes ansågs även lämplig då organisationen har en hög grad av 

decentralisering som vi förmodar bidrar till att ansvar och befogenhet går att finna på många 

olika positioner i banken. I vår studie ansågs en decentraliserad organisation lämplig då det 

underlättade urvalet av respondenter i banken då flera chefer av olika nivåer på olika enheter 

går att finna i banken.  

  

3.2.2	Urval	av	respondenter	
Urvalen av respondenter i studien innefattar kvinnliga medarbetare som är eller har haft 

chefsansvar. Nivån på chefspositioner varierar. Detta var ett medvetet val då vi vill få förståelse 

för om hinder uppfattas även vid lägre chefspositioner, så som mellanchefer, eller endast vid 

högre positioner. Vi har använt oss av ett snöbollsurval. Bryman och Bell (2013) beskriver ett 

snöbollsurval som används när man genom en kontakt får kontakt med flera respondenter. 

Fördelen med detta är att då vi varit begränsade av tiden har vi fått förslag på passande 

respondenter när en respondent tackat nej till att medverka. Bryman och Bell (2013) menar 

också att detta är ett typ av bekvämlighetsurval då det innebär att forskaren väljer respondenter 

som ligger nära till hand att välja. Detta tillvägagångssätt passar vår studie väl då Bryman och 

Bell (2013) menar att den externa validiteten inte är särskilt framträdande inom kvalitativ 

forskning och därmed passar snöbollsurvalet bra för denna typ av studie. Då vi hade ett mål på 

att intervjua minst 7 stycken kvinnliga respondenter på chefsnivå för att få ett brett urval med 

erfarenheter för en djupare förståelse och bredd på den insamlade empirin var denna typ av 

urval passande för vår studie.  
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3.2.3	Om	respondenterna	
  

  

 

3.3	Tillvägagångssätt	
3.3.1	Teoretiskt	referensram	
För att få en förståelse för ämnet som studien behandlar har vetenskaplig litteratur och 

forskningsartiklar används och utgjort den teoretiska referensramen. De teorier som tidigare 

forskning har behandlat valdes då de har varit av relevans för studiens syfte och applicerbara 

på den typen av kvalitativ studie som gjorts. Bryman och Bell (2013) menar att en referensram 

ska göras för att vägleda forskare vid analys av kvalitativa data, det vill säga den empiri som 
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studien resulterat i. För att söka underlag till den teoretiska referensramen använde vi Örebro 

Universitets databas Primo och även Google Scholar som kompletterande sökmotor. De främsta 

sökord som används vid sökning av vetenskapliga artiklar är: GENDER, GLASS CEILING, 

WOMEN BANKING INDUSTRY, LEADERSHIP STEREOTYPE, GENDER DIVERSITY 

och GENDER BASED BARRIERS.  Dessa sökord ansågs vara av relevans för de 

forskningsområde vi valt att undersöka. De urvalskriterier för övrig litteratur var att det ska vara 

av relevans, inte vara äldre än från 2012 samt litteratur som vi anser är av hög trovärdighet.   

 

3.3.2	Utformning	av	intervjuunderlag	
Vid utformning av intervjuunderlag tog vi fram en intervjuguide (Se bilaga 1) lämpad för 

semistrukturerade intervjuer. Vi utformade öppna frågor som enligt Bryman och Bell (2013) 

lämnar den typen av frågor med oförutsedda svar och ger respondenterna en chans att svara 

med egna ord och det ger forskaren en inblick i hur viktigt respondenterna anser frågan vara. 

De frågor vi tog fram utformades efter att respondenternas svar skulle kunna analyseras mot 

tidigare forskning i avsnittet teoretisk referensram. Frågorna delades in under samma tema som 

går att finna i referensramen, det vill säga; ledarskapets könsstereotyper, rekrytering och 

könsroller, glastaket och på andra sidan glastaket. För att skapa en förståelse inom olika teman 

menar Bryman och Bell (2013) att forskaren bör fokusera på förutbestämda specifika teman 

vilket vi hade med oss som utgångspunkt när intervjuguiden utformades. 

  

3.3.3	Insamling	av	empiri	
Enligt Bryman och Bell (2013) bygger kvalitativa studier på oftast få men ingående källor, i 

form av djupgående intervjuer eller fokusgrupper. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar att vid kvalitativa intervjuer fokuseras intresset på 

respondenternas ståndpunkter och detta gör metoden flexibel. Genom att studien utgick från 

semistrukturerade intervjuer gav detta respondenterna frihet att röra sig i olika riktningar och 

avvika från intervjuguiden som användes vid intervjuerna då intervjuguiden inte följde ett strikt 

schema. Vi ställde medvetet öppna frågor till respondenterna för att få så breda svar som möjligt 

vilket även gav chans till oförutsägbara svar och följdfrågor. Enligt Bryman och Bell (2013) 

använder forskare ofta sig av intervjuguider vid semistrukturerade intervjuer där frågorna inte 

behöver ställas i ordningsföljd utan respondenterna kan få svara mer fritt och forskarna kan 

ställa följdfrågor som knyter an till tidigare svar på frågor. Semistrukturerade intervjuer ger 

därför forskaren mer flexibilitet än vid ett strukturerat intervjuschema (Bryman och Bell 2013). 

  



	 18	

Respondenterna i vår studie är anonyma och så även den storbank vi studerade. Därför ställdes 

frågan innan varje intervju om respondenterna var bekväma med att intervjun spelades in trots 

deras anonymitet. Samtliga respondenter medgav ett samtycke. Under intervjuerna var en av 

oss huvudintervjuare som ställde frågorna utifrån intervjuguiden och den andra kunde då 

fokusera på att ställa relevanta följdfrågor. Efter intervjuerna transkriberades materialet utifrån 

inspelningarna då detta ger större utrymme för analys och tolkning av materialet (Bryman och 

Bell, 2013).   

  

Efter att insamlad empiri bearbetats valdes relevanta citat ut som presenteras i empirin för att 

sedan i analysen förklaras i sin kontext för att ge läsaren ett större sammanhang. I empirin 

delades respondenterna upp i två olika nivåer. En del är mellanchefsnivå och en högre 

chefsnivå. Detta gjordes då vi ville se om det finns skillnader i hinder på och mellan de olika 

chefsnivåerna. Fem av respondenterna är mellanchefer, två är chefer på högre nivå och en 

respondent har haft både mellanchefsansvar och högre chefsbefattningar. 

  

3.3.4	Analysmetod	
När intervjuerna genomförts och det empiriska underlaget sammanställts analyserades detta 

mot den teoretiska referensramen. Analysen gjordes med hjälp av den undersökningsmodell 

som tagit fram med de fyra olika teman, ledarskapets könsstereotyper, rekrytering och 

könsroller, glastaket och på andra sidan glastaket, som utgjorde de olika beståndsdelarna i 

modellen. Som kompletterande teori användes även genusprocesserna som ett tillägg för de 

teman som undersökningsmodellen består av. Genom att ha analyserat empirin mot teoretiska 

referensramen utifrån teman har vi gjort en så kallad tematisk analys. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att den här typen av analys görs genom just sökandet efter teman och att detta är ett 

av de vanligaste sätten då analys görs av kvalitativa data. Genom att ha använt återkommande 

teman i teoretiska referensramen, empirin, analysen och intervjuguiden har det möjliggjort en 

tydlig struktur som skapat en röd tråd där studien syfte kunnat vidhållits under studien gång. I 

analysen började vi med att lyfta likheter och skillnader mellan teorin och empirin. Därefter 

ställde vi oss frågan varför dessa likheter eller skillnader uppstod för att sedan utveckla ett 

resonemang med egna reflektioner.  
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3.4	Kritik	och	metodisk	diskussion	
3.4.1	Metodkritik	
Den kvalitativa forskningsmetoden har enligt Bryman och Bell (2013) fått kritik från 

kvantitativa forskare då den är väldigt subjektiv vilket gör att resultatet av en kvalitativ studie 

kan byggas mycket på forskarnas egna uppfattningar om vad som anses vara viktigt. Författarna 

menar även att en kvalitativ studie ofta styrs av hur forskarna tolkar information (Bryman och 

Bell, 2013). För vår studie har vi därför behövt inse risken i att våra subjektiva bedömningar 

kan komma att spegla resultatet av studien då ämnet är av stort intresse för oss som forskare. 

Det har därför varit viktigt för oss att under studien gång behålla en objektivitet och kritiskt 

förhållningssätt för att bearbeta materialet. 

  

3.4.2	Metoddiskussion	
En faktor som kan ha påverkat empiriinsamlingen negativt är att två intervjuer hölls över 

videomöte vilket vi antar kan minska intimiteten mellan oss som intervjuare och respondenten. 

Tryggheten som kan uppstå vid personligt möte kan bidra till att respondenten känner sig mer 

bekväm och öppnar upp sig i sina svar. Det var dock ett medveten val att föreslå videomöte för 

de respondenter som befann sig på annan ort än oss istället för telefonintervju eller mail. Vi 

baserar detta val på att vi som intervjuare lättare kunde tolka respondenten svar utifrån 

kroppsspråk och gester vilket vi anser ger ett bättre helhetsresultat av intervjun än via telefon 

eller mail.     

  

4.	Empiri	
I empirin kommer en sammanställning av respondenternas svar från intervjuerna att 

presenteras. Empirin delas upp efter de teman som analysmodellen är byggd på och så även den 

teoretiska referensramen och intervjuguiden. De fyra teman är ledarskapets könsstereotyper, 

rekrytering och könsroller, glastaket och på andra sidan glastaket. Bland åtta respondenter 

besitter fem stycken en mellanchefsposition, två besitter en högre chefsposition och en 

respondent har haft både mellanchefsposition och högre chefsposition. Chefsnivåerna kommer 

att skiljas på i empirin. 

  

4.1	Sammanställning	av	intervjuer	mellanchefsnivå	
4.1.1	Ledarskapets	könsstereotyper	
Första frågan som ställdes till respondenterna var vad de själva ansåg var deras främsta 

egenskaper som chef. Respondent 1 angav att hon är kommunikativ, handlingskraftig och 
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agerar när hinder uppstår. Respondent 2 menade att de främsta egenskaperna i hennes chefskap 

är att hon driver verksamheten framåt och vill banken väl. Hon försöker vara ärlig, tydlig och 

tillgänglig. Respondent 3 svarade i likhet med respondent 1, att hon har en rak kommunikation, 

är lyhörd och är mån om att lösa problem när de uppstår. Respondent 4 beskriver sina främsta 

chefsegenskaper som engagerad, dedikerad till sin uppgift och att hon brinner för 

verksamheten. Hon är en bra lyssnare, vilket hon anser är en viktig egenskap för att sedan kunna 

coacha hennes medarbetare. Hon har även viljan att vinna och lyckas och att vara stolt över det 

hon gör. Respondent 5 ansåg att hennes främsta egenskaper som chef är att hon är lyhörd, 

lösningsfokuserad, driven och ambitiös. Respondent 6 svarade att hennes främsta egenskaper 

är att hon är prestigelös och hon försöker involvera hennes medarbetare så mycket som möjligt. 

Om hon fattar ett beslut så försöker hon vara noga med att förankra de andra om varför. Hon är 

även nytänkande och gillar att testa nya saker. 

  

Vidare ställdes frågan huruvida respondenterna upplevt skillnad på kvinnliga och manliga 

kollegor på samma chefsnivå gällande egenskaper som chef. Enligt respondent 1 fanns det 

skillnader, även om hon var tydligt med att hon generaliserade och det inte går att dra alla män 

eller kvinnor över en kant. Den största skillnaden menade respondent 1 var att kvinnliga chefer 

ofta är mer relationella, vilket en manlig kollega inte är i samma utsträckning. Hon menar att 

de kvinnliga cheferna har, utifrån hennes erfarenhet, en tendens att komma in på medarbetarnas 

privatliv, vilket hennes manliga kollegor inte gör i lika stor utsträckning. Hon poängterar att en 

chef ska ge medarbetare stöd och att vissa saker i ens privatliv kan vara bra för en chef att känna 

till men att det kan gå över en gräns till vad som är passande och inte. Hon menar att även om 

medarbetaren uppskattar det mycket kan det försvåra för återkoppling och beslut som är vid 

negativ karaktär till medarbetaren och chefen inte har förmåga att göra det då hon har 

medarbetarens privatliv i åtanke. Hon menar att när man som chef blir för involverad i 

medarbetarnas privatliv kan det bli en nackdel för ledarskapet och generellt ser hon mer 

kvinnliga chefer som involverar sig lite för mycket än vad de manliga cheferna gör. Respondent 

2 menar istället att egenskaper inte skiljer sig åt på grund av kön, utan att det är individuellt. 

Den tredje respondenten menar att hon inte kan se att det finns specifika skillnader i egenskaper 

men att det i vissa lägen och situationer kan skilja. Hon exemplifierade genom att kvinnliga 

chefer kan ha en tendens att ”linda in saker och ting”. Hon menar själv att hon är mer mot de 

”manliga” hållet, sett till den manliga stereotypiska ledarskapsstilen. Hon poängterar också att 

vissa kvinnor kan vara lite väl försiktiga och nästan ”rädda”, och sen är hon noga med att påpeka 

att det finns män som är för raka och nästan otrevliga. Respondent 4 svarade i likhet med 
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respondent 2 och 3 att hon inte finner några specifika skillnader mellan män och kvinnor, utan 

att det likväl kan skilja sig kvinnor emellan. Respondent 5 menade att hon upplevt skillnader 

mellan kvinnliga och manliga chefer. Detta märktes främst när hon som ensam kvinna satt med 

i ledningsgruppen för den enhet hon och 5 andra manliga chefer var gruppchef över. Då var det 

främst de manliga cheferna som uttryckte att hon hade en ledarskapsstil med mer mjuka värden 

än de själva. Respondent 6 var tveksam till om hon upplever att egenskaper skiljer sig åt, men 

menar att många kvinnliga chefer förstärker sina mindre empatiska sidor för att på så vis 

upplevas mer manlig. 

  

Sista frågan som ställdes under detta tema var: Har du upplevt att en manlig chef, på samma 

chefsnivå, någon gång bemöts med större auktoritet än vad du har? Respondent 1, som är den 

yngsta chefen som deltagit i studien, svarade att hon inte kan minnas att hon har upplevt det. 

Hon trodde att de berodde på att hon själv är väldigt intresserad av jämställdhetsfrågan och även 

då hon är en ung kvinna har hon alltid bemötts med nyfikenhet. Respondent 2 svarade nej på 

frågan. Respondent 3 upplevde att detta har skett i tidigare skeden, innan hon fick en 

chefsbefattning. Att hon var tvungen att göra sig hörd mer och försvara sig med att hon kan ta 

ansvaret för exempelvis ett visst projekt. Respondent 4 besvarade frågan med ett tydligt ”ja”. 

Hon gav ett exempel från när enheten i banken som hon då var kreditchef för skulle slås samman 

med ett dotterbolag och bli en och samma enhet. Då var det en manlig chef från dotterbolaget 

som hon samarbetade med under sammanslagningen och upplevde ofta att den manliga chefens 

ord vägde tyngre än hennes och det slutade med att det var hans modeller som gällde. Detta 

upplevde hon främst från medarbetare och chefer i omgivningen och inte från den manliga 

chefen. Hon berättade även att när hon satt med i ledningsgruppen för en enhet i banken fick 

hon försöka agera mer som en man för att passa in i jargongen. Även respondent 5 har upplevt 

att en manlig chef har bemötts med större auktoritet än hon själv. Respondent 6 svarade att hon 

inte upplevt att hon uppfattats mindre auktoritär bland medarbetare., däremot av kunder som 

antagit att en manlig medarbetare skulle varit kontorschef istället för henne. 

  

4.1.2	Rekrytering	och	könsroller	
En fråga ställdes till respondenterna om vilka det är som ansvarar för rekrytering av chefer i 

banken. På denna nivå av mellanchefer ansvarar den direkt överställda chefen för rekrytering 

samtidigt som HR-avdelningen och en facklig representant är involverad i 

rekryteringsprocessen på denna chefsnivå. Frågan ställdes till respondenterna om vilka som var 

involverad i deras rekrytering. För respondent 1 var en kvinnlig chef, en kvinnlig facklig 
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representant och en man från bankens HR-avdelning involverad i rekryteringsprocessen. För 

respondent 2 och 3 var alla dessa tre kvinnor vid tiden för deras chefsrekrytering. Respondent 

4 blev handplockad till flera av sina chefspositioner av bland annat dåvarande VD som var en 

man. I respondent 5’s fall var en manlig chef, kvinnlig facklig representant och en kvinna från 

HR-avdelningen involverad i rekryteringsprocessen. Respondent 5 berättade att hon fick 

mycket stöd från sin chef som peppade henne till att söka chefsrollen och att hon gjorde 

personlighetstester hos HR-avdelningen vilket hon tror ökade hennes chanser vid rekryteringen. 

När respondent 6 blev rekryterad till sin ställföreträdande kontorschefsroll var det en manlig 

kontorschef, en man från HR-avdelningen och en manlig facklig representant som var 

involverad i processen. 

  

Frågan ställdes till respondenterna om vilka typer av stöd från organisationen som de anser vara 

viktiga för att kvinnor ska nå högre positioner. Respondent 1 anser att klimatet man jobbar i är 

viktigt oavsett vilken roll man har i organisationen. För henne har de rollerna hon befunnit sig 

i innan gett henne mod och handlingskraft att söka chefstjänsten då befintliga chefer uppmanade 

respondenten att söka vilket gav henne stöd. Respondent 2 tycker att det är viktigt med stöd 

oavsett om man är kvinna eller man från chefer och medarbetare och få acceptans från dessa. I 

likhet med respondent 2 tyckte respondent 3 att det är viktigt med stöd från chef och 

medarbetare. Respondent 3 har upplevt att kvinnor är de som ger minst stöd i organisationer 

och spekulerar i om det kan vara för att vissa kvinnor kan vara rädda för konkurrens och menar 

att män är bättre på att uppmuntra kollegor än vad kvinnor är. Respondent 4 svarade att den 

dåvarande personalavdelning var mer involverad i rekrytering och personal förr vilket gav 

henne som chef mer stöttning i den här typen av frågor och hantering kring hur hon som chef 

kunde agera som stöd till sina medarbetare. Respondent 5 anser att det är viktigt med mycket 

coaching från sin chef för att kvinnor ska nå de högre positionerna. I hennes fall hade hon en 

chef som var väldigt peppande och tränande henne med olika case om ledarskap. I likhet med 

respondent 5 tycker även respondent 6 att det är viktigt att ens närmaste chef ger stöd. Innan 

hon fick sin första chefsroll anmälde hennes dåvarande chef henne till ett blivande 

chefsprogram. När chefen anmälde respondenten till programmet var det först då som hon insåg 

själv att en chefsroll skulle passa henne. 

  

En fråga ställdes till respondenterna om de vet om banken använder sig av någon form av 

standardiserad rekryteringsprocess. Respondent 1 svarade att i mån att överställande chef, 

facket, och HR ska vara involverade vid chefsrekryteringar på denna nivån så är det en form av 
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standardisering då dessa alltid finns med i processen. Respondent 2 tror inte man använder sig 

av en standardiserad rekryteringsprocess i banken men hon tror däremot att man försöker hitta 

nya vägar för att få en mer bredd på sin rekrytering och en större mix av individer som 

rekryteras. Vid externrekryteringar berättar respondenten att det håller på att bli en mer 

standardiserad process då man till exempel inte längre tittar på foton på CV av den som ansöker. 

Respondent 3 tror däremot att processen har varit mer standardiserad men idag rekryterar man 

som chef efter det man vill få fram av rekryteringen och det är mer fritt och man får styra det 

själv. Respondent 4 anser att processen är standardiserad på sätt och vis men samtidigt menar 

hon att processen är ett delegerad beslutsfattande. Allt eftersom att den dåvarande 

personalavdelningens roll försvagats i processen har den också blivit mer fri. Respondent 5 

svarade att banken använder sig av en typ av standardiserad rekryteringsprocess i och med de 

personlighetstester som flera gör innan man söker en chefsroll. Respondent 6 berättar att på de 

kontor som hon arbetat på så har rekryteringen sköts individuellt av kontorschefer och det är de 

som bestämmer hur de vill lägga upp processen. 

  

4.1.3	Glastaket	
Respondenterna fick frågan om vad de tror är det viktigaste skälet att de nått den position de 

har idag. Respondent 1 svarade att i hennes fall sökte hon en chefstjänst i banken inom den 

enhet hon redan arbetade vilket hjälpte då kollegor på olika nivåer visste vem hon var och hade 

sett henne leverera i hennes befintliga arbetstjänst. Annars tror respondenten att banken inte är 

lika snabb på att rekrytera en 26-årig till ett chefsuppdrag då bankens snittålder för att kliva in 

på sitt första chefsjobb är 42 år. Respondent 2 svarade att hon tror det viktigaste skälet att hon 

nått positionen är för att hon tycker det är kul med nya utmaningar. Respondent 3 tror att det 

beror mycket på att hon har viljan och är driven i sig själv. Hon tror även att det beror på att 

ledarskapsrollen kommer naturlig för henne, hon berättar att hon har varit en ledare även när 

hon inte haft en chefstitel. Respondent 3 ser det som en styrka att hon inte ser chefstiteln som 

viktig utan det är ledaregenskapen som är viktigt vare sig hon är medarbetare, chef eller 

projektansvarig. Respondent 4 tror i likhet med respondent 3 att det är ledaregenskaperna som 

är ett viktigt skäl och även hur hon är som person. Hon är en trygg person vilket gör det lätt att 

synas som en ledare. Respondent 5 tror att hennes personlighet är det viktigaste skälet till att 

hon nådde sina chefsroller. Respondent 6 tror mycket att det handlar om att hon har vågat ta 

chanser som kommit och alltid varit sugen på att lära sig mer. Hon berättar att hon har visat en 

vilja och till exempel vågat hoppat på en vikarierande tjänst även utan att veta vad som skulle 
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hända när det vikariatet löpte ut. Det tror respondenten har varit en viktig förutsättning för 

henne. 

  

En fråga om respondenternas karriärsresa i banken ställdes och om de har upplevt hinder på 

vägen. Respondent 1 har inte upplevt hinder på vägen och förklarar att hon alltid blivit tagen 

på allvar och blivit uppskattad. Hon berättar om när hon fick ansvar för alla besöken som 

gjordes till kontoret hon jobbade på, besök av allt från dåvarande VD till olika centrala 

avdelningar, och hur hon då fick träna på att möta “kostymmänniskor”. Detta rustade henne i 

att inte ursäkta sig själv och att hon fick prata om det hon kan, vilket är verksamheten. 

Respondent 2 upplever inte heller att det funnits hinder på vägen och förklarar att hon inte är 

så karriärsinriktad utan så länge hon får utrymme att driva verksamheten spelar det inte så stor 

roll om hon är chef eller inte. Respondent 3 har inte upplevt hinder på vägen utan tror mer att 

avundsjukan från andra kvinnor har varit stor men att det inte har hindrat hennes karriärväg. 

Hon tror att det är viktigt att vara “streetsmart” och inte hamna i situationer där konflikter 

behöver tas på grund av att hon till exempel varit för rak mot någon, samtidigt som hon anser 

att det är viktigt att inte vara rädd för att ta konflikter och vara rak när det behövs. Respondent 

4 förklarar att hennes karriärsresa har gått från ganska hög nivå av chef och sedan sakta klättrat 

nedåt då organisationen kapat vissa led. Hon har haft känslan av att när hon själv har haft unga 

män som chefer tror hon de upplevt henne som besvärlig att arbeta med för att hon har den 

erfarenhet som hon har och kan säga emot när hon anser att någonting är fel. Respondenten tror 

att detta kan ha varit ett hinder för henne då mindre erfarna chefer väljer att jobba med personer 

som de kan “driva” med mer. Respondent 5 berättade att hon såg ett hinder för sig själv att ta 

nästa steg i sin chefsroll då hon hade småbarn vid tiden hon var chef och att det gjorde det svårt 

att få ihop privatliv med arbetslivet. Hon spekulerar i att om hon inte haft barn hade hon säkert 

kunnat ta nästa steg, men som chef och småbarnsmamma var det tufft att få ihop det. 

Respondent 6 har inte upplevt några direkta hinder men berättar att det snarare i hennes fall har 

varit ett hinder i att aldrig veta vad nästa steg ska bli. Det finns ingen direkt plan i vad man kan 

göra för att ta sig till nästa steg vilket har skapat en osäkerhet och känslan av att alltid behöva 

prestera på topp för man vet aldrig när nästa chans dyker upp. Respondenten berättar att hon 

känner att det är ett hinder att känna att man inte har en personlig utvecklig som man kan styra 

över. Hon berättar även att hon känner att det är ett hinder att det finns hierarkiska och förlegade 

uppfattningar om hur en karriärväg på kontor ska se ut istället för att se till de egenskaperna 

och potentialen som finns. 
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Frågan ställdes till respondenterna om de har upplevt att manliga kollegor har fått utökat 

chefsansvar trots liknande kvalifikationer som dem eller annan kvinnlig kollega. Respondent 1 

förklarar att det i så fall varit att en manlig kollega har sökt en annan chefstjänst som inte hon 

har sökt. Hon berättar om att bli tilldelad ansvarsområden som chef och att hon då inte upplevt 

att detta varit orättvist fördelat. Respondent 2 känner inte heller att hon har upplevt att manliga 

kollegor fått utökat chefsansvar trots liknande kvalifikationer som henne eller annan kvinnlig 

kollega. Respondent 3 svarar att hon inte upplevt detta och berättar att hon tycker att den delen 

av organisationen hon är och varit i är duktig på att lyfta fram kvinnor. Respondent 4 som har 

haft högre och fler chefsroller i banken än tidigare respondenter svarade mycket tydligt att hon 

upplevt detta. Hon berättade även att hon kan se en förändring i tiden som har gått åt fel håll, 

att det skett en ökning av att manliga kollegor får ökat chefsansvar trots liknande kvalifikationer 

som kvinnliga kollegor. Respondent 5 har inte upplevt att manliga kollegor fått utökat 

chefsansvar trots liknande kvalifikationer som henne själv eller annan kvinnlig kollega. Hon 

har dock sett att män har fått mer ansvar än kvinnor och spekulerar i att det troligtvis inte har 

att göra med just att de är män eller kvinnor. Hon menar att män ofta är bättre på att flagga för 

att de skulle vilja ha mer ansvar, någonting som kvinnor inte gör i samma utsträckning. 

Respondenten berättar om när hon hade sin chefsroll fick hon “dra” i kvinnor på ett annat sätt 

än män då kvinnor ofta kunde se andra problem med utökat ansvar eller chefsroller än vad män 

gör. Kvinnor pratade mer om problem som kunde uppstå med till exempel barnen om de fick 

utökat ansvar och män såg i regel inte detta som ett problem. Respondenten berättade att hon 

fick peppa kvinnor på ett annat sätt än män men att det kunde vara svårt då man ändå måste 

våga ta ansvaret själv. Respondent 6 känner inte att hon har upplevt att manliga kollegor fått 

utökat chefsansvar trots liknande kvalifikationer. Hon berättar att hon snarare kan känna att det 

ofta kan vara kvinnor som tar mer ansvar och får allt och fungera medan män ofta kanske 

fokuserar mer på sig själva vilket gör att män hamnar mer i framkant när det gäller att göra 

affärer. Respondenten anser att det då är viktigt för henne som chef att se helheten och inte bara 

uppskatta affärsdrivet. 

  

4.1.4	På	andra	sidan	glastaket	
Första frågan som ställdes till respondenterna under detta tema var hur de ser på möjligheterna 

att få ytterligare chefsansvar. Respondent 1 svarade att möjligheterna ser goda ut. Hon är själv 

intresserad och öppen för mer ansvar och menar att man inte ska vara för bekväm utan tycker 

det är kul att hela tiden utvecklas. Hon upplever ett bra stöd från hennes chef som hela tiden 

stöttar och är mån om att hitta nya utmaningar. Hon gillar det sättet att arbeta på och jobbar 
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även så med hennes medarbetare då hon hjälper till att hitta nya utmaningar till dem. 

Respondent 2 svarade att det finns möjligheter för utökat chefsansvar. Även respondent 3 tror 

att möjligheterna finns, men för hennes del handlar det mer om vad hon vill. Respondent 4 

börjar med att klargöra att hon aldrig drivits av att göra karriär, utan snarare drivits av 

människorna som hon jobbat tillsammans med, men att möjligheterna till utökat ansvar finns. 

Respondent 5, som inte har en chefsroll i dagsläget men har haft, svarade att hon vill ha en 

chefsroll igen om ett par år när småbarnsåren är över. Under tiden hon hade befattningen 

gruppchef var hon själv inte så pådrivande gällande utökat chefsansvar då det var svårt att få 

ihop med privatlivet. Hon menar att det är mycket upp till en själv att vara drivande i frågan. 

Respondent 6 hade blandade känslor kring möjligheter till utökat ansvar. Hon menar att det är 

en mycket bra utbildningsplats och att hon även har en mycket stöttande chef som ger plats för 

utveckling. Däremot ansåg hon att vissa tjänster har en hierarkisk struktur, vilket gör att vissa 

tjänster inte uppmuntras att söka då det finns specifika krav uppifrån. 

  

Vidare ställdes frågan om respondenterna känt av diskriminering på arbetsplatsen i sin roll som 

chef på grund av deras kön. De fyra första respondenterna hade inte känt av det. Respondent 1 

svarade att hon däremot kan höra plumpa kommentarer då vissa har en viss jargong och då 

säger hon ifrån, vilket hon poängterar att hon tycker det är viktigt att man som kvinna gör. 

Respondent 3 fick även följdfrågan om hon däremot upplevt löneskillnader mellan manliga och 

kvinnliga chefer som på samma nivå som besitter samma kompetens och hon svarade då ja. Det 

har hon märkt av och män på samma nivå som hon själv har haft högre lön. Hon har även fått 

sin lön korrigerad på grund av detta. Respondent 5 svarade att hon märkt av det i mindre grad. 

När hon var ensam kvinnlig chef tillsammans med flera manliga chefer och det pratades om 

neddragningar fick hon kommentaren ”Dig kan dom aldrig ta bort, för du är tjej”. Respondent 

6 hade inte upplevt diskriminering inom organisationen, men poängterade återigen hur vissa 

kunder kan ta för givet att hon inte är chef och sedan blir förvånade. Hon kan också uppleva en 

skillnad på bemötandet mellan henne och hennes manliga kollega och hon menar att han inte 

behöver anstränga sig för att få auktoritet. Även respondent 6 har märkt av löneskillnader. 

  

Sedan ställdes frågan om någon av respondenterna fått sin chefsroll, eller utökat chefsansvar, 

när organisationen befunnit sig under mer kritiska förhållanden. Alla 6 respondenterna svarade 

alla ja på frågan. Respondent 1 tillade att hon i efterhand fick höra att hon blev tilldelad 

uppdraget tack vare hennes ledaregenskaper. Även respondent 6 svarade att hon fått utökat 
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ansvar vid ett mer kritiskt läge, hon tillade att det är den enda tjänsten hon inte sökt utan blivit 

tillfrågad. 

  

Frågan därefter löd: har du fått göra uppoffringar i ditt privatliv för att komma dit du är idag? 

De fyra första respondenterna är eniga i att även fast det är har varit tidskrävande så har det inte 

varit i en uppoffring då respondenterna tycker att deras arbete är roligt. Respondent 1 menar att 

det är inte så konstigt att chefsroller erbjuds till de som jobbar hårt. Respondent 2, som tidigare 

nämnt att karriär och att bli chef aldrig varit ett mål för henne, menar att om man har som mål 

att göra karriär och klättra så innebär det nog större uppoffringar. Respondent 3 svarade i likhet 

med den första respondenten, att det har varit tidskrävande men att hon inte ser det som en 

uppoffring då hon tycker det är kul, men reflekterar över att det är nog därför hon blivit 

intressant för chefsroller. Respondent 4 var den enda hittills, men även den respondent som haft 

flest chefsroller, som medgav att en uppoffring har varit att hon inte kunnat vara lika närvarande 

som mamma. Hon betonar även vikten av att detta inte har varit arbetsgivarens fel att det blivit 

mycket jobb och långa dagar, utan att hon gjort det för att hon tyckt att det varit roligt. 

Respondent 5 kände att hon absolut fått göra uppoffringar, framförallt med att behöva vara 

tillgänglig dygnet runt. Även respondent 6 svarade att hon kände att hon fått göra uppoffringar 

inom privatlivet. Hon berättade att hon kan fundera över hur många timmar hon jobbat men 

inte fått betalt för. Hon har även känt att hon behövt prestera lite bättre och vara mer närvarande 

än hennes manliga kollegor. 

  

Sista intervjufrågan som ställdes vad hur respondenterna arbetar för att främja kvinnor till 

ledande positioner. De fyra första respondenterna var tydliga med att de inte främjar personer 

enbart på grund av kön. Respondent 1 och 2 svarade att de arbetar med alla sina medarbetare 

som individer. Respondent 1 var noga med att poängtera att hon jobbar på samma sätt med alla 

medarbetare och gör ingen skillnad på om de är timanställda eller fastanställda. Hon tycker det 

är viktigt att berätta att hon tror på dem och hoppas att hon själv kan förekomma med gott 

exempel för dem. Hon säger också att det är viktigt att inte förminska någon. Respondent 2 

svarade att hon inte försöker se män som hinder utan att alla är individer och om skillnader 

noteras så påtalar hon det. Hon menar att skillnader inte ska förekomma, men att det tyvärr gör 

det. Hon lyfter även fram att tjejer vill kunna allt och lite till innan de tar sig an uppgifter medan 

män löser det. Hon menar att i och med detta skapar kvinnor mycket bekymmer för sig 

själva.  Respondent 3 lyfter fram att hon tror att det som kvinnlig chef kan vara svårare att 

arbeta med en ny kvinnlig chef än en manlig, då konkurrens kan kännas av. Hon känner dock 
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inte av det själv utan försöker peppa och lyfta fram medarbetare i sin omgivning. Respondent 

4 svarade att kön inte har betydelse för främjandet av chefsroller. Däremot menar hon att det 

ofta är män som ”står och knackar på dörren” även då de kvinnliga medarbetarna kan vara 

betydligt mer lämpliga för rollen men att det kan vara så att kvinnorna inte ens söker tjänsten. 

Hon betonar vikten av att i samtal med sina medarbetare ta upp frågan om ledarskap och hon 

försöker även peppa och stötta kvinnor mer att söka ledande tjänster. Respondent 6 försöker 

arbeta med allmän utveckling och tala om för medarbetarna att de är duktiga och kompetenta. 

Hon betonar även att det kan vara svårt kvinnor emellan som befinner sig på samma nivå då 

det är mycket konkurrens, vilket gör att kvinnor inte alltid stöttar varandra. 

  

4.2	Sammanställning	av	intervjuer	högre	chefsnivå	
4.2.1	Ledarskapets	könsstereotyper	
Respondent 7 ansåg att hennes främsta egenskaper som chef är hennes affärsdriv. Drivet att 

göra affärer tycker hon är fantastiskt roligt och det vill hon sporra hela gruppen med och vill 

även att alla ska vara involverade. Hon vill att hennes affärsdriv ska smitta av sig. Hon blir även 

driven av att se hennes medarbetare växa. Respondent 8 ansåg att hennes främst egenskaper 

som chef är att hon är strukturerad och är bra på att hålla en röd tråd. Hon vet vart organisationen 

är på väg och de beslut hon tar tillsammans med hennes ledningsgrupp går alltid mot det målet. 

Hon påpekar att hon har svårt att leda människor som inte har en egen drivkraft och har svårt 

att ta eget ansvar. Hon belyser att hon inte är den omhuldande personen, men det betyder inte 

att hon är ointresserad av hennes medarbetare. 

  

På frågan om respondenterna upplevt skillnad på kvinnliga och manliga chefsegenskaper 

svarade respondent 7 ja. Hon gav ett exempel på en manlig kontorschef när hon själv var 

ställföreträdande under många år som hon spekulerade i ”kom undan” med vissa uppgifter för 

att han var man men som han inte hade kommit undan med om han varit kvinna. Exempel på 

detta var bland annat dokumentation och uppföljningsarbete. Dessa uppgifter delegerades från 

honom till henne som hon utförde och hon menar att idag när hon har den position som han 

hade då, hade hon aldrig delegerat vidare den typen av uppgifter då det är en del av arbetet. 

Respondent 8 svarade att hon inte har sett så stora skillnader i egenskaper mellan manliga och 

kvinnliga chefer. Däremot finns det skillnader i hur en manlig och kvinnlig chef blir bemötta. 

Hon säger själv att hennes medarbetare säger att hon inte är den mjukaste chefen. En kvinnlig 

chef får höra att hon är militärisk, medan en manlig chef istället får höra att han är stabil. 

Respondenten menar att många kvinnor, även hon själv, får försöka bli mer manliga för att det 
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ofta är den jargongen högre upp. Hon försöker dock anamma det kvinnliga. Hon upplever att 

skillnaden på bemötande handlar mer om omvärlden än om egenskaper.   

  

Vidare ställdes frågan om respondenten upplevt att en manlig chef, på samma chefsnivå, någon 

gång bemöts med större auktoritet än vad de själva gjort. Respondent 7 svarade ja på frågan. 

Dock har hon inte upplevt det i lika stor utsträckning på senare år och hon tror det beror på att 

hon har blivit äldre. Hon spekulerar dock i att det kanske är svårare för en yngre kvinna i samma 

chefsroll men hon menar att utvecklingen har gått åt rätt håll. Hon upplever dock från kundens 

perspektiv att de ofta tror att det är någon av de manliga kollegorna som är kontorschef. Hon 

belyser också att hon tror att kvinnor har slitit hårdare för att nå de högre rollerna. Respondent 

8 svarade att hon definitivt har bemötts med mindre auktoritet än en man på samma position. 

Även hon berättade exempel om hur när hon som chef har haft med sig en manlig medarbetare 

på kundmöten, och kunden per automatik vänder sig till den manliga medarbetaren, framförallt 

om den manliga medarbetaren är äldre. Hon har dock märkt av att det avtar med åren, ju äldre 

hon själv blir. Hon poängterar dock att det är en väldigt stor skillnad på bemötandet. Hon 

berättade även att när hon fick en tjänst som rörelsechef så ”sprang hon förbi” många män som 

hade förväntat sig att få den tjänsten. Då frågade hennes chef om hon var beredd på detta då 

många kommer ifrågasätta varför hon har fått tjänsten och det kommer att pratas om att hon 

kliver förbi för många män, vilket vissa inte kommer tycka är rättvist. Då svarade hon sin chef 

att det är något som han får oroa sig för och inte hon själv, då han har tillsatt tjänsten och hon 

har bara sökt den. Hon understryker att det är så det är, och har varit, men hon tror och hoppas 

att det har bättrat sig med åren men konstaterar att organisationen har för få kvinnor på de högre 

positionerna. 

  

4.2.2	Rekrytering	och	könsroller	
Frågan ställdes till respondenterna om vilka det är som ansvarar för rekrytering på deras 

chefsnivå i banken. Respondent 7 berättar att i hennes fall, när hon skulle bli kontorschef, var 

det en kvinnlig personalchef, en manlig rörelsechef för det blocket hon skulle ingå i och den 

dåvarande manliga regionbankschefen som var involverad i hennes rekrytering. Respondent 8 

berättar att det alltid är den närmaste chefen som ansvarar för rekryteringsprocessen. I hennes 

fall när hon rekryterades till rörelsechef för regionbanken var det dock den dåvarande VD:n för 

banken som har sista ordet för vem som ska fylla den positionen. Respondenten berättar att när 

hon rekryterats till sina olika positioner så har det främst varit av män och att 
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personalavdelningen och fackliga representanter mest funnits med som bollplank för den 

närmsta chefen som i slutändan har sista ordet när det handlar om rekryteringen till chefsroller 

på de högre nivåerna. 

  

Frågan ställdes till respondenterna om vilka typer av stöd från organisationen som de anser är 

viktiga för att kvinnor ska nå högre positioner. Respondent 7 berättar att hon kan känna att hon 

skulle uppskatta ett kvinnligt nätverk i banken där den här typen av frågor lyfts. Respondenten 

känner att nu när hon är bekväm i sin chefsroll kan hon blicka tillbaka och inse att om mer stöd 

och backning hade funnits tidigare kanske hon tagit sitt första kliv mot en chefsroll tidigare i 

sin karriär. Respondent 8 tror att det är viktigt att man ser till att arbetsplatsen alltid har en 

tillåtande atmosfär där man alltid ska känna att man ska kunna be om hjälp. Hon tror att ofta 

kan det vara så att kvinnor känner att de vill lära sig allt innan de tar på sig än chefsroll, vilket 

ibland kan skilja sig från män. Därför anser respondenten att det är viktigt att man som chef då 

ger kvinnor förutsättningar och låter dem lära sig och till exempel anmäler dem till olika 

utvecklingsprogram så de känner sig trygga för rollen. Hon tror också att det är viktigt att man 

pratar mycket om de mjuka faktorer som spelar in. Man behöver bland annat prata om hur 

många timmar man förväntas arbeta och att det faktiskt kan vara okej att gå hem om det skulle 

behövas. Respondent tar sig själv som ett exempel att hon själv inte alltid kan ge ett sken av att 

hon alltid jobbar för då får hon aldrig några kvinnor som kan tänka sig att söka de högre 

positionerna om de tror att de förväntas att alltid jobba. 

  

En fråga som ställdes till respondenterna var om de vet om banken använder sig av någon form 

av standardiserad rekryteringsprocess. Respondent 7 tror att man idag är mer mån om att det 

ska vara lika och berättar att med chefer pratas det mycket om att vid till exempel lönesamtal 

med medarbetare inte missgynna kvinnor. Hon tycker att man lyfter upp den typen av frågor i 

banken bra idag. Respondent 8 berättar att rekryteringsprocessen sköts individuellt från chef 

till chef men hon själv lyssnar mycket på HR-avdelningen när hon sköter rekryteringar. Hon 

berättar också om de externa rekryteringsprocesserna på enheten har förändrats genom att de 

nu använder vad som kallas för kompetensbaserad rekryteringsprocess. De vill då inte veta vad 

kandidaten heter eller ser ut utan det handlar mer om attityder och inställning som kandidaten 

har. Dock berättar respondenten att vid interna rekryteringar följer processen samma typ av ram 

som den i princip alltid gjort. Om respondenten till exempel skulle rekrytera till en chefsposition 

finns det väldigt tydligt vad kandidaten behöver ha för färdigheter. 
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4.2.3	Glastaket	
Respondenterna ställdes frågan om vilket skäl de tror är det viktigaste till att de har nått den 

position de har idag. Respondent 7 tror att det viktigaste skälet är hennes egna vilja och 

drivkraft. Hon tror även att det handlar om vissa bra chefer som hon har haft under sin tid i 

banken har fungerat som en mentor för henne. Att hon tidigt kände att hon ville ta ansvar och 

drevs av det tror hon också är viktigt. Respondent 8 tror att det viktigaste skälet för henne har 

varit hennes förmåga att driva mot ett mål och hennes förmåga att alltid vara ärlig och vara rak 

och tydlig i sitt ledarskap. Hon tror också att hantverket varit viktigt för henne, hon är duktig 

på bank helt enkelt. 

  

Frågan ställdes till respondenterna om de upplevt hinder på deras karriärsresa i banken. 

Respondent 7 tror att det hinder som kanske varit i hennes fall har varit bristen på 

uppmärksamhet från bland annat kontorschefer, rörelsechefer och liknande. Hon tror att om 

hon hade blivit peppad till att söka kontorschefsrollen tidigare hade hon troligtvis haft en karriär 

som kontorschef som sträckte sig längre än den idag. Respondent 8 berättar att hon tror att i 

början var hon själv ett hinder för sin karriärsresa. Hon blev ombedd av personalavdelningen 

att ta sin första chefsroll betydligt tidigare än när hon valde att ta den för hon kände att hon inte 

fick ihop livet som det såg ut då med småbarn med i bilden bland annat. 

  

Vidare ställdes frågan om respondenterna har upplevt att manliga kollegor har fått utökat 

chefsansvar trots liknande kvalifikationer som de själva eller andra kvinnliga kollegor. 

Respondent 7 tror mer att det kan ha varit så tidigare men att idag upplever hon inte detta på 

samma sätt. Hon tror att kvinnor ofta har en förmåga att göra många saker samtidigt på ett 

effektivt sätt och berättar om sin ställföreträdande kontorschef som är en kvinna som är väldigt 

duktig och imponerade i sin roll. Respondenten berättar även om när hon arbetade på ett stort 

kontor för ett antal år sedan som privatmarknadschef där det fanns en manlig ställföreträdande 

kontorschef som även arbetade som företagsmarknadschef. Deras manliga kontorschef såg 

snabbt hur mycket mer respondenten arbetade och hur effektiv hon var jämfört med 

företagsmarknadschefen och detta ledde till att hon istället blev ställföreträdande kontorschef. 

Företagsmarknadschefen fick sluta i den positionen och kontorschefen valde istället en kvinna 

till den positionen. Hon berättar att sättet den här mannen som var företagsmarknadschef 

arbetade på, genom att försöka luta sig tillbaka och komma undan utan att arbeta så mycket 

fungerade kanske förr men inte idag. Respondenten uttrycker hur glad hon är att den 

kontorschefen såg det så tidigt. Respondent 8 har inte upplevt att manliga kollegor har fått 
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utökat chefsansvar trots liknande kvalifikationer. Hon berättar att hon alltid har fått de tjänster 

som hon har varit intresserad av med ett undantag som hon har full förståelse för då den andra 

kandidaten var bättre lämpad för just den positionen. 

  

4.2.4	På	andra	sidan	glastaket	
På frågan hur respondenterna ser på deras möjligheter till ytterligare chefsansvar svarade 

respondent 7 att om hon verkligen skulle vilja ha ytterligare chefsansvar finns det goda 

möjligheter. Respondent 8 började med att säga att det är ett stort chefsuppdrag som hon har 

idag, och hon vet inte om hon känner att hon behöver ett ännu större men att hon för en dialog 

med organisationen om vad nästa steg är. Hon poängterar att hennes förra roll som rörelsechef 

var högre upp i hierarkin än vad hon är nu men att enheten hon har ansvar över idag är större. 

Hon berättar att hon har goda möjligheter för ytterligare ansvar men hon tror att åldern kan vara 

en begränsning, men skrattar och säger att det är nog bara hon själv som ser det som en 

begränsning. Hon är också öppen för att nästa chefsroll inte behöver komma med 

personalansvar. 

  

Respondent 7 har inte upplevt diskriminering inom organisationen på grund av hennes kön. 

Respondent 8 svarade direkt att hon har haft en lägre lön än manliga kollegor på samma nivå 

och att hon har fått den korrigerad ett par gånger på grund av det. Detta har även hänt på de 

högre positionerna som hon besuttit. Hon menar att löneskillnaderna är något som 

organisationen fortfarande inte helt har kommit till rätta med. Hon berättar att hon inte känt av 

någon diskriminering av hennes manliga kollegor på grund av hennes kön, däremot från kunder. 

Hon har även i och med ”metoo-rörelsen” som blivit mycket uppmärksammad under hösten 

(2017) pratat med hennes kundmöteschefer om det för att uppmärksamma och upplysa att det 

är nolltolerans.   

  

Vidare ställdes frågan om respondenterna blivit tilldelade ytterligare chefsansvar när 

organisationen befunnit sig under mer kritiska förhållanden. Respondent 7 svarade att hon fått 

det. Även respondent 8 berättade att hon blivit tilldelad ytterligare ansvar, i hennes fall en ny 

chefsroll, när en enhet i organisationen befunnit sig under ett mer kritiskt förhållande. Hon 

berättade även att i ett sådant läge är man som chef tvungen att ta beslut som inte alltid kommer 

uppskattas av medarbetarna och att man får som chef vara beredd på att inte vara den 

populäraste kvinnan i ”klassen”. 
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Respondenterna fick sedan frågan om de upplevt att de behövt göra uppoffringar i sitt privatliv 

för att nå den chefsroll de har idag. Respondent 7 poängterade att det är viktigt att få hemlivet 

att fungera. Hon och hennes man har alltid delat lika vid exempel vård av sjukt barn och 

hämtning och lämning, vilket hon var noga med att det ska delas lika. Respondent 8 svarade att 

hon har gjort ”rätt stora uppoffringar” för att komma dit hon är idag. Hon har märkt både privat, 

från kunder och från medarbetare hur de ifrågasatt att hon varit borta mycket och hur det då 

påverkar barnen. Hon har fått frågan: ”Tänker du inte på dina barn?”. Flera av de vänner som 

hon hade privat som ifrågasatte detta umgås hon inte med idag, vilket har varit ett val från 

hennes sida. En annan uppoffring hon berättade om är att under en period när hon bodde på 

annan ort i veckorna på grund av jobb fick hon dåligt samvete när hon var hemma på helgerna 

och kände att hon inte kunde lämna hemmet för exempelvis en golfrunda eller träningspass. 

Hon avslutar med att säga att säga ännu en gång att hon har gjort rätt stora privata uppoffringar. 

  

Sista frågan som ställdes var på vilket sätt respondenterna arbetar för att främja kvinnor till 

ledande positioner. Respondent 7 svarade att hon utanför arbetet driver ett nätverk för kvinnor 

och att hon kan agera som en mentor till yngre drivna kvinnor. Inom organisationen stöttar hon 

drivna medarbetare och vill att de ska känna att de kan ringa och bolla idéer med henne och att 

hon alltid ställer upp som referens. Hon försöker även stötta och pusha hennes medarbetare men 

ser på det könsneutralt. Har en medarbetare mycket driv så märks det, oavsett kön. Hon berättar 

att kontoret där hon idag är kontorschef är de femte mest lönsamma inom regionen och 9 av 11 

medarbetare är kvinnor och avslutar med att säga: ”Där har ni ju bra referenser. Kontoret går 

väldigt bra, tjejer kan!” Respondent 8 främjar kvinnor till ledande positioner genom att 

identifiera lika många kvinnor som män som chefer. Hon uppmuntrar kvinnor som fått höra 

från tidigare chefer att vänta med att söka en viss roll till att söka den och stöttar dem i 

processen. Hon ser även till att kvinnor som kommer tillbaka från mammaledighet får goda 

chanser att utvecklas direkt när de kommer tillbaka och uppmuntrar även manliga medarbetare 

att dela på föräldraledigheten. 

  

5.	Analys	
5.1	Ledarskapets	könsstereotyper	
Powell och Butterfield (1989) (i Wilson, 2008) menar att chefsstereotyper förknippas med 

egenskaper som självsäkerhet, konkurrensanda och en tuff karaktär vilket är egenskaper som 

oftast associeras som manliga. De flesta respondenter ansåg att en av deras främsta egenskaper 
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som chef är att de har en rak och tydlig kommunikation. Många mellanchefer ansåg sig också 

vara lyhörda och lösningsorienterade. Flera av respondenterna spekulerade i att egenskaper som 

lyhördhet anses vara en mer kvinnlig ledarskapsstil. Av de respondenter som besitter högre 

chefsroller ansågs främsta egenskaperna vara affärsdriv och att alltid sikta på målet. Respondent 

8 som besitter den högsta chefsrollen svarade att hon inte uppfattas som så omhändertagande 

och moderlig vilket kan ses som en manlig ledarskapsstil. Detta stärker Powell och Butterfield 

(1989) teori om att chefsstereotyper förknippas med en tuff karaktär med grund för hur 

respondent 8 beskriver sina främsta egenskaper som chef. Vi ser en skillnad i egenskaper på de 

olika chefsnivåerna. Jargongen blir manligare ju högre upp i organisationen man når, vilket 

respondent 8 bekräftar. Det kan tänkas att dessa skillnader i jargongen på olika chefsnivåer 

grundar sig i den rådande mansdominansen sett till ledande positioner då den manliga jargongen 

går att finna ju högre upp man kommer i organisationen. Vi kan anta att en anledning till att 

jargongen inte återfinns på mellanchefsnivå kan bero på en jämnare chefsfördelning mellan 

könen.  

  

Oakley (2000) menar i enlighet med flera andra forskare att trots undersökningar som visar på 

att det finns få skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer kvarstå stereotypen att kvinnor 

är mindre kapabla att leda än män. Detta är någonting som respondenterna bekräftar, framför 

allt i de högre chefsrollerna. 

  

“Många kvinnliga chefer förstärker sina mindre empatiska sidor 

för att på så vis upplevas mer manlig” - Kvinna, 43 år 

  

Ovanstående citerade respondent besitter en mellanchefsposition och var tveksam till om hon 

själv upplevt skillnader i kvinnliga och manliga chefsegenskaper men menar att på högre 

chefsnivåer försöker kvinnliga chefer upplevas som mindre empatiska för att passa in den 

manliga jargongen som råder högre upp i hierarkin. Även respondent 8 som befinner sig högre 

upp i hierarkin bekräftar detta då hon säger att många kvinnor försöker bli mer manliga för det 

är ofta den jargongen högre upp. Vi kan anta att det i många fall underlättar att besitta 

egenskaper av tuff karaktär för att nå högre chefspositioner, då det kan komma att krävas att 

man beter sig hänsynslöst mot andra för att nå eftertraktade höga positioner. De stereotypiska 

egenskaperna för manliga och kvinnliga chefer, där manliga chefer ofta uppfattas som mindre 

empatiska, kan tänkas försvåra det för kvinnor att nå högre positioner då det kan tänkas finna 

en sanning i skillnaden graden av empati mellan män och kvinnor. 
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“Jag fick försöka agera mer som en man” - Kvinna, 55 år 

  

Citat kommer från respondent 4 som besuttit flera högre chefsroller och även ingått in en 

ledningsgrupp för en viss enhet i banken. Hon berättar om när hon befann sig i ledningsgruppen 

och att hon upplevde mycket “ryggdunk” och ett annat sätt att vara som hon inte kände igen för 

det var inte sån hon var. Hon berättade att det var hon och en annan kvinna som ingick i 

ledningsgruppen vid den tidpunkten och att denna kvinnan “var som en man” och att hon då 

fick försöka agera mer som en man för att passa in. Detta stärker Oakleys (2000) forskning om 

hur stereotypen för bra chefskap anses vara manlig. De egenskaper som karaktäriseras som 

goda ledaregenskaper och ofta associeras som manliga kan tänkas bidra till den rådande 

stereotypen vilket gjorde att respondenten i detta fall fick agera mer som en man för att passa 

in i stereotypen. Enligt Ackers (1992) andra genusprocess om symboler och föreställningar 

finns dessa stereotyper inbäddat i organisationer. Dessa föreställningar påvisar att stereotyper 

finns och även påverkar synen på chefskap vilket framkommer tydligt av respondenternas svar. 

  

“När jag var kontorschef och hade med mig en manlig kollega till kundmöten kunde kunder 

automatiskt vända sig till min manliga kollega för att de antog att han var chef.” 

- Kvinna, 50 år. 

  

Gemensamt för de respondenter som besuttit högre chefspositioner och ingått i ledningsgrupper 

är att de alla har upplevt att de blivit bemötta med mindre auktoritet än en manlig kollega. Detta 

påvisar återigen hur de stereotypiska egenskaper som anses vara manliga ses som bättre 

ledarskapsförmågor. Oakley (2000) menar att könsmässiga stereotyper är det största hindret för 

att kvinnor ska nå högre chefspositioner vilket respondenternas svar stärker. En gemensam 

faktor som de chefer som besuttit högre chefspositioner är att de har bemötts med mer auktoritet 

ju äldre de blivit. Det kan tänkas försvåra karriärsresan för yngre kvinnliga chefer som vill nå 

högre positioner då en yngre ålder kan medföra att de uppfattas som mindre auktoritära. Det 

kan tänkas att en persons ålder bidrar till ledarskapsstereotypen. Oavsett kön antar vi att en 

äldre ledare upplevs ha större auktoritet vilket då försvårar unga kvinnors klättrande då det 

auktoritära bemötandet inte är detsamma som mäns.  
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5.2	Rekrytering	och	könsroller	
Powell och Butterfield (1994) visar i sin studie att chefer väljer att rekrytera människor som är 

lika dem själva i både egenskaper och kön. Det finns en koppling av de respondenter som har 

blivit rekryterade till mellanchefspositioner då flera av respondenterna blev rekryterade av 

nästan enbart kvinnor. På högre chefspositioner finns dock inte denna koppling då de 3 

respondenter som har eller har haft en hög position blev rekryterade av främst män. Detta 

påvisar dock att ju högre upp hierarkin desto fler män finns det vilket kan bero på den 

mansdominans som råder på ledande positioner i branschen.  

  

Flera respondenter påpekade att de anser att stöd från närmsta chef är viktigt för att man som 

kvinna ska våga söka högre chefstjänster. En respondent argumenterade för att kvinnor ofta 

tenderar att vilja lära sig allt innan de tar sig an en chefsroll och att det då är viktigt att man som 

chef ger kvinnor förutsättningarna att lära sig så de känner sig trygga för den roll de söker. 

Bygren och Kumlin (2005) argumenterar för att människor söker sig till de positioner där de 

tror att de kommer passa in, vilket kan resultera i att kvinnor inte söker de tjänster som upplevs 

vara mansdominerade. Detta påvisar att stöd från närmsta chef är en viktig förutsättning för att 

få fler kvinnor att ens söka högre chefstjänster, vilket även flera av respondenterna har bekräftat. 

Det kan även tänkas att det är fördelaktigt för kvinnors karriär att få stöttning att söka 

chefspositioner tidigt i deras karriär för att på så sätt arbeta bort rädslan som kvinnor kan känna 

inför att ta sig an en chefsroll då respondenterna har antytt att kvinnor tenderar att vilja lära sig 

allt innan de tar sig an en chefsroll. Stöttningen kan även resultera i att man då arbetar bort 

samma rädsla som finns över att inte passa in i de positioner som finns att söka. 

  

Respondent 8 berättade att 97% av chefstillsättningarna inom banken sker internt. Vid extern 

rekrytering förhåller sig banken till en standardiserad rekrytering, men inte vid 

internrekrytering. Powell och Butterfield (1994) argumenterar för att en organisation kan arbeta 

bort sitt glastak genom att göra sin rekryteringsprocess mer likformig. Även Bygren och 

Kumlin (2005) anser att en mer standardiserad rekryteringsprocess lämnar mindre utrymme för 

subjektiva uppfattningar för en rekryterare. Subjektiva uppfattningar från rekryterare kan vara 

en anledning för varför människor väljer att rekrytera personer som liknar dem själva i 

egenskaper och kön, vilket sker i större omfattning vid en mindre standardiserad 

rekryteringsprocess. Detta kan ses som ett hinder för kvinnor att nå de högre chefspositionerna 

då det finns en mansdominans högre upp i hierarkin i banken. Då rekrytering av personer till 

dessa tjänster sköts av de som besitter de högre befattningar, vilket på den nivån oftast är män, 
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kan det missgynna kvinnor om en individuell rekryteringsprocess används då detta lämnar 

utrymme för subjektiva bedömningar från rekryteraren.  

  

Genom de beslutsprocesser som sker vid rekrytering synliggörs Ackers (1992) första 

genusprocess som menar att flödet av interaktioner, handlingar och beslutsprocesser har 

inbäddade könsroller som ofta sker oavsiktligt men som kan avspeglas i rekryteringsprocessen. 

Efter att ha analyserat empirin så framkommer det att könsroller synliggörs i bland annat 

rekryteringsprocessen främst på mellanchefsnivå då det fanns ett samband mellan kvinnliga 

chefer och kvinnliga rekryterare. Det kan återigen tänkas att stereotypen för vad som uppfattas 

utgöra en god ledare i rekryteringsprocessen påverkar kvinnor negativt då stereotypen kvarstår 

att kvinnor är mindre kapabla att leda än män (Dobbins och Platz, 1986, Powell, 1993 och 

Oakley, 2000). Vi kan då anta att om denna stereotyp tas i beaktning vid rekryteringar som är 

mindre standardiserade kommer män fortsättas att väljas till de högre chefspositionerna inom 

organisationer.  

  

5.3	Glastaket	
Wahl (2003) menar att glastaket inte består av individuella hinder som grundar sig i kvinnors 

kompetens eller egenskaper utan hinder grundar sig i att kvinnan är kvinna. Baserat på 

respondenternas svar på frågan om vad de tror är det viktigaste skälet att de nått den position 

de har idag finns ett samband i svaren som till stor del utgörs av deras drivkraft och egna vilja. 

Svaren tyder på att respondenterna ser sin egen drivkraft som viktig i deras karriärsresa senare 

än specifika egenskaper. Då kvinnors karriär hindras av osynliga hinder blir deras drivkraft 

extra viktig för att ta sig förbi dessa hinder. Det kan tänkas att kvinnors vilja att lyckas i 

karriären behöver vara större än mäns då viljan blir en viktig faktor för att ha styrkan för att 

överkomma dessa hinder som utgör en barriär för kvinnor.   

  

Wahl (2003) argumenterar för att kvinnor kan klättra i karriären så länge som de inte upplevs 

som ett hot för män. Respondent 1 spekulerade i högre manliga chefer som varit bra och 

stöttande mot henne inte sett henne som ett hot vilket då inte heller gjort henne till en konkurrent 

för samma chefspositioner. 

  

“Jag sprang förbi väldigt många män som hade räknat med att få tjänsten och då blev man ju 

inte så populär” - Kvinna, 50 år 
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Respondent 8, som citeras ovanför, blev däremot ifrågasatt av hennes chef när hon blev tillsatt 

till en hög chefsroll om hon var beredd på att det skulle ifrågasättas att hon klev förbi många 

män. Då hon upplevdes som ett hot mot hennes manliga kollegor stärks Wahls (2003) argument 

om att hindren inte uppstår förrän hon upplevs som ett hot. Vidare menar Wahl (2003) att 

kvinnors karriär hindras av osynliga strukturer i organisationer som består av olika normer som 

utformas av män som kvinnor behöver anpassa sig till. I det här fallet när respondenten gick 

emot normer och då blev ifrågasatt av framförallt män styrker detta Wahls (2003) teori. Detta 

påvisar Ackers (2006) tredje genusprocess som menar att kön konstrueras genom interaktioner 

och att interaktionerna är fyllda med könsmässiga konsekvenser som subtilt eller uppenbart styr 

medarbetarna. I det här fallet blir genusprocessen synlig då normerna i organisationsstrukturen 

uppmärksammas. 

  

Hultin (2003) presenterade begreppet “glashissen” och menar att män snabbare kan stiga högre 

i karriären än vad deras kvinnliga kollegor kan. Hon visar även på att män har större chans att 

klättra i karriären även om kvinnliga kollegor har samma kvalifikationer. Detta styrker två av 

de tre respondenter som haft högre chefspositioner. Respondent 4 svarade att hon mycket väl 

upplevt att manliga kollegor fått utökat chefsansvar trots samma kvalifikationer som henne 

själv och ser en förändring i tiden som går åt fel håll. Även respondent 7 har upplevt att det 

varit så tidigare men upplever däremot inte detta idag på samma tydliga sätt. Ingen av 

respondenterna på mellanchefsnivå hade upplevt att manliga kollegor fått utökat chefsansvar 

trots liknande kvalifikationer. Detta kan liknas med Hultins (2003) begrepp “glashissen” som 

kan appliceras på män i kvinnodominerade branscher, och inte tvärt om. Män kan klättra i 

karriären i en kvinnodominerad bransch och eftersom denna studie undersöker en 

mansdominerad bransch kan begreppet glashissen inte identifieras tydligt. Problemet kvarstår 

dock då glastaket fortfarande existerar i mansdominerade branscher, vilket försvårar kvinnors 

möjligheter att klättra i karriären. Bankbranschen har dock visat sig vara kvinnodominerad sett 

till anställda men mansdominerad sett till ledande positioner. För att kunna identifiera 

“glashissen” i organisationen kan det tänkas att studien hade behövt undersöka även mäns 

karriärsresa. Det kan dock tänkas att män kan stiga snabbare och högre i karriären i den 

undersökta organisationen på lägre nivåer där det är kvinnodominerat och på så sätt få ett 

försprång till de högre positioner som är mansdominerade. I organisationen kan vi då anta att 

glashissen utgör ett hinder även på lägre nivåer, innan chefspositioner nås, då män redan där 

får ett försprång i karriären i och med denna glashiss.  
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5.4	På	andra	sidan	glastaket	
Granleese (2004) kommer i sin studie fram till att kvinnor i den bankorganisation som 

undersökts som har brutit sig igenom glastaket genom att nå högre chefspositioner känner att 

de måste betala ett högt pris för att behålla dessa positioner. Författaren redovisar att kvinnorna 

i sin studie känner en stress över ansvaret de har både med sitt arbete och sitt hem. 

  

“Jag har gjort rätt stora uppoffringar för att komma hit jag är idag” - Kvinna, 50 år 

  

“Jag har varit en mindre närvarade mamma” - Kvinna, 55 år 

  

Respondent 4, 5 och 8 upplever att de gjort uppoffringar i sitt privatliv för att nå deras 

chefspositioner. Respondenterna menar att dessa uppoffringar främst gäller privat- och 

familjelivet. Det kan tänkas att stressen över dessa uppoffringar kan påverka kvinnors vilja att 

söka chefspositioner. Respondent 8, som besitter högsta chefspositionen av respondenterna, 

poängterade att hon inte alltid kan ge ett sken mot hennes anställda att hon alltid jobbar för då 

skulle hon aldrig få kvinnor till att söka högre chefspositioner. Det kan tänkas att oron som 

kvinnor kan känna, i en större utsträckning än män, över hur man ska få ihop privatliv och 

arbete som chef utgör ett hinder och kan då resultera i att kvinnor avstår från att söka tjänsterna. 

Granleese (2004) redogör även för hur kvinnor blir diskriminerade på arbetsplatsen på grund 

av deras kön och redovisar för hur kvinnliga bankchefer upplevt detta. 

  

“När det pratades om nedskärningar bland gruppchefer där jag var ensam kvinna fick jag 

höra av mina manliga kollegor; “Dig kan de aldrig ta bort för du är ju tjej” 

- Kvinna, 34 år 

  

Respondent 5 exemplifierade ovanstående citat som en typ av diskriminering som förekommit. 

Utöver detta var det ingen av respondenterna som upplevt någon tydlig diskriminering. Det kan 

tänkas att eftersom Granleese (2004) studie är utförd för 14 år sedan och på ett annat land skiljer 

sig den från vår studie. Det specificeras inte heller vad som diskriminering kan innebära i 

studien och det kan tänkas att våra respondenter tolkar ordet diskriminering olika. Dock 

poängterade flera respondenter att de märkt av löneskillnader mellan dem själva och manliga 

kollegerna, vilket kan ses som en typ av diskriminering. Löneskillnaderna belystes både av 

mellanchefer och högre chefer. Ackers (2006) fjärde och sista genusprocess belyser det 

personliga förhållningssättet inom organisationen. Det finns inget individuellt beteende och 
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mönster för varken kvinnor eller män som är lämpliga i alla situationer, men det finns uppenbara 

och/eller mindre synliga könsskillnader. Resultatet har visat att det finns uppenbara 

könsskillnader, till exempel löneskillnader, men även mindre tydliga, till exempel normer i 

strukturen, som framför allt gjorts sig mer synliga på de högre chefsnivåerna.  

  

Ryan och Haslam (2005) och Muhonen (2010) har påvisat att det finns tecken att kvinnor blir 

tilldelade chefspositioner när organisationer befinner sig i turbulenta situationer. Ryan och 

Haslam (2005) presenterar detta med begreppet “glasstupet”. Alla åtta respondenter svarade att 

de har fått utökat ansvar när organisationen befunnit sig i mer turbulenta situationer, vilket 

tydligt styrker teorin som glasstupet.  

  

“När en enhet i organisationen befinner sig i ett kritiskt läge är man som chef tvungen att ta 

beslut som inte alltid kommer uppskattas av medarbetarna och då behöver man som chef vara 

beredd på att man inte kommer vara den populäraste kvinnan i klassen” - Kvinna, 50 år 

 

Det kan tänkas att kvinnor känner en större press med att ta en karriärmöjlighet när den dyker 

upp även om det innebär att leda under kritiska förhållanden. Flera av respondenterna blev 

handplockade till sina chefspositioner när organisationen befunnit sig i kritiska förhållanden 

och det kan tänkas att stereotypen för manligt och kvinnligt ledarskap här tas i beaktning. En 

kvinna kan ses som mer strukturerad och ordningsam vilket vi kan anta är en viktig egenskap 

när en organisation behöver “styras upp”. Vi kan även spekulera i stereotypen att kvinnliga 

chefers “mjuka värden” är att uppskatta för medarbetarna under dessa förhållanden.    

 

6.	Slutsatser	
Syftet med studien var att få förståelse, utifrån ett genusperspektiv, vilka hinder kvinnliga 

chefer möter i sin karriärsresa i en mansdominerad bransch sett till ledningspositioner i en 

svensk storbank. Det tydligaste hindret som identifierats är de normer som är uppbyggda och 

skapade av män i samhället som gör sig tydliga i organisationer. Det framgick från resultatet 

att de kvinnor som har haft eller har högre positioner fick anpassa sig och agera mer som män 

för att passa in i de manliga strukturer som existerar i organisationen. Så länge som stereotypen 

som ledarskap kvarstår kan vi anta att det kommer försvåra kvinnors karriärsresa mot högre 

chefspositioner. Även stereotypen om bra ledarskap, som associeras med manliga egenskaper, 

grundar sig i normer och könsroller. För att kvinnor ska våga söka högre tjänster i en 
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mansdominerad bransch sett till ledande positioner krävs det därmed mer stöttning från närmsta 

chef för att de ska våga ta sig an de tjänster där det råder en mansdominans. Människor söker 

sig till roller där de känner att de passar in, i kvinnors fall kan då stöttning från närmsta chef 

tidigt i karriären kan vara till en fördel för att våga ta sig an chefsroller. Detta blir en effekt av 

hindret som normer är, snarare än ett hinder i sig då de högre chefspositionerna är 

mansdominerade och det råder en manlig jargong som kan bidra till att kvinnor känner att de 

inte passar in. Likaså blir det faktum att kvinnor som tar sig an dessa chefsroller, och därmed 

kan framstå som ett hot av män, en effekt av de hinder som de könsbaserade normer skapar. 

Studien har visat att de hinder som dessa effekter grundar sig i är de könsbaserade normer som 

förekommer inom organisationen. Studien har även påvisat att kvinnor känner att de har gjort 

uppoffringar för att nå högre chefsroller, vilket i sin tur blir en effekt av hindret. Det har även 

visat sig att det funnits diskriminering i former av löneskillnader på samtliga nivåer som 

studerats vilket kan utgöra ett hinder då kvinnor kan känna sig orättvist behandlade och viljan 

att söka vidare chefsroller avtar. På alla nivåer som studien har studerat har det visat sig att 

kvinnor har blivit tilldelade utökat chefsansvar när organisationen befunnit sig under mer 

kritiska förhållanden av olika grad. Slutsatsen kan därav dras att kvinnor som blir erbjuda 

möjligheter till utökat chefsansvar under mer kritiska förhållanden kan komma att uppleva en 

karriärmöjlighet men med en större risk att misslyckas än vid “normala” förhållanden. Dock 

bör det nämnas att eftersom studien utgick utifrån kvinnors perspektiv kan inte en jämförelse 

göras mot mäns upplevelser av liknande situationer men slutsatsen kvarstår då den påvisar att 

möjligheter kan komma att resultera i ett hinder. 

  

Då ovanstående hinder och dess effekter har identifierats i kvinnliga chefers karriärsresa mot 

både mellanchefsnivå och högre chefspositioner blir slutsatsen tydlig. Möjligheterna för 

kvinnor i en mansdominerad bransch sett till ledande positioner att nå högre chefspositioner 

kräver en egen drivkraft och stöttning från närmsta chef. Slutsatsen kan även dras om att hindren 

som kvinnor stöter på finns både synliga och osynliga och är effekter som alla grundar sig i de 

manliga normer som råder inom organisationen. Hindren och dess effekter går att identifiera 

både på mellanchefsnivå och på högre chefsnivå men blir mer synliga ju högre chefsnivå som 

studerats. 
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7.	Diskussion	
Vad läsaren av denna studie bör vara medveten om är att studien haft en del begränsningar som 

här diskuteras fritt. Till att börja med bör det noteras att urvalet av respondenter är begränsat 

till 5 mellanchefer och 3 högre chefer. Vi är medvetna om att resultatet hade sett annorlunda ut 

och validiteten hade varit högre om endast högre chefer hade intervjuats och från fler olika 

enheter i banken. Det ska dock tilläggas att en jämförelse mellan de olika nivåerna då inte hade 

förekommit på samma sätt som det nu gjort i denna studie. Att föredra hade varit en jämnare 

fördelning av respondenter på olika nivåer och även en större variation av olika chefer på olika 

enheter. 

  

Förslag på vidare forskning inom området är att få en ännu djupare förståelse genom att 

identifiera fler hinder som uppstår för kvinnors karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch. 

Det hade varit av intresse att även se hur de manliga kollegorna i organisationen hade besvarat 

intervjufrågorna för att kunna analysera skillnader och likheter i kvinnor svar. 
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9.	Bilagor			
9.1	Bilaga	1	-	Intervjuguide	
Inledande frågor 

• Ålder 

• Befattning 

• Utbildning 

• Hur länge har du arbetat i banken? 

• När fick du chefsansvar i banken? 

• Har du haft andra chefsroller i banken innan den du har idag? Vilka, i så fall? 

  

Ledarskapets könsstereotyper 

• Vad anser du är dina främsta egenskaper som chef? 

• Upplever du en skillnad på kvinnliga och manliga kollegor på chefsnivå gällande 

egenskaper som chef? 

• Har du upplevt att en manlig chef, på samma chefsnivå, någon gång bemöts med större 

auktoritet än vad du har? 

  

Rekrytering och könsroller 

• Vilka är det som ansvarar för rekrytering av olika nivåer av chefer i banken? 

• Vem/Vilka var involverade i din rekryteringsprocess för chefsposition? 

• Vilka typer av stöd från organisationen anser du är viktigt för kvinnor att nå högre 

positioner? 

• Vet du om banken använder sig av en standardiserad rekryteringsprocess? 

  

Glastaket 

• Vilket tror du är det viktigaste skälet till att du nått den position du har idag? 

• Hur skulle du beskriva din karriärsresa i banken? Har du upplevt hinder på vägen? 

• Har du upplevt att manliga kollegor har fått utökat chefsansvar trots liknande 

kvalifikationer som dig eller annan kvinnlig kollega? 

  

På andra sidan glastaket 

• Hur ser du på dina möjligheter att få ytterligare chefsansvar? 

• Känner du att du som chef har lidit av diskriminering på arbetsplatsen på grund av ditt 

kön? 
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• Har du blivit tilldelad ytterligare chefsansvar när banken befunnit sig under mer kritiska 

förhållande? 

• Har du fått göra uppoffringar i ditt privatliv för att komma dit du är idag? 

• På vilket sätt arbetar du för att främja kvinnor till ledande positioner? 

  

  

	


