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Abstract 
 
Is there a male dominance in the community? How is this effecting peoples work life? Female 
leaders face tough invisible barriers through their careers, affecting their ability to get higher 
up in the organizations. One example of these invisible barriers is the glass selling of which is 
a state where the female leaders can see the higher positions in the organization, but is unable 
to reach those positions. The reason for this is because of the male dominance and how it 
indicates the man to be the natural leader. This essay is referring to look at this so called male 
dominances and see how it´s effecting male and female leaders. The purpose is to illustrate how 
male and female leaders experience their leader position. Through this process, the purpose is 
to see if there are differences between the male and female leader and if any part is facing a 
more difficult job position.  
 
In order to complete the purpose, a qualitative method was used. Three male and three female 
office managers in the banking industry will be interviewed. The purpose of the interviews is 
to get a sense in how the male and female leaders is experience their leader position. The result 
shows that the female leaders have a tougher leader position. This is shown by the fact that they 
have been questioned for their competence and that they have the feeling that they must be 
more prepared for meetings and other contexts. However, this situation has grown to a better 
state, as the female leaders gets more experience and by enriching society with more equal 
currents. The interviewed leaders are referring to the problem as a generation issue and that the 
situation over time will go for the better.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Begreppsram  
 
 
Stress   Psykiska och fysiska påfrestningar och krav som påverkar 

människan negativt (nationalencyklopedin, 2018).  
 

Stereotyp  Omfattad föreställning som utmärker egenskaper hos de som tillhör 
en viss grupp, i denna studie gruppen kön (nationalencyklopedin, 
2018).  

 
Norm   Karaktäriserar de mönster och handlingar som en viss individ bör  
  följa (nationalencyklopedin, 2018).  
   
Diskriminering  Ojämlik behandling av människor som har lika erfarenheter 

(nationalencyklopedin, 2018).  
 
Särbehandling  Delas upp i positiv och negativ särbehandling. Den positiva 

särbehandlingen är till en individs fördel, där denne behandlas olikt 
en annan grupp. Negativ särbehandling utgår från att missgynna en 
part till någon annans fördel (nationalencyklopedin, 2018). 

 
Sexuella trakasserier  En handling eller uppträdande som kränker en annan människa, 

med sexuella anspelningar. Det kan innefatta beröring, skämt och 
nedvärderande tal (nationalencyklopedin, 2018).  
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1. Inledning   
___________________________________________________________________________ 
 
I studiens inledande kapitel redovisas bakgrund, problemformulering, avgränsningar, syfte 
och frågeställning. 
___________________________________________________________________________ 
	  
1.1 Bakgrund och problemformulering  
 
Finns det en manlig dominans i samhället? Hur har denna påstådda manliga dominans påverkat 
människor och på vilket sätt förs detta med in i arbetslivet? År 2015 var sex procent av de 
verkställande direktörerna på börsnoterade företag i Sverige kvinnor, nittiofyra procent var män 
(SCB.se, 2016). Feminister framför kritik mot den manliga dominansen som påstås finnas i 
samhället (Alvesson & Kärreman, 2012). Via maskulina normer formas epistemologin och 
metodologin vilket skapar kunskap som till hög grad har maskulina toner. Kunskapen bygger 
på ideal som objektivitet, distans, kontroll och rationalitet. De mjukare värdena som 
engagemang, empati och närhet får inte samma genomslagskraft. Van den Brinka, Holgersson, 
Linghag och Deed (2016) beskriver hur mannens stereotypiska ideal är det som efterfrågas på 
arbetsplatsen, vilket gör mannen till en norm som bör efterföljas.   
 
Synen på kvinnliga och manliga egenskaper baseras på normer och stereotyper i samhället 
(Bihagen & Härkönen, 2014). Det anses bland annat vara negativt för en arbetande kvinna att 
ha barn, men för männen ses det som något positivt. Grunden till det här ligger i antagandet om 
att mannen stereotypiskt sett inte anses vara omvårdande. Kvinnan anses dock vara det, vilket 
bidrar till att hon oftare är hemma med sjukt barn. Detta bidrar till att chefer i högre utsträckning 
anställer män då deras närvaro på arbetsplatsen förväntas vara högre.  
 
Kalaitzi, Czabanowska, Fowler-Davis och Brands (2017) beskriver genomslaget av den 
manliga dominansen, då kvinnor är underrepresenterade i de högsta ledarpositionerna. Grunden 
till detta kan tänkas ligga i de existerande hindren och barriärerna som finns i samhället. Dessa 
baseras på kvinnans situation som bland annat syftar till balans mellan arbete och privatliv, 
stereotyper som finns samt brist på förtroende från övriga medarbetare. Kalaitzi et al. (2017) 
förklarar vidare att existerande glastak, brist på mentorskap och nätverk samt lämplig 
maktstruktur hindrar kvinnor från att utvecklas inom organisationen. Glastaket illustrerar hur 
kvinnor kan se de högre tjänsterna i en organisation utan att ha möjligheten att ta sig dit, på 
grund av de normer och värderingar som finns. Även Fiona Wilson (2008) belyser det fiktiva 
glastaket och beskriver hur den rådande strukturen ifrågasätter kvinnors kompetens och att det 
är grunden till varför kvinnor inte når de högsta positionerna.  
 
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats kommer grundas i feministisk teori. Den 
feministiska teorin ställer sig motståndskraftigt till de rådande maskulina normerna som finns i 
samhället (Thomas & Davies, 2005). Visionen är att förändra kvinnors liv, istället för att enbart 
studera det, via lika rättigheter för både män och kvinnor (Stanley, 2013:15).  
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Att med feministiska toner belysa skillnaden mellan kvinnor och män kan bidra till en 
problematik (Eduards, 2002) Problematiken grundas i att det skapas normer om hur män och 
kvinnor förväntas handla i skilda situationer (Granér & Granér, 2016). Männen är de som har 
ett överlägset inflytande i arbetsvärden (Fletcher, 2004). Ledarskap är kopplat till sociala och 
stereotypiska nyanser hos mannen. Detta ger utslag i maktstrukturer som råder på de allra flesta 
arbetsplatser. Genom att tillämpa ett ledarskap med maskulina drag1 uppfattas ledaren också 
som kompetent. Kvinnan varnas för att visa sina femininitet då det i likhet med det som Eduards 
(2002) förklarar försvårar hennes situation på arbetsplatsen. Detta gör det maskulina till en 
norm på arbetsplatsen (Eagly & Karau, 2002).  
 
Utifrån ovanstående är utgångspunkten i denna uppsatts att undersöka och jämföra vilka 
upplevelser manliga och kvinnliga ledare har på sin arbetsplats, kopplat till den psykosociala 
arbetsmiljön samt deras karriärmöjligheter. Löpande kommer frågorna att behandla de 
svårigheter och hinder som ledarna har mött under sin karriär. I form av diskriminering, 
jämställdhet, särbehandling, stress, normer och stereotyper.  
 
Det valda ämnet har studerats tidigare. Antalet artiklar och uppsatser som beskriver manliga 
och kvinnliga ledares erfarenheter och upplevelser på arbetsplatsen är väl dokumenterat (ex. 
Hogg, 2001; Simpson, 2000; Howell, Carter, Schied, 2002; Ridgeway, 2001). Genom att 
explicit belysa manliga och kvinnliga ledares upplevelser med avseende på den psykosociala 
arbetsmiljön och karriärmöjligheter, bidrar uppsatsen till en ökad förståelse för hur kvinnliga 
och manliga ledare uppfattar sin ledarposition i det stora fältet. Detta medverkar till en ökad 
grad av originalitet och bidrar därmed till intressant läsning.  
 
1.2 Avgränsningar  
	  
En avgränsning ar gjorts genom att intervjua kontorschefer inom bankväsendet i Örebro län. 
Fördelning bestod i att tre kvinnliga kontorschefer och tre manliga kontorschefer intervjuades.  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur den kvinnliga och manliga ledaren upplever sin 
ledarposition. Via denna process är syftet att redogöra för om skillnader mellan den manliga 
och kvinnliga finns samt om någon part ställs inför en svårare arbetsposition.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
1)   Vilka skilda upplevelser identifierar den kvinnliga och manliga ledaren i sin ledarroll?  

a)   I relation till den psykosociala arbetsmiljön 
b)   Till karriärmöjligheter   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För förklaring, se 2.3 ”Agentic and instumental”	  
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2. Teoretisk referensram  
___________________________________________________________________________ 
 
Följande kapitel inleds med en presentation av tidigare teoretiska utgångspunkter som har 
behandlas inom detta område. Den teoretiska positioneringen mynna ut i en avgränsning till 
de teoretiska ståndpunkter som denna uppsats håller. Därefter redovisas dessa mer ingående. 
Därefter genomförs en teoretisk jämförelse mellan de valda utgångspunkterna. Avslutningsvis 
redogörs för hur ledarskapsforskningen har utvecklats.  
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Teoretisk positionering   
 
Förståelsen för och undersökningar om mäns och kvinnors inflytande inom ledande positioner 
har ökat (Acker, 2009). Dock har den nya kunskapen inte sammanförts till en viss teori, i den 
utsträckning som den borde. Detta beror inte på att det inte är nödvändigt. Det krävs att teorier 
inom ämnet sammanställs, då det bidrar till ökad kunskap som på sikt skapar förändrade 
förhållanden på bland annat arbetsmarknaden.  
 
Tidigare studier inom kvinnligt ledarskap har haft sin utgångspunkt i bland annat feministisk 
teori (Acker, Barry & Esseveld, 1983). Feministisk teori lägger stor tonvikt på maktrelationer, 
individuella upplevelser och verkligheten samt människan som socialt konstruerad (Howell, 
Carter & Schied, 2002). Vidare har den feministiska teorin till avsikt att belysa dynamiken 
mellan könsförhållanden. Den problematiserar även frågor kopplade till social klass, sexuell 
läggning och det politiska systemet. I kombination med detta kan en kritisk teori användas, 
vilket ytterligare ökar förståelsen för hur de olika maktdimensionerna påverkar upplevelsen på 
arbetsplatsen (Howell, Carter & Schied, 2002).   
 
Gregory (1990) beskriver en teori som belyser individen och dennes medvetna val inom 
organisationen. Det är individens position och inte könet som påverkar maktrelationen inom 
organisationen. Kvinnan tenderar i denna process att välja lägre befattningar. Mannen siktar på 
de högre befattningarna och har därigenom en bättre position och ökad status i organisationen.  
 
Vidare har även studier med koppling till Social Role Theory studerats, som belyser de 
stereotypiska drag som karaktäriserar män och kvinnor (Wood, Eagly & Diekman, 2002). Dock 
kan denna teoretiska utgångspunkt påverka kvinnans ledarroll negativt (Bear, Cushenbery, 
London & Sherman, 2017). Anledningen till detta grundas i att det kan minska kvinnans 
förhoppningar att lyckas i sin ledarposition. Ytterligare en teoretisk utgångspunkt som 
ifrågasätter kvinnan är ”Expectation states theory” som belyser faktorer som glastak, de 
stereotypiska influenserna och andra kulturella fenomen som påverkar det kvinnliga och 
manliga ledarskapet (Ridgeway, 2001). Könstillhörighetsteorin är sedan en påbyggnad av 
Expectation states theory, som kategoriserar och utgår från stereotyper (Ridgeway, 2001). 
Vidare hävdar denna teori att männen är mer kompetenta än kvinnor.  
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Social identity theory påstår att ledarskap kan vara ett strukturellt fenomen, som grundas i att 
ledaren får efterföljare som har liknande intressen (Hogg, 2001). Detta tyder då på att ledarskap 
är ett konceptuellt fenomen som utgår från olika fack som människor placerar sig inom. 
Organisational fit belyser hur de olika hierarkiska nivåerna inom organisationen påverkar 
ledaren och dennes uppfattning av ledarpositionen (Simpson, 2000).  
 
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats tar avstamp i Feministisk teori och  Expectation 
states theory, som båda utgår från den socialt konstruerade människan och dennes ledarposition. 
Teorin ska verka som ett medel för att se på problemet ur olika perspektiv. Genom att använda 
olika teori kan det empiriska materialet analyseras ur olika perspektiv, vilket bidrar till att det 
är möjligt att skapa en djupare förståelse för skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap. Vidare 
kommer Social identity theory användas, i en slutlig jämförelse mellan teorierna. För att skapa 
en förståelse för den organisatoriska strukturen och dess påverkan på ledarnas uppfattning, 
kommer organisational fit att användas. En teoretisk avgränsning kommer därför ske med 
utgångspunkt i de feministiska tonerna, genom att främst belysa hinder som kvinnor har stött 
på.  
 
2.2 Feministisk teori  
 
Ojämlikheter mellan manliga och kvinnliga ledare är ett bestående problem (Kark, 2004). 
Genom att tillämpa feministisk teori skapas en förståelse för hur kvinnans situation ser ut, för 
att sedan få en insikt i att kvinnans situation måste förändras (Thomas & Davies, 2005). Detta 
genom att utgå från de bestående ojämlikheterna som finns mellan könen, på arbetsplatsen och 
i samhället (Kark, 2004). Den feministiska teorin hjälper till att synliggöra det existerande 
kvinnoförtryck som råder i samhället. Kvinnoförtrycket illustreras via maktförhållandet som 
finns, som klarläggs i den hierarkiska ordningen (Howell, Carter & Schied, 2002). Dessa 
förhållanden har skapats genom den socialt konstruerade människan. Den kritiska ansatsen som 
feministisk teori innehåller hjälper till att ifrågasätta den socialt konstruerade människan, vilket 
skapar en uppfattning om vilken påverkan de olika dimensionerna av makt har på våra egna 
upplevelser på arbetsplatsen (Howell et al., 2002).   
 
Feministisk teori utgår från olika perspektiv, dimensionerna går från den omvälvande 
radikalfeminismen till den friare liberalfeminismen (Howell et al., 2002). Huvudspåret i denna 
uppsats tar sin utgångspunkt i liberalfeminismen. Grunden till detta ligger i att Feministisk 
Teori ifrågasätter den socialt konstruerade människan och dennes maktstruktur.  
	  
2.2.1 Liberalfeminism – skillnaderna mellan män och kvinnor är en social konstruktion 
 
Kark (2003) beskriver att människan kan upplevas som en social konstruktion. Detta bidrar i 
sin tur till att det skapas uppfattningar om hur manliga och kvinnliga ledare ska och bör agera 
när de leder en grupp människor (Lorber, 2001). Den manliga och kvinnliga ledaren ska med 
andra ord agera på ett visst sätt, trots att det i realitet inte nödvändigtvis karaktäriserar denne. 
Skapandet av förväntningar på hur manliga respektive kvinnliga ledare ska agera, bidrar till 
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utvecklandet av fördomar och stereotyper (Carli & Eagly, 2001), som ett resultat av den socialt 
konstruerade människan.  
 
Genom att särskilja det sociala och biologiska könet skapas en uppfattning om att en part 
besitter bättre ledaregenskaper än den andra (Kark, 2003). Det biologiska könet representerar 
det kön som vi har när vi föds. Det sociala könet är det som skapas utifrån samhällets 
stereotyper, vilket är intressant att beakta, då det inte finns några medfödda egenskaper som gör 
en part till en bättre ledare. Trots detta framställs mannen som den naturliga ledaren. Utifrån 
antagandet att mannen är mer kompetent och besitter en högre status (Kark, 2003). Detta är då 
resultatet av den socialt konstruerade människan, just för att ledaregenskaperna inte sitter i det 
biologiska könet.  
 
Vid tal om den kvinnliga ledaren och hennes chanser till karriär i organisationen, redovisas 
begrepp som glastak (Thomas & Davies, 2005) och hur hon måste ta fram starka verktyg för 
att hävda sig och konkurrera på arbetsplatsen (Kark, 2003). En vanlig diskussion grundas i hur 
den kvinnliga ledaren ska ”bryta sig igenom glastaket” (Thomas & Davies, 2005 s. 716). Detta 
är en metafor för den tuffa situationen som kvinnan möter, som visar på att kvinnan inte ses 
som tillräcklig kompetent för de högre positionerna. Hon tvingas därför att arbeta hårdare än 
en man för att ta sig dit (Carli & Eagly, 2001). För att falla tillbaka på det som Lober (2001) 
menar finns det inte några medfödda egenskaper som skulle göra kvinnan till en sämre ledare. 
Vilket är resultatet av den socialt konstruerade människan.  
 
För att skapa ett mer jämlikt samhälle krävs det därför en ökad förståelse för att de olikheter 
som finns mellan könen grundas i diskriminering, fördomar, barriärer och stereotyper (Carli & 
Eagly, 2001). Detta genom att omstrukturera samhällets befintliga system och strömmar, för att 
skapa jämställda organisationer (Thomas & Davies, 2005). Via den här processen spelar könet 
ingen roll, utan anställningar baseras på ansökarens meriter och övriga kvalitéer. Den socialt 
konstruerade människan faller med andra ord isär.  
  
2.3 Expectation states theory – Den manliga dominansen   
 
Kön och maktstrukturer har en stark påverkan på hur vi uppfattar ledarskap, det menar 
Ridgeway (2001). Genom att det skapas förväntningar på hur män och kvinnor ska agera i 
skilda situationer (Ridgeway & Smith-Lovin, 1999). Trots att det i realitet inte nödvändigtvis 
karaktäriserar dem (Ridgeway & Correll, 2004). Förväntningarna bygger på hur människan ses 
som en social konstruktion (Ridgeway & Smith-Lovin, 1999). Dessa olikheter har sin grund i 
statusövertygelsen, som delar in samhället i olika grupper (Ridgeway, 2001). Uppdelningarna 
sker exempelvis i kön, etnicitet, utbildning och yrke. Utfallet av denna process blir att de olika 
grupperna påverkar inflytandet av ledarskapet som ledaren tillämpar. Detta för att de olika 
grupperna har olika statusstämplar, vilket har skapat kraftfulla barriärer som kvinnor ställs inför 
i sin ledarposition (Ridgeway, 2001). 
 
Indirekt verkar den socialt konstruerade människan och det biologiska könet som en enhet. 
Detta bidrar till en uppfattning om att egenskaper som karaktäriserar en viss grupp människor 
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(män) skiljer sig från hur en annan grupp människor (kvinnor) karaktäriseras (Ridgeway, 2001). 
Denna distinktion skapar en förståelse för att männen anses ha ett övertag kontra kvinnan 
(Broverman, Vogler, Broverman, Clarkson & Rosenkrantz, 1972). Övertaget ger sig uttryck i 
beteendehierarkin (Ridgeway 2001), som förklarar varför kvinnan har svårare att växa inom 
organisationen. Utifrån den hierarkiska dimensionen förväntas männen vara mer kompetenta 
och påvisa en högre status i de mest betydelsefulla frågorna för organisationen (Ridgeway & 
Correll, 2004). Exempelvis antas rika, starka kvinnor ha ett underläge mot rika, starka män, då 
männen antas befinna sig i en dominerande grupp och kvinnan i en underordnad grupp. Den 
hierarkiska indelningen hjälper till att förstå att den dominerade gruppen är den som är mest 
delaktiga i olika beslutsfattanden (Ridgeway, 2001). Grunden till detta ligger i att den 
underordnade gruppen ska behandla den överordnade gruppen på ett respektfullt sätt.  
 
Med utgångspunkt i den dominerade och underordnade gruppen ökas förståelsen för hur 
prestationen hos den manliga och kvinnliga ledaren värderas (Ridgeway, 2001). Männen 
tenderar att visa högre engagemang i uppgiftsorienterade uppgifter, utifrån antagandet om att 
männen är mer kompetenta. Vidare anses även mannen utföra uppgifterna på ett bättre sätt 
(Foschi, 2000). Mannen beskrivs som ”Agentic and instumental”, egenskaper som 
karaktäriseras av kraftfullhet, självständighet och någon att se upp till (Ridgeway & Correll, 
2004 s. 637). Kvinnan beskrivs som ”communal”, det vill säga någon som förmedlar ett lugnt 
intryck, är sympatisk och vänlig samt visar på stor omtanke gentemot andra människor. Dock 
kan dessa egenskaper uppfattas som goda ledaregenskaper av vissa. Kvinnan har bland annat 
större inflytande vad gäller feminint lagda uppgifter (Ridgeway, 2001). Dessa kan exempelvis 
innefatta barnhantering och hur verksamheter som innefattar barn ska ledas. Dock menar 
Ridgeway och Correll (2004) att ledaren karaktäriseras av manliga drag, det vill säga en 
kraftfull och självständig ledare som många ser upp till. Vilket i sin tur bidrar till att de typiskt 
feminina dragen värderas lägre. Utfallet av det här blir att incitamenten för männen att agera i 
samråd med det feminina minskar. Utifrån detta skapas en förställning om vem som kan vara 
ledare och vem som inte kan vara ledare (Ridgeway, 2001 s. 642). Utfallet bildar en uppfattning 
om att det finns ett potentiellt samband mellan kön och ledarskap.  
 
Det potentiella sambandet mellan kön och ledarskap som Ridgeway (2001) redovisar, bidrar i 
sin tur till att kvinnans ledarroll försvåras. Anledningen förväntas ligga i de könsstereotyper 
som skapas utifrån den socialt konstruerade människan. Det krävs därför att kvinnan måste 
påvisa högre kompetens än mannen (Ridgeway, 2001). Utfallet mynnar därför ut i ett 
diskrimineringsförförande kontra kvinnan (Ridgeway & Correll, 2004). Kvinnliga 
mellanchefer är vanligt förekommande (Ridgeway & Correll, 2004). I takt med att kvinnans 
position inom organisationen stärks, ökar kraven på kvinnan (Ridgeway, 2001). Grunden till 
detta ligger i att antagandet om att kvinnan måste visa på bättre prestation i likvärdiga uppgifter 
kontra den manliga ledaren. Kompetens inom detta område sägs vara kopplat till 
könstillhörighet.  
 
Kvinnan straffas oavsett om hon visar sin femininitet eller tillämpar mer maskulina drag. 
Kvinnan möter motstånd från omgivningen om hon tillämpar ett mer auktoritärt och striktare 
ledarskap (Ridgeway & Correll, 2004). Detta för att hon inte lever upp till den socialt 
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konstruerade verkligheten och faller utanför ramarna för vad som anses vara kvinnligt. Att vara 
bäraren av ett barn och sedermera moder, underskattas också (Budig & England, 2001). 
Grunden antas ligga i att kvinnans förmåga att prestera försämras, likväl de generella 
förväntningarna om henne (Ridgeway & Correll, 2004). Detta visas bland annat i 
rekryteringsprocessen, där en kvinna som har barn försämrar sina chanser att bli anställd. För 
mannen påverkar föräldraskapet inte deras chanser att bli anställda.  
 
2.4 Organisational fit 
	  
Organisationens olika hierarkiska nivåer påverkar kvinnans uppfattning och bekvämlighet i 
organisationen (Simpson, 2000). Enligt Ely (1994) är den hierarkiska ordningen avgörande för 
kvinnans status, trots att statusen ändå är lägre än mannens. Organisationer med tillsynes få 
kvinnor i den hierarkiska toppen upplever i högre utsträckning en mer obekväm arbetssituation 
med lägre acceptans från de manliga kollegorna. Vidare nedvärderas även beteenden som är 
typiska för kvinnor, dessa grundas i bland annat en omvårdande och förstående kvinnlig ledare. 
Bekvämlighetsfaktorn som rubbas inkluderar diskriminering och de sexuella trakasserier som 
kvinnor kan tänkas uppleva på arbetsplatsen, som exkluderar dem (minoritetsgruppen) från 
övriga medlemmar i organisationen (Simpson, 2000). Detta bidrar i sin tur till att 
organisationskulturen främst styrs av en majoritetsgrupp som består av män. Kvinnan eller 
medlemmen av minoritetsgruppen känner därför ofta en rädsla för att lyckas, vilket begränsar 
deras förhoppningar. Dock kan kvinnan lyckas, om hon klarar av att rubba de typiska 
stereotyperna och bete sig mer som en man.  
 
Skapandet av en mer maskulin organisationskultur bidrar i sin tur till att kvinnans 
karriärmöjligheter reduceras (Simpson, 2000). Detta på grund av osynliga karriärsbarriärer som 
växer sig starka, dessa grundas i typiska ”mansklubbar”, fördomar, sexuelldiskriminering, 
otillräcklig utbildning, en brist på karriärsvägledning eller kommentarer angående 
familjesituationen. Vidare menar Simpson (2000) att det skapas en mer negativ attityd till 
kvinnor som verkar i mansdominerade organisationer. Detta för att organisationskulturen visar 
på en än mer tydlig distinktion mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen. I sådana 
situationer blir det dessutom svårare för kvinnorna att få tillgång till informella nätverk. Genom 
att exkluderas från klubbar och informella nätverk förloras en del av den organisatoriska 
upplevelsen för kvinnan, då kvinnan inte naturligt involveras i den organisatorskultur som råder 
på arbetsplatsen.  
 
Med utgångspunkt i att den hierarkiska ordningen har en inverkan på hur kvinnan upplever sin 
ledarposition, går det att identifiera klara skillnader. Kvinnliga ledare som befinner sig längre 
ner i organisationen upplever ofta en känsla av att de är en del i den ojämlika manliga kulturen 
som råder (Simpson, 2000). Kvinnan utesluts från informella grupper och manliga nätverk. För 
att de kvinnliga ledarna inte ska upplevas som okunniga, är det viktigt för dem att ha koll och 
visa på stor kunnighet i olika sammanhang. Vidare figurerar kvinnan ofta som objekt i skämt 
och tvingas utstå olika sexuella trakasserier. Detta skapar en osäker miljö att arbeta i, som 
ytterligare förstärks genom att de som inte accepterar skämten kan utstå isolering. Dessa 
beteenden bidrar sedan till en machokultur som präglas av ett omklädningsrum, där män 
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sammanflätas genom snack som exkluderar och nedvärderar kvinnor. En faktor som ökar 
omklädningsrumsmetaforen grundas i antagandet som Simpson (2000) belyser, vi tenderar att 
anställa och uppmuntra sådana som efterliknar oss själva. Genom att ha fler män i ledande 
positioner ökar också incitamenten till att anställa fler män, vilket liknas med begreppet 
isomorfis. Detta bidrar därmed till att kvinnan har svårare att accepteras i organisationen, vilket 
i sin tur skapar en känsla av isolering.  
 
De kvinnliga ledarna som befinner sig högre upp i organisationen men är verksam i de lägre 
nivåerna har en mer positiv inställning till organisationskulturen (Simpson, 2000). Dock 
innehåller även denna nivå en tydlig manlig kultur, som präglas av ryggdunkar där det är svårt 
för kvinnor att ta sig in. Organisationen upplevs för dessa ledare som vänlig. Dock är den, i 
likhet till den lägre nivån, influerad av männen. Vilket kan skapa en osäker miljö för kvinnor, 
som medvetet väljer att avstå från att delta vid olika sociala tillställningar och är restriktiv vad 
gäller att prata om sitt privatliv. För att tydliggöra den manliga dominansen ytterligare ses det 
som kvinnans uppgift att hitta sätt för att passa in. Detta innebär bland annat att hon tvingas 
utmana de rådande stereotyperna som riktas mot kvinnan, för att uppnå en högre grad av 
acceptans. På grund av detta kan även faktorer som hög arbetsbelastning vara känsligt att 
diskutera med manliga kollegor då de kan se det som ett tecken på svaghet hos kvinnan.  
 
Kvinnliga ledare som är väl integrerad med alla nivåer i organisationen har en betydligt mer 
positiv syn av sin ledarposition (Simpson, 2000). Deras ledarposition karaktäriseras av en 
inkluderande atmosfär och en känsla av att arbeta mot gemensamma mål.  
 
2.4 Teoretisk jämförelse – Den socialt konstruerade människan  
 
Den sociala konstruktionen av människan är ett faktum, konstruktionen som skildras bygger på 
en underordnad kvinna och en överordnad man (Ridgeway, 2001). Med utgångspunkt i att 
mannen ses som den naturliga ledaren och att det är de som besitter ledaregenskaper (Kark, 
2003) kan en vidare diskussion föras att ledarskapet är ett strukturellt format fenomen (Hogg, 
2001). Dynamiken i ledarskapet hänger väl samman med hur ledarens medarbetare följer denne. 
Om kvinnan då inte besitter de stereotypiskt framträdande ledaregenskaperna, minskar 
incitamenten till att följa henne (Ridgeway & Correll, 2004). Uppfattningen om den kvinnliga 
ledarens möjligheter i nutid och framåt visar på skilda utgångspunkter. Genom att ta en 
startpunkt i hur personen konceptuellt placerar sig, kan en ökad förståelse ges till hur olika 
kvinnor och olika män lyckas som ledare. Beroende på vilka influenser som inkommer från 
omvärlden påverkas den egna uppfattningen av en själv. Om kritik inte riktas mot den manliga 
dominansen som idag finns, skapas också en social konstruktion som tydligt utgår från en 
uppfattning om en underlägsen kvinnlig ledare och en överlägsen manlig ledare (Carli & Eagly, 
2001). 
 
Genom att teoretisera förhållandet mellan den kvinnliga och manliga ledaren kan en förklaring 
ligga i att de olika grupperna favoriserar sig själva och talar ner den andra parten (Hogg, 2001), 
då den manliga ledaren befinner sig i en överordnad grupp har han också större incitament i att 
lyckas som ledare (Ridgeway & Correll, 2004). Den osäkra arbetspositionen som den kvinnliga 
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ledaren besitter bidrar till att hennes chanser att lyckas i en sådan process minskar (Simpson, 
2000). Utifrån antagandet om att ledare eftersöker sådana som liknar dem själva skapas också 
en förståelse för hur dessa grupper bildas, då ledarskap i många fall är en grupprocess som utgår 
från att influera och utveckla människor (Hogg, 2001). Med tanke på att den kvinnliga ledaren 
tycks besitta sämre ledaregenskaper och i allmänhet ha en lägre status, ökar också svårigheterna 
till att influera andra (Ridgeway & Correll, 2004). Dessutom utgår ledarskapet från att utöva 
makt, ett antagande kan då tas till att de naturliga ledarna inte behöver träna på att utöva makt 
i samma utsträckning. Deras status som ledare bidrar till att medarbetarna vill följa dem (Hogg, 
2001). Detta kan leda till att den kvinnliga ledaren måste öva mer. Genom att provocera 
stereotyperna kan den kvinnliga ledaren öka sina chanser (Simpson, 2001). 
 
2.5 Redovisning av ledarskapsforskningens utveckling  
 
Den teoretiska utgångspunkten som denna uppsats håller utgår från den socialt konstruerade 
människan. Detta är något som Crevani (2011) kritiserar, då den i stort utgår från att främja 
maskulina och prestationsinriktade riktlinjer och normer. Ledarskapsforskningen framåt har i 
mångt och mycket släppt bilden av människan som socialt konstruerad, trots att fragment av 
detta fortfarande finns kvar. Eriksson-Zetterquist (2009) belyser ledarskap utifrån den 
institutionella teorin. Denna uppfattning skapar en förståelse för att ledare är beroende av 
organisationen och den miljö som organisationen verkar i. Denna uppfattning gör en distinkt 
frånskildring från den socialt konstruerade människan och den naturliga manliga ledaren. 
Organisationen är istället en beroendevariabel för att ledaren ska ha förmågan att leda. Ledaren 
verkar sedermera som en del av det stora organisatoriska fältet. Dock kan det fortfarande finnas 
idéer om att organisationen eftersträvar den naturliga manliga ledaren. En distinktion har dock 
gjorts som inte längre pekar på att det är just starka män som har förmågan att leda, det är istället 
tal om en ledare som ska bli accepterad av organisationen.  
 
Vidare beskrivs det att ledarskap har gått från att söka efter ”rätt egenskaper” till att ”hitta rätt 
ledare i olika sammanhang” (Crevani, 2011). Detta tyder på en utveckling som tar avstamp från 
den tidigare naturliga manliga ledaren. Utvecklingen tyder på en situation som har skapat en 
förståelse för att organisationer och grupper är olika och att det därför krävs olika typer av 
ledare för att leda dessa. Utfallet av detta blir därmed att situationen om människan som socialt 
konstruerad rubbas och fokus flyttas istället till den enskilda individen och vad denne har att 
erbjuda i skilda situationer. Genom att flytta fokus från att ta fram en klar skillnad mellan 
kvinnor och män, görs istället en åtskillnad mellan ledaren och dennes efterföljare. Detta skapar 
en situation där den tidigare sociala konstruktionen inte längre får samma genomslagskraft, där 
kvinnan bland annat inte i samma utsträckning ses som ett objekt i organisationen. Detta tyder 
på ett sammansatt begrepp, ledarskap, som innefattar både kvinnor och män. Fokus riktas 
därmed på ledaren och vad denne kan göra för att verka för organisationens bästa. I takt med 
att den tidigare sociala konstruktionen av ledaren rubbas, skapas en ökad förståelse för olika 
ledarskapsstilar (Youkli, 2010). Detta skapar också en förståelse för att ledaren inte längre 
enbart är en kontrollerande funktion, som sätter upp tydliga mål som ska efterföljas. Istället 
verkar ledaren som en inspirationskälla som ökar medarbetarnas kreativitet och 
självuppfyllelse. Detta tyder på en ledare som verkar närmare sina medarbetare. Begreppet 
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chefskap suddas därmed ut något, som karaktäriserar den hårdare ledarstilen med stark 
målstyrning, likt Ridgeway och Corrells (2004) resonemang om den manliga ledare som 
”Agentic and instrumental”.  
 
Avslutningsvis har även fokus och en ökad förståelse för mångfald i organisationer bidragit till 
en utveckling för ledarskapsforskningen (Miller & del Carmen Triana, 2009; Ben-Amar, Chang 
& Mcikenny, 2017). Detta kan exempelvis kopplas samman med signalteorin, där exempelvis 
en styrelsegrupp som har fokus på mångfald signalerar ut att de kan skapa sig en förståelse för 
många olika typer av intressenter. Dessutom svarar det även upp till den viktiga debatten som 
idag förs, gällande jämställda organisationer och hur de kvinnliga ledarna ska ha förmågan att 
bli accepterade och söka sig till ledarpositioner. En mer homogen styrelsegrupp har också visat 
sig skapa mer effektivt styrelsearbete (Ben-Amar, Chang & Mcikenny, 2017). Detta kan tänkas 
tyda på att en grupp med för många likasinnade inte har förmågan att se hela bilden, utan att 
det istället blir för stort fokus kretsat kring det som karaktäriserar den gruppen. Utfallet av det 
här kan tolkas som att kvinnliga och manliga ledare besitter olika egenskaper, vilka båda är 
viktiga och användbara i ledningsarbetet.  
 
Utfallet av detta blir att den tidigare ledaren som socialt konstruerad inte får samma 
genomslagskraft som tidigare. Anledningen till detta grundas i att forskningen och samhället i 
stort har frångått uppfattningen om att mannen är den naturliga ledaren. Dock är samhället ännu 
inte helt jämställt, vilket exempelvis visas i Statistiska Centralbyråns (2016) mätning om att 
enbart sex procent av de verkställande direktörerna på börsnoterade företag är kvinnor. Vi ska 
därför inte blunda för situationen som råder, enbart för att det manliga herraväldet inte längre 
får samma genomslagskraft, det finns fortfarande åtgärder som måste vidtas för att skapa helt 
jämställda organisationer.    
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3. Metod och metodologiska överväganden  
___________________________________________________________________________	  
 
Detta kapitel redovisar studiens metod och tillvägagångssätt. Det innefattar val av metod, 
urvalsmetod och hur den insamlade empirin har hanteras och analyserats.  
___________________________________________________________________________ 
 
3.1 Forskningsmiljö 
Ur ett historiskt perspektiv har bankväsendet karaktäriserats av öppenhet vid anställning av 
kvinnliga bankchefer (Eriksson-Zetterquist & Sundin, 2012). Det blev under andra halvan av 
1980–talet allt vanligare att anställa kvinnliga kontorschefer. Dock ställdes ett krav från 
ledningen som innebar att de skulle få extra stöd under denna en uppstartsperiod. Skeendet kan 
låta tillsynes konstigt, men stödet som kvinnor skulle få, motsvarade det informella stöd som 
män redan ger till varandra under deras karriär. Den positiva trenden gällande könsfördelning 
inom sektorn syns fortfarande i nutid (SCB.se, 2016), vilket tyder på ett jämställt klimat vid tal 
om könsfördelning.  
	  
3.2 Val av metod 
Denna studie syftar till att studera hur kvinnliga och manliga ledare uppfattar den psykosociala 
arbetsmiljön och upplevelser kopplat till karriärmöjligheter, för att framställa om någon part 
besitter en svårare ledarposition. Människan är en beroendevariabel för att förstå hur samhället 
och dess olika funktioner fungerar, då det är människan som formar samhället vi lever i (Ahrne 
& Svensson, 2015). Genom att studera dessa sociala konstruktioner bildar vi oss en uppfattning 
om hur världen ser ut, utifrån det ontologiska synsättet (Bryman och Bell, 2014). Det gäller 
dock att ställa sig kritisk till om dessa sociala konstruktioner ska förhållas som den objektiva 
verkligheten. Genom att grunda antagandena från konstruktivismen skapas en förståelse för hur 
de sociala aktörerna inte bara skapas via socialt samspel, utan att det ständigt befinner sig i ett 
föränderligt tillstånd. Genom att tillämpa en kvalitativ metod möjliggörs att fånga de sociala 
konstruktionerna som har skapats. Detta sker via semistrukturerade intervjuer för att fånga 
händelser och upplevelser som ledarna har fått erfara (Alvesson, 2011). Utfallet blir en form av 
självrapportering, där syftet har varit att låta intervjupersonerna berätta om erfarenheter och 
händelser som de har varit med om (Denscombe, 2014). 
 
I kontrast till den kvalitativa metoden syftar den kvantitativa metoden till att utifrån en talmängd 
belysa och ge svar på sin frågeställning (Andersen, 2012). Det kan utkristalliseras via 
mätningar, där forskaren intresserar sig för att mäta olika problem (Bryman & Bell, 2014). 
Vidare blir forskarens påverkan inte lika påtaglig vid kvantitativ forskning, vilket ökar 
objektiviteten (Denscombe, 2014). Kausalitet är en betydelsefull faktor, i denna process vill 
forskaren undersöka varför vissa problem finns, dock är det ointressant att belysa anledningen 
till problemställningen. Med anledning av att syftet är att klarlägga och förstå kontorschefernas 
arbetssituation och skilda händelser som de har fått erfara finns det tydliga och signifikanta 
svårigheter i att använda en kvantitativ metod. Utgångspunkten i detta ligger i svårigheterna i 
att tydligt fånga kontorschefernas upplevelser, då dessa är svåra att mäta (jfr. Alvesson, 2011).  
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Studien håller en induktiv ansats, då den empiriska basen har analyserats och tolkats (Bryman 
& Bell, 2014). Dessutom har teorin verkat som ett hjälpmedel för att se problemet ur olika 
perspektiv, vilket tyder på att studien även håller ett deduktivt förhållningssätt.  
	  
3.3 Urvalsmetod 
	  
Urvalsmetoden håller en målstyrd karaktär, detta för att intervjupersonerna har valts ut på ett 
strategiskt sätt (Bryman & Bell, 2014). Det målstyrda urvalet skapar en situation där de valda 
intervjupersonerna är relevanta för forskningsfrågan. De kriterier som ställdes var att (1) de var 
verksamma kontorschefer inom bankväsendet, (2) de arbetade på ett bankkontor i Örebro län, 
(3) de tillfrågade intervjupersonerna skulle vara tre kvinnor och tre män, (4) de ska ha varit 
verksamma ledare i åtminstone 10 år och (4) i de fall som de idag inte besitter en 
kontorschefstjänst, ska de ha varit verksamma kontorschefer för minst sex månader sedan. Det 
sistnämnda var ett krav då vissa svårigheter i att finna intervjupersoner fanns. Kravet på att de 
skulle ha varit verksamma kontorschefer för minst sex månader sedan grundas på att de då inte 
skulle ha förlorat eller glömt bort värdefull information. Vid ett tillfälle tillämpades även ett 
snöbollsurval, som verkar som en gren inom det målstyrda urvalet (Bryman, 2011). Detta 
skedde efter avslutad intervju, då en intervjuperson tipsade och gav mig möjligheten att 
intervjua en annan kontorschef som intervjupersonen kände. Personen jag blev tipsad om 
uppfyllde studiens krav och blev därmed intervjuad. Två intervjupersoner ville vara anonyma, 
dessa kommer benämnas Anna och Eva (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Urval, kontorschefer  

Namn Organisation  Ålder Antal år i 
branschen  

Antal år inom 
organisationen 

Antal år som 
kontorschef 

Totalt antal år 
som ledare 

Nicklas Nordea  46år 22år 9år 9år 17år 
Anna Anonym  53år 31år 8år 3år 11år  
Clase-Göran SEB 62år 15år 15år 14år 23år 
Annica SEB 47år 9år 9år 9år 21år 
Eva  Anonym  53år 30år 30år 6år 12år 

Per  Danske Bank 50år 30år 12år 20år 20år 
	  
3.4 Datainsamling  
	  
3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
De semistrukturerade intervjuerna möjliggör att fånga intervjupersonernas upplevelser kring 
sin ledarposition (Bryman & Bell, 2014). Grunden till detta ligger i Bryman och Bells (2014) 
antagande om att de semistrukturerade intervjuerna håller en fri och flexibel karaktär. Inför 
utförandet av intervjuerna sammanställdes en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller två 
huvudteman, den psykosociala arbetsmiljön och karriärmöjligheter. Med utgångspunkt i att de 
semistrukturerade intervjuerna håller en fri karaktär, fanns det utrymme att ställa följdfrågor. 
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Följdfrågorna är viktiga då dessa gjorde det möjligt att tydligare fånga upp och utveckla 
eventuella händelser som ledaren beskrev, under förutsättning att de knöt an till intervjuguiden. 
Vidare behövde inte frågorna följa en kronologisk ordning, vilket bidrog till att det blev enklare 
att fånga intervjupersonernas upplevelser kring sin ledarposition. Om intervjuprocessen istället 
hade innehållit strukturerade intervjuer, hade det tvingat intervjupersonerna att svara på 
frågorna utifrån en specifik strikt ordningsföljd (Alvesson, 2011). De strukturerade intervjuerna 
hade därmed kunnat hämma intervjupersonerna och inte tydligt öppnat upp för dem att föra en 
diskussion kring deras situation. I kontrast till detta menar Alvesson (2011) att helt 
ostrukturerade intervjuer kunde ha skapa en relativt osäker intervjuprocess, då intervjupersonen 
hade kunnat sväva ut och föra oväntade resonemang. Det studerade ämnet kan väcka känslor 
hos intervjupersonerna, genom att ha en för ostrukturerad intervjuprocess skulle sådant lätt ha 
kunnat talas runt. Detta stärker argumentationen för att ha en metod som tillåter respondenterna 
att måla upp händelser och tala fritt, samtidigt som teman möjliggör att fånga upp och vägleda 
samtalet.  
 
Intervjuprocessen kan uppfattas som en rutinmässig metod och har många gånger mött kritik 
från forskare som anser att det är en för enkel utväg (Alvesson, 2011 s.9). Dock kräver 
genomförandet av intervjuer kunskap och en förståelse för att intervjuprocessen är en språklig 
och socialt komplex situation. Det krävs att intervjuaren har en viss typ av teoretisk kunskap i 
framtagandet av intervjufrågorna samt under intervjuprocessen (Andersen, 2012). De teoretiska 
utgångspunkterna som denna uppsats håller möjliggör att tolka det empiriska underlaget som 
har tagits fram via intervjuprocessen (Alvesson, 2011). Dock ska det teoretiska underlaget inte 
hindra intervjupersonerna att svara utifrån deras egna upplevelser. Det vill säga att intervjuaren 
inte ska ställa ledande frågor som bekräftar teorin och hindrar intervjupersonen att inte våga 
eller lyckas fånga hela sin arbetssituation. Frågorna ska sedermera vara öppna och skapa 
diskussion.  
 
3.4.2 Intervjuguide  
 
Intervjuguiden är uppdelad utifrån två huvudteman, den psykosociala arbetsmiljön och 
karriärmöjligheter (se Bilaga 1). Löpande kopplas eventuella svårigheter som ledaren har erfarit 
behandlas. Tonvikten i intervjuprocessen låg i att tydligt sätta sig in i ledarens position, vilka 
upplevelser har denne fått erfara och hur har de skilda upplevelserna påverkat ledaren? För att 
möjliggöra detta låg stort fokus på olika händelser och scenarios som var kopplade till den 
psykosociala arbetsmiljön och ledarens karriärmöjligheter. De semistrukturerade intervjuerna 
är användbara i situationer då respondentens erfarenheter och upplevelser ska fångas (Alvesson, 
2011). Det blir därför viktigt med tillsynes öppna frågor som skapar diskussion. Vid de tillfällen 
som intervjupersonen inte kunde ge ett utförligt svar framkom ändå betydelsefull information. 
Detta kunde exempelvis bero på att den enskilde intervjupersonen inte kände sig vid frågan som 
ställdes. Dock hade en annan intervjuperson starkare kopplingar till scenariot, vilket då kunde 
användas för att belysa skillnaden mellan de olika intervjupersonerna.  
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3.4.3 Samtalsmiljö 
 
Intervjuprocessen började med en genomgång av forskningsområdet samt vad intervjun skulle 
bringa för nytta för mitt forskningsområde. Vidare beskrev jag att de själva fick välja om de 
ville vara anonyma eller inte. Inledningsvis ställdes generella och relativt stora frågor. Detta för 
att jag skulle skapa mig en uppfattning om hur de är som ledare samt för att inte 
intervjupersonerna direkt skulle mötas av de, delvis tyngre frågorna.  
 
För att skapa en avslappnad och tillfredställande intervjuprocess ansåg jag att det var viktigt att 
själv inte ta för mycket plats (Alvesson, 2011). Jag ställde en fråga i taget och fyllde på med 
korta följdfrågor där jag ansåg att det behövdes. Ytterligare en viktig aspekt var att inte förenkla 
intervjusituationen, det vill säga att jag förutsatte att intervjupersonen förstod mina frågor 
direkt. För att uppfylla det kravet var det därför av vikt att säkerställa mig om att de hade förstått 
frågan, samt att leda tillbaka dem på rätt spår om jag ansåg att de hade tappat kärnan i det jag 
ville ha svar på. Dock gällde det att hålla den gränsen något flytande, då syftet med 
intervjuprocessen var att fånga ledarnas upplevelser, genom att de målade upp olika händelser 
och scenarios. Om jag, som intervjuare, skulle ha avbrutit samtalet skarpt, om de hade svävat 
ut för att de tappar spår, kunde samtalsmiljön snabbt upplevas som mindre trygg.  
 
Vidare la jag ingen personlig vikt, eller starkt ifrågasatte det som intervjupersonerna sa under 
intervjun. Detta för att uppfylla det kravet om att hålla sig neutral och framföra lämpliga 
reaktioner under intervjuprocessen (Alvesson, 2011). För att intervjupersonerna skulle känna 
sig trygga är det också viktigt att visa uppskattning för de svar som inkommer.  
 
Varje intervju varade mellan 30-60 minuter och skedde på intervjupersonernas kontor. 
Anledningen till varför intervjuerna skedde på deras kontor grundas i att de skulle känna sig 
bekväma (Denscome, 2010). Genom att genomföra intervjuerna på respektive intervjupersons 
kontor bidrog också till att vi kunde genomföra intervjun utan att bli störda av omgivningen, då 
kontorschefernas medarbetare inte störde intervjuprocessen när de såg att denne satt i ett möte. 
Vid ett tillfälle genomfördes intervjun hemma hos en intervjuperson, detta för att 
intervjupersonen hade gått i pension.  
 
3.4.4 Hantering av data 
 
Samtliga intervjuer spelades in för att jag tydligt skulle kunna vara delaktig i intervjuprocessen, 
utan att behöva avbryta intervjupersonen om samtalet gick för fort fram. Det inspelade 
materialet transkriberades sedan, för att jag enklare skulle kunna hantera det inkomna 
datamaterialet (Kvale & Brinkman, 2014). I samband med transkriberingen gjordes ett aktivt 
val att enbart transkribera det som sades. Övriga markering som pauser och ord som lades extra 
tonvikt vid uteslöts. Även Bryman och Bell (2014) belyser fördelar med att transkribera det 
inspelade materialet, då det möjliggör att på ett enklare sätt arbeta igenom det framtagna 
materialet. Viktigt i den här processen var att förstå att det material som kommer in motsvarar 
en subjektiv verklighet som intervjupersonerna upplever. Den subjektiva verkligheten kan inte 
direkt översättas till en objektiv sanning. Dock är den subjektiva verkligheten intressant att 
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studera och värderingsgraden av denna tolkades genom att jämföra den med den teoretiska 
basen som uppsatsen håller. 	  
	  
3.4.5 Analysmodell 
	  
För att skapa en trovärdig och relevant analys av den insamlade kvalitativa datan var det viktigt 
att tydligt fånga upp de enheter som var mest relevanta för studiens frågeställning (Larsen, 
2009). De framtagna intervjufrågorna visar på tydlig koppling till det teoretiska ramverket (se 
Bilaga 1). Med utgångspunkt i detta var en innehållsanalys lämplig att göra. Grunden till detta 
låg i att innehållsanalysen skapar en situation som möjliggör att fånga upp likheter och 
skillnader mellan den insamlade empirin och det teoretiska ramverket. Ett första steg vid 
utformningen av innehållsanalysen var genom att det insamlade materialet transkriberades och 
omvandlades till läsvänlig text. Detta var en omfattande och tidskrävande process. Dock gav 
transkriberingen en värdefull bas för fortsatt bearbetning av den insamlade empirin. Detta för 
att det gav utrymmer för att kunna genomföra noga bearbetning av materialet och på så vis 
förstå samband mellan intervjupersonernas svar och det teoretiska ramverket (Bryman & Bell, 
2014).  
 
I denna studie verkar den psykosociala arbetsmiljön och karriärmöjligheter indirekt som en 
enhet. Grunden till detta ligger i att en försämrad psykosocial arbetsmiljö, där ledaren tvingas 
utså diskriminering, handla efter stereotyper och normer på arbetsplatsen samt känna en hög 
grad av stress och särbehandling påverkar chanserna att göra vidare karriär i organisationen. 
Den psykosociala arbetsmiljön kan därmed ses som en beroendevariabel för att förklara hur 
ledarens karriärmöjligheter ser ut. Resonemanget stärks via det teoretiska ramverket som denna 
studie håller, som exempelvis innefattar begrepp som glastak, där kvinnan inte har förmågan 
att nå de högsta ledarpositionerna (Thomas & Davies, 2005). Vidare innefattar det olika 
stereotyper som figurerar på arbetsplatsen, vilka har skapat en uppfattning om att ledarna ska 
agera på ett visst sätt, beroende på om de är man eller kvinna (Ridgeway, 2001). Detta mynnar 
senare ut i att de kvinnliga ledarna måste påvisa högre kompetens för att bli tagna på allvar. 
Dessa aspekter påverkar därintill integreringen i organisationen (Simpson, 2001). Utfallet av 
detta stärker och svarar upp till grundförutsättningen att den psykosociala arbetsmiljön och 
karriärmöjligheter verkar som en enhet. Detta innebär sedermera att analysen tog sin 
utgångspunkt genom att redogöra för hur kontorscheferna upplevde den psykosociala 
arbetsmiljön. Löpande fördes kopplingar och tolkningar till det teoretiska ramverk som denna 
studie håller. Via den här processen skapades en ökad förståelse för vilka upplevelser den 
manliga och kvinnliga ledaren har till karriärmöjligheter. I den här processen gjordes en 
avvägning mellan hur den upplevda psykosociala arbetsmiljön påverkar karriärmöjligheterna, 
som sedan tolkades och vägdes av med det teoretiska ramverket. Utfallet av detta blev sedan 
en förståelse för om någon part besitter en tuffare ledarposition, vilket besvarar studiens syfte.  
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3.6 Trovärdighet 
 
För att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie finns det ett par aspekter som är värda att 
ha i beaktande. Dessa aspekter används synonymt till den kvantitativa metoden. De grundas i 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell, 
2014). Utifrån antagandet att människan är en social konstruktion (Ridgeway, 2001), gäller det 
att ta hänsyn att den verklighet som redovisas i denna uppsats är skapad utifrån den sociala 
verklighet som skildras i enighet till den här tiden (Bryman & Bell, 2014). För att svara upp till 
detta kunde resultatet som sammanställdes ha skickats till intervjupersonerna, för att garantera 
att den sociala verkligheten har skildrats korrekt. Dock genomfördes inte detta, då samtliga svar 
fanns inspelade och kunde därför med lätthet spelas upp igen. Även det faktum att samtliga 
intervjuer har transkriberats, bidrog till att ytterligare återkoppling inte gjordes. I de fall som 
osäkerhet kring svaren uppstod, kontaktades intervjupersonerna igen för ytterligare 
genomgång. Dock kunde vissa oklarheter och tolkningsmissar fortfarande finnas, som var värda 
att ha i beaktande.  
 
Överförbarhet är ytterligare en aspekt att observera. Denna grundas i att den kvalitativa 
forskningen ofta utgår från en grupp människor som alla besitter vissa gemensamma 
egenskaper (Bryman & Bell, 2014). Genom att studera en grupp likvärdiga människor skapades 
ett djup och inte en bredd på den socialt konstruerade människan som studerades. Utifrån 
frågeställningen som grundas i att belysa skillnader mellan den manliga och kvinnliga 
uppfattningen av ledarpositionen skapades en förståelse för att det resultat som redovisas var 
överförbart på liknande kontexter. Exempelvis inom liknande branscher eller i andra studier 
kopplade till bankväsendet och ledarskapsfrågor. Det bör med andra ord inte översättas till 
andra branscher med kraftig ojämställdhet.  
 
Pålitlighet är ytterligare ett kriterium för att skapa en tillförlitlig studie (Bryman & Bell, 2014). 
Pålitligheten utgår från att samtliga delar i uppsatsen genomgående har granskas för att 
pålitligheten ska vara så hög som möjligt. Med tanke på att jag har skrivit denna uppsats själv, 
fanns det vissa brister på denna punkt. Det blev därför av stor vikt att låta utomstående läsa och 
värdera min uppsats, för att säkerställa att kvalitén täcker upp till de kraven som ställs.  
 
Det sista kriteriet som ställs utgår från objektivitet, som grundas i att uppsatsen i den grad de 
går är objektiv (Bryman & Bell, 2014). Detta vilar i att inte medvetet framföra personliga åsikter 
eller medvetet välja teorier som speglar en viss verklighet. En objektiv inställning hölls i 
genomförandet av intervjuerna, vilket har visas genom att intervjufrågorna som ställdes var 
relativt öppna. De håller inte en karaktär där du medvetet svarar på ett sätt, utan syftar till att 
ge svar på deras upplevelser. Vidare grundas analys och diskussion på empirin och teorin och 
ger därmed inte utrymme för eget tyckande. Dock är det svårt att hålla sig helt objektiv, men 
grundprinciperna har legat i det objektiva. Den teoretiska basen kan i detta fall ses som något 
vinklad, då den svarade upp till den socialt konstruerade människan. Dock skildrar den i stort 
den verklighet som vi lever i, vilket skapar en objektiv sanning.  
 



	   17	  

Vidare kan intervjuprocessen tolkas utifrån olika hänseenden, antingen kan den utgå från en fri 
form där intervjupersonen förväntas svara korrekt och ärligt på varje fråga (Alvesson, 2011). 
Dock kan det vara svårt att tydligt fånga alla delar i sin arbetssituation och intervjupersonen 
kan dessutom medvetet ge ett felaktigt svar, då denne inte vill uppfattas på ett speciellt sätt. 
Detta kan också visas genom att intervjupersonen inte redovisar de delar som kan tolkas som 
negativa, det blir därför omöjligt att se hela verkligheten (Alvesson & Kärreman, 2012). Det 
skapas därför en situation där olika fragment faller ur ljuset, som inte fanns möjlighet att ta 
hänsyn till. På grund av detta skapas en uppfattning om hur verkligheten ser ut, utan att se till 
dess helhet, vilket skapar konsekvenser på hur de inkomna svaren har tolkats och behandlas. 
Genom att fånga upp det insamlade materialet och koppla det till den teoretiska grunden, bistod 
teorin som en hjälp att se problemet ur olika perspektiv. Den insamlade teorin hjälpte därmed 
till att tolka intervjupersonernas svar. Teorierna hjälpte dessutom till att förstå kontorschefernas 
bild av den socialt konstruerade människan som är skapad. Antingen genom en mer 
accepterande bild, via Expectation states theory eller ett kritiskt synsätt via Feministisk teori, 
som är de två huvudteorierna i denna uppsats.  
 
3.7 Etiska principer  
 
Vid genomförandet av studier finns det en rad etiska principer att ta i beaktande (Bryman & 
Bell, 2014). Med utgångspunkt i denna studie behandlades anonymitetskravet, falska 
förespeglingar, rätten till privatliv, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. 
Informationskravet uppfylldes då intervjupersonerna i början av intervjun fick undersökningens 
syfte och frågeställning redovisad. Genom att tillge intervjupersonerna denna information 
ökades deras förståelse till varför intervjuguiden var uppstrukturerade som den var. Vidare 
skapade det en förståelse för vilket utfall intervjuprocessen skulle bidra till. I detta sammanhang 
grundades det i att tydligt fånga olika scenarios och händelser som de hade fått erfara. 
Samtyckeskravet accepteras i samband med att de godkände sin medverkan i studien. 
Godkännandet skedde antingen via ett muntligt eller skriftligt godkännande, beroende på hur 
kontakten med kontorschefen skedde. Vidare hade intervjupersonerna möjlighet att själva 
avbryta en fråga och själva bedöma om de ville utveckla sitt svar. Detta var viktigt för att  
intervjupersonerna skulle känna sig trygg under intervjuprocessen och att det inte skulle ställas 
något krav på att svara på för jobbiga frågor. Ytterligare faktorer i samband med 
informationshanteringen var kopplade till det som Bryman och Bell (2014) beskriver som 
falska förespeglingar. För att täcka upp detta låg tonvikten i att tydligt förklara 
forskningsområdet för att möjliggöra att inte förmedla falsk eller vilseledande information om 
studien. För att svara upp till anonymitetskravet fick kontorscheferna själva välja om de ville 
vara anonyma samt om organisationen de var verksamma inom fick nämnas. Grunden till detta 
låg främst i att olika banker har olika organisationskultur och struktur, vilket är faktorer som 
ligger till grund för hur synen på ledarskap värderas. Vidare kommer inte kontaktuppgifterna 
till intervjupersonerna att spridas, detta för att skydda deras identitet (Bryman & Bell, 2014). 
Detsamma gällde de svaren som samlades in. För att skydda individerna kommer dessa 
uppgifter inte att få brukas i andra sammanhang, vilket uppfyllde nyttjandekravet.  
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Ytterligare en faktor som var värd att beakta grundades i kontorschefernas rätt till privatliv 
(Bryman & Bell, 2014). Intervjuguiden innehöll frågor som var kopplade till balans mellan 
privatliv och arbetssituation samt till vilken grad detta hade behandlats i anställningsprocessen. 
Utifrån detta ställdes inga raka krav på att de behövde redovisa hur deras civilstatus såg ut. 
Dock föll det sig naturligt att samtliga kontorschefer själva pratade om det.  
 
3.8 Felkällor  
	  
Intervjuprocessen är som konstaterat en socialt komplex händelse (Alvesson, 2011). I samband 
med detta kan en rad olika felkällor uppstå, som är värda att ha i beaktande. Dessa kunde 
exempelvis landa i intervjuarens påverkan under intervjuprocessen (Larsen, 2009). Viktigt i 
denna process är det som Denscombe (2010) beskriver, att intervjuaren ger ett trovärdigt och 
neutralt intryck, då starka reaktioner och åsikter från intervjuaren kan påverka hur 
intervjupersonen svara. Dessa aspekter hanterades då jag under intervjuprocessen lät 
intervjupersonerna tala fritt och öppet om sina upplevelser, jag stämde i med följdfrågor samt 
svarade om intervjupersonerna hade frågor. Mina personliga åsikter la jag ingen vikt vid utan 
höll mig relativt tillbakadragen. Genom att skildra sex kontorschefer och deras upplevelser, var 
det svårt att förhålla sig helt objektivt till resultatet. Subjektiviteten och val av teoretisk 
utgångspunkt kan därför mynna ut i intervjuarens egna upplevelser till det studerade området 
och dennes åsikter. Den subjektiva graden och den teoretiska utgångspunkten kunde därför 
avspegla sig på hur frågor ställdes samt vilka frågor som lyfts fram extra. Dock grundades 
studien på att sätta sig in i och förstå intervjupersonens situation, vilket bidrog till att 
intervjuaren behövde anpassa sig efter intervjupersonen. Anpassningen kunde ske via de 
följdfrågor som ställdes samt den personliga kopplingen för att intervjupersonen skulle känna 
sig trygg.  
 
Ett omtalat fenomen är utformandet av intervjufrågor och hur dessa formar svaren som sedan 
inkommer (Larsen, 2009). Genom att ställa ledande frågor kan intervjuaren också styra 
diskussionen och därmed även påverka resultatet av studien. Tonvikten i utformandet av frågor 
låg därmed i att skapa tillsynes öppna frågor som inte påverkade intervjupersonerna att svara 
på ett visst sätt.  
 
Det målstyrda urvalet som gjordes kunde vidare minska representativiteten på studien. Detta i 
kontrast med ett sannolikhetsurval där intervjupersonerna väljs ut slumpmässigt (Bryman & 
Bell, 2014). Även det faktum att det fanns någon form av personlig koppling, dock främst via 
andrahands kontakter kunde bidra till att trovärdigheten för uppsatsen minskade något. Grunden 
till kunde ligga i att intervjupersonerna kunde vara mer återhållsam med sina svar, dock kunde 
det också bidra till en trygghet samt en väg för att få en mer avslappnad miljö. Denscombe 
(2010) beskriver dock att sannolikhetsurval är bäst lämpat. På grund av kontorschefernas 
dyrbara tid och den kritiska tidsresursen som uppsatsen har, valdes det målstyrda urvalet samt 
ett snöbollsurval i kombination till detta.  
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________	  
	  
I följande kapitel redovisas empirin utifrån studiens två teman, den psykosociala arbetsmiljön 
och karriärmöjligheter. Ledarna kommer benämnas vid deras förnamn, Nicklas, Clase-Göran, 
Per, Anna, Annica och Eva.  
___________________________________________________________________________ 
 
4.1 Den psykosociala arbetsmiljön 
	  
Nicklas beskriver att han tillämpar ett behovsanpassade ledarskap, då han sällan gör likadant. 
Hans mål är att alltid ha den bästa gruppen, detta skapar en situation där alla inte kan göra 
samma sak. Dock anser han att det är viktigt att göra skillnad mellan rättvisa och orättvisa. 
Huvudspåret ligger i hur han ska lyckas som ledare och han arbetar därför med sina medarbetare 
som ett lag som han ska leda för att nå de uppsatta målen. För att målen ska nås på bästa möjliga 
sätt krävs det att personalen mår bra. Det blir därför viktigt att vara en snäll chef, som ändå har 
förmågan att visa styrning. I likhet till Nicklas hämtar även Clase-Göran inspiration från 
sporten. Han upplevde dock att det till en början var en strikt hierarkisk styrning på kontoret. 
Det här bidrog till att han i början av sin tjänst som kontorschef byggde upp en starkare vi-
känsla, där han som kontorschef var närmare och arbetade tillsammans med sina anställda. Via 
den här processen arbetade han även mycket med att stå upp för och utveckla sin personal. Per 
ser positivt på sin ledarposition, då det är ett arbete med stor frihet, omväxlande och roligt. Han 
är även väldigt nöjd med sin personalgrupp och har aldrig tidigare arbetat med så duktiga 
medarbetare, han anser sig ha det roligaste jobbet. Han är sig själv i sin position och ser sig som 
en operativ chef. Detta för att han är aktiv i kundmöten tillsammans med rådgivarna och gillar 
att träffa kund. Vidare är han inte så hierarkisk, utan lever nära sina medarbetare.  
 
Även Anna ser positivt på sin ledarposition och anser att den är tongivande, då hon får vara 
med och sätta stämning och sin egen prägel på arbetet. Dock har hon vid flertalet tillfällen tagit 
på sig för mycket arbete själv, som medarbetarna egentligen borde har gjort. Avslutningsvis 
låter hon medarbetarna arbeta fritt, under förutsättning att de ska fullfölja och slutföra det arbete 
som de är tilldelade. Även Annica anser att det är viktigt med involvering, detta sker genom att 
öka medarbetaransvaret. Hon anser att det är bättre att 20 tänker jämfört med om en person 
skulle tänka. Dock krävs det gränser och styrning, annars är det inget bra ledarskap. Vidare 
anser hon att det är viktigt att inse att olika team är i olika faser och att det gäller att hantera 
dessa. Detta innebär att vissa behöver ha mer styrning, medan andra fungerar som ett 
”självspelande piano”. Eva ser på sin ledarposition som rolig och utmanande. Vidare anser hon 
att det är lustfyllt när hon har en bra arbetsgrupp som fungerar. Utmaningarna för tillfället 
grundas främst i att det nu byggs på med många regelverk inom bankväsendet, som de måste 
ta hänsyn till. Genom att tillämpa ett coachande ledarskap blir Eva en involverande ledare, som 
är tillgänglig i stort och smått och är därmed bra på att ge återkoppling.  
 
Vid tal om förebilder gav samtliga kontorschefer ett entydigt svar, ingen av dem har någon 
speciell person som de ser som en förebild. Dock plockar de inspiration från kollegor som de 
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har runtomkring sig och utifrån det skapar sig en uppfattning om hur de anser att en bra ledare 
är och vilka delar de själva kan tillämpa. Annica förklarar det som att hon ”älskar att vara i 
nätverk och få höra andras synsätt och liksom få plocka lite russin här och var, det finns många 
kloka människor”. Dock pekar Per på att även han inte har någon direkt förebild. Han menar 
snarare på att han inte gillar ledare som är auktoritära eller spelar en roll, då detta lätt lyser 
igenom.  
 
4.1.1 Ledarnas uppfattning om stereotypiska normer 
 
Vid frågan om de har upplevt stereotypiska normer på arbetsplatsen skiljer sig svaret åt. Både 
Nicklas och Clase-Göran kan inte vid ett första anblick påstå att de har upplevt detta. Clase-
Göran nämnde att det historiskt skulle ha kunnat förekommit, dock i tal om att ”såhär har vi 
alltid gjort, såhär ska vi alltid göra”. Nicklas kan inte svara på varför han inte har upplevt detta. 
En förklaring tror han kan ligga i att han alltid har gått sin egen väg och att det kan ha varit hans 
problem, då han inte alltid har förmågan att ta in sådana mönster. Per beskriver att han till en 
början kunde känna av att mannen sågs som den naturliga ledaren och att kvinnan tog ett steg 
tillbaka och var mer omvårdande. Dock menar han på att banken och Sverige är så pass jämställt 
och att om han hade arbetat i ett annat land hade utslaget nog sett annorlunda ut. Vidare yttrar 
han att jämställdhet är stora och vikta frågor i banken han är verksam på. Anna menar på att 
hon i början, som en relativt ung kontorschef upplevde att manliga chefer på kundföretag inte 
tog henne på allvar. Detta bidrog då till att hon behövde visa sig ännu duktigare och bevisa 
ytterligare att hon hade samma förmåga som en jämlik man i samma position. Dock har det 
med tiden gått i en positiv riktning, vilket enligt Anna kan tyda på att det är en generationsfråga 
eller kulturfråga. Även det faktum att hon nu inte sänker medelåldern tror Anna kan vara en 
anledning till denna positiva effekt. Även Eva antyder på att hon i början av sin karriär kunde 
känna av dessa influenser. Främst för att hon som kvinna var kontorschef för ett relativt stort 
kontor, vilket inte var vanligt. Hon ifrågasatte sin kompetens och beskriver situationen som 
”det var rum med mörka kostymer och massa män” samt att ”men det kan också vara en själv 
som gjorde det svårare än vad det var”. Idag menar hon på att banken har tagit ett krafttag och 
uppmuntrar kvinnor till att även ta sig an större kontor. Annica uttrycker att hon tack och lov 
inte har upplevt detta i de organisationer hon har varit verksam inom. Anledningen till varför 
de här upplevelserna har uteblivit tror hon grundas i att hon tidigt har varit öppen med att det 
ska vara jämställt och att man måste bemöta människor med värdighet och respekt. Detta är 
något som hon från dag ett var tydlig med, vilket i sig sätter en kultur. Dock kan det fortfarande 
skapas grupperingar, trots att den öppna kulturen finns.  
 
4.1.2 Den stressfyllda chefsrollen 
 
Samtliga ledare upplever stress i sin ledarroll, men den individuella påverkan av detta skiljer 
sig mellan ledarna. Nicklas anser att han är bra på att hantera stress och levererar det han ska, 
dock kan det ibland ha en negativ påverkan i form av att han sover dåligt och inte orkar åka och 
träna. Viktigt i den här processen har då varit att vara öppen med det och att det inte är något 
att skämmas över. Han anser att det är bra att som chef visa sina svagheter, för att inte verka 
som en övermänniska. Clase-Göran redovisar att han i vissa stunder upplevde stress. Stressen 
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kunde grundas i att han inte var i det klara med vilken lösning som var optimal för en kund 
likväl som att han ibland kände sig begränsad i det regelverk som rådde. Han kunde även känna 
en stress i att inte hinna med och leverera det resultatet som förväntades av ledningen. Dock 
belyste han en viktig del i att stressen också kunde fungera som en trigger och att det då bidrog 
till att han kunde leverera bättre lösningar. Vidare beskriver han att han alltid har ställt höga 
krav på sig själv, som egentligen inte förväntas av honom. Detta var något han behövde arbeta 
med och komma till insikt att det inte behövdes ”high performance” på allt. Stressen Per 
upplever har ibland påverkat honom negativt. Dock menar han att stress även är positivt. Den 
negativa stressen grundas i att de är ett börsnoterat bolag som ständigt måste leverera. ” Vi är 
stolta, men inte nöjda,” är ett vanligt mantra som förs. Vidare kan en stress grundas i att ”de är 
ett mindre kugghjul i ett större maskineri”. Detta kan bidra till att de ibland kan vilja bevilja en 
kund en kredit, men en annan del av bolaget har en annan bild av fallet som dessutom har 
mandatet att fatta beslut. Detta kan då bidra till att de måste leverera negativa besked, och på 
ett sätt ”stå bakom något som vi inte står bakom”.  Ett sätt att förebygga stress är genom att 
prioritera det mest akuta arbetet, genom att varje måndag ha teamtalk, där de går igenom vad 
varje part på kontoret ska göra. Om arbetet inte hade prioriterats förklarar Per att han hade 
befunnit sig i stressituationer hela tiden.  
 
Även Anna har upplevt stress i sin ledarroll. Stressen grundades mycket i att inte ha möjlighet 
att rapportera uppåt och lyckas fördela arbete mellan medarbetarna. Detta har bidragit till en 
negativ påverkan då hon har gjort mycket arbete själv, som hon egentligen hade kunnat fördela. 
Hon beskriver vidare att hon ser sin roll som kontorschef som en insatsledarfunktion. Där hon 
ska hantera svåra situationer som uppkommer på kontoret och agera på ett professionellt sätt i 
tuffa situationer, det kan exempelvis handla om bankrån. Utfallet av detta blir att hon upplever 
att hon har varit stark på jobbet men väldigt trött när hon kommer hem. Även Annica har upplevt 
stress, dock anser hon att det är värre att ha för lite att göra och för mycket tid. Hennes stress 
grundas i dagsläget av den förändring som branschen genomgår, mot en mer digitaliserad 
plattform. Detta kan ibland göra att hon blir ”snurrig i skallen” och inte kan göra allting 
exemplariskt. Dock menar Annica att det gäller att tänka på att de inte är anställda på ett 24 
timmars kontrakt samt att det är viktig att lyssna på kroppens signaler och dra i handbromsen 
när det börjar sticka iväg. För Eva går stressperioderna i vågor, ibland är det mer och ibland är 
det mindre. Dock har hon en förstående familj som vet att hon i perioder har mycket att göra på 
jobbet. För att förebygga stress anser hon att det är viktigt att ha en struktur på arbetet, inför 
varje arbetsdag lägger hon upp en lista på två max tre saker som ska färdigställas under dagen. 
Klarar hon det blir hon glad, då hon har kommit i mål. Vidare är det roligt att ha kul på jobbet, 
”det blir som en injektion av positiv energi.”  
 
4.1.3 Både manliga och kvinnliga chefer stöter på problem  
 
Vid frågan om ledarna ansåg att de hade blivit annorlunda behandlade på grund av sitt kön 
beskriver Nicklas att det har hänt. Han har fått nej till en chefstjänst för att han är man. Dock 
tror han inte att det berodde på att han var man, utan att de var tydliga med att de behövde en 
kvinna i ledningsgruppen. Han anser vidare att det är bra och att de var tydliga med att förklara 
hur läget såg ut. Vidare beskriver Nicklas att ”Jag var den de ville ha men kan tycka att den 
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frågan är rätt”. Clase-Göran hade svårt att få fram ett klart svar om han hade blivit annorlunda 
behandlad. Han anser att män och kvinnor presterar lika bra och att ”kvinnor är lika duktiga 
som män”. Samt att den kvinnliga listen har bidragit till att han har fått insikt i att han kan 
leverera mer än vad han tror. Han anser att så länge du blir anställd på grund av meriter och att 
det inte är tal om någon kvotering är det okej. Dock tror han att en man kan ha mer pondus om 
det är situationer där en ledare pekar med hela handen och har ett mer militant ledarskap. Per 
menar på att den annorlunda behandling som han har stött på har varit till nackdel för kvinnor 
inom organisationen. Detta kan exempelvis grundas i att kunder och kundchefer till banken kan 
titta över huvudet på kvinnor. Han menar då på att männen har en indirekt fördel kontra kvinnor, 
i de fallen kunderna har en ålderdomligsyn. Vidare beskriver han att han i yngre ålder kände att 
de tittade över huvudet på honom, dock tror han inte att detta grundas i att han var man, utan 
för att han var yngre och oerfaren. Han kan idag känna av att seniora kvinnliga chefer utstår 
sådan behandling, trots att de har mer erfarenhet. Detta visar sig i att vissa kunder vänder sig 
till honom i olika ärenden. Dock vet han inte om det kan bero på att han är chef.  
 
Anna beskriver att hon främst i början av sin karriär har upplevt att hon inte har tagits med 
samma seriositet och att hon har behövt förbereda sig mer och tänka igenom det hon säger, för 
att bli tagen på allvar. Att hon har behövt strida mer för sina förslag kontra en man i samma 
ålder och som besitter samma position. Anledningen tror Anna ligger i att det är långt innan vi 
är fullständigt jämställda. Hon tror vidare att många affärer sker på mer informella ställen, ”du 
som kvinna kanske inte kan vara med och ta den där pilsnern i bastun”. Dock belyser hon att 
det har skett en förändring, denna grundas i att organisationen som hon är verksam inom arbetar 
för att ha lika många kvinnliga och manliga ledare. Detta bidrar sedan till en förändring för hur 
affärer görs och det manliga sättet med ryggdunklingar förändras. Till skillnad från Annas 
upplevelser har Annica inte upplevt detta, grunden tror hon ligger i att hon alltid har jobbat i 
organisationer som värderar jämställdhet högt. Detta är något hon är tacksam för, då hon har 
hört ”ruskiga historier om hur det kan vara”. I banken Annica är verksam inom ligger stort 
fokus på att öka andelen kvinnliga chefer. Dock har de olika befattningarna tidigare varit mer 
grupperade, men de arbetar med att förändra detta genom att blanda upp med olika typer av 
människor. I ledningsgruppen känner hon att hon får sin röst hörd, dock har hon haft kvinnliga 
chefer vilket hon beskriver kan ha en betydelse. Eva kan inte tydligt säga att hon har blivit 
annorlunda behandlad. Dock hade hon en period där kontoret skulle byggas om. I samband med 
detta hade hon svåra samtal med sina medarbetare. Den främsta utmaningen låg i att hennes 
närmsta chef, som var väldigt auktoritär, inte riktigt förstod situationen som pågick. Vilket 
bidrog till att hennes ledarposition försvårades. Dock har det också bidragit till något gott, då 
hon bevisade för sig själv att hon trotts motstånd och försvårade arbetsförhållanden klarade av 
att ro det i hamn och samtidigt leverera.  
 
4.1.4 Sexuella trakasserier, en generationsfråga?  
 
Nicklas beskriver att han aldrig har upplevt några sexuella trakasserier eller nedvärderande tal 
mot sig själv. Dock har han varit med och sett och anmält det. Anledningen till varför han inte 
har upplevt det tror han grundar sig i att han under de senaste 10 åren har anställt sin personal. 
Detta har i sin tur bidragit till att han har lyckats skapa en homogen grupp som har en bra 
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stämning, med jämn spridning på kvinnor och män. Vidare umgås många även privat, vilket 
bidrar till en lättare stämning utan härskarteknik och liknande. I likhet med Nicklas menar 
Clase-Göran att han inte har upplevt detta. Han menar på att det till en början var majoriteten 
män, men att det var befriande när fördelningen jämnades ut, då det typiskt manliga försvagades 
något. Vidare belyser han att när de kommer upp på ledningsnivå kan cheferna vara tuffare och 
att en del kvinnor är tuffare mot männen, dock anser han inte att dessa grundas på trakasserier. 
Clase-Göran beskriver att det kan ha förekommit härskarfasoner, men inget som han har fått 
direkt riktat till sig själv och heller inget som han anser kan ha en direkt koppling till det manliga 
och kvinnliga. Grunden till varför han inte har upplevt det, tror han ligger i att han alltid har 
värderat det som en ickefråga. Går han längre tillbaka i tiden, på 70 talet upplevde han ett 
starkare manligt tugg, som han ansåg var förfärligt. Per har aldrig upplevt detta och beskriver 
vidare att medarbetarundersökningar tyder på samma sak. Anna beskriver att hon idag inte 
känner av samma som hon gjorde tidigare i karriären. Hon ansåg då att det handlade om makt 
och härskarteknik, för att man ”skulle hålla sig på mattan”. Det var mycket tal om ”lilla 
gumman, det här förstår du nog inte riktigt”. Hon har även upplevt vid storforum där hon 
representerade ett lite mindre kontor att hon fick nedlåtande kommentarer som ”det var ju ett 
väldigt litet kontor och det var ju nästan bara det ni är bra på”. Vilket hon inte tror skulle ha 
hänt om det var en manlig chef, utan att det då skulle uppmuntras. Annica kan inte känna sig 
vid denna fråga, hon har på senare tid reflekterat över detta och har funderat på varför hon inte 
har fått någon direkt kommentar. Det har skett vid några få tillfällen men hon har alltid varit 
tydlig med det från början. I likhet till Annica har inte Eva heller upplevt några sexuella 
trakasserier eller nedvärderande tal om sig som kvinna.  
 
4.1.5 Den sociala anpassningen  
 
Vid frågan om att kontorscheferna någon gång har känt sig begränsade i att vara sig själva i sin 
ledarroll menar Nicklas på att han inte har upplevt det direkt. Dock anser han att ett problem 
han har stött på är beröring. Viss personal anser att en kram är okej medan andra kan få en 
olustig känsla av detta. Han beskriver vidare att han tänker efter speciellt i situationer när han 
som äldre man bemöter en yngre kvinna. Det är då viktigt att känna av den andra parten, för att 
hon inte ska få någon olustkänsla. Clase-Göran menar att han stundtals har ändrat sitt ledarskap 
och varit listigare och mjukare då han har haft många kvinnor i personalen. Vidare menar han 
på att med männen har det varit mer raka budskap och att kvinnorna har behövt diskutera mer 
samt att de har varit mer emot förändringar, främst på grund av rädsla. Han kan ha känt sig 
begränsad i att inte få vara för på. Dessutom menar han att vissa förändringar kan ha tagit längre 
tid, på grund av att han inte kunde ha det lite mer tydliga ledarskapet. Per antyder att han inte 
har känt sig begränsad, och tror att han är ett undantag på denna front. Han har fått kommentarer 
av kvinnliga medarbetare att han inte uppfattas som en typisk manlig ledare, han är rak och 
tydlig men är även väldigt omvårdande. Han är även bra på att se detaljer som uppskattas av 
enskilda medarbetare, vilken han har fått beröm för. Anna har inte upplevt någon begränsning, 
främst för att hon inte känner någon prestige i att vara ledare. Annica menar att hon tänker på 
hur hon klär sig, inte för djupa urringningar eller för korta kjolar. Anledningen till detta är för 
att hon inte vill bjuda in till att de ska få lägga kommentarer. Hon kan tycka det är lite synd, 
men på arbetet är hon jobb-Annica och vill inte förknippas med något annat än det. Eva 
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upplevde i början av sin karriär vissa begränsningar, i synnerhet i mötesrum med kostymklädda 
män, eller andra samlingar med många män. För att ta sig ur detta menar Eva att det är viktigt 
att ”man får träna på att vara stolt över den man är, det är ju inte jag som har anställt mig själv, 
utan det är någon annan som har trott på mig, att jag ska klara detta.” Hon menar vidare att 
tryggheten i att vara kvinnlig ledare kommer med erfarenhet. Hon är idag prestigelös. 
Avslutningsvis påpekar hon att det inte går att komma till ett möte och vara oförberedd.  
 
4.1.6 Den svåra balansen  
 
Vid frågan om att hitta balans mellan privatliv och arbetsliv upplever ledarna vissa svårigheter. 
Nicklas menar att han för det mesta är bra på att hitta den här balansen. Det kan handla om att 
han går hem på lunchen, tar ledigt om det är bra väder och så vidare. Dock menar han också på 
att det ibland har överlappat varandra, han har alltid haft telefonen på dygnet runt för att ta emot 
eventuella samtal, vidare har han svarat på sin jobbmejl på semestern. Dock är detta frågor som 
han arbetar med, för att ta sig friheten att vara ledig. Clase-Göran förklarar att han har lagt 
mycket tid på jobbet, för att han fann det oerhört stimulerande, men var noga med att inte ta 
med sig jobbet hem. Vidare beskriver han att han medvetet arbetade hårdare under några år i 
slutet av sin karriär, för att han skulle leverera tillsammans med sitt team. Han la tonvikt vid att 
han hade en förstående fru, som stundtals nog tyckte att han jobbade för mycket. Hans motto 
var att göra gott ifrån sig och vill inte att någon ska säga att det han levererar inte var bra. Per 
inleder med att säga att han har mer press på sig idag än någonsin, men samtidigt är han mer 
senior och har lärt sig att hantera sin chefsposition på ett helt annat sätt. Detta bidrar till att det 
blir enklare att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv. Anna tror att det går att hitta balans i 
livet när man inser att allting inte behöver vara perfekt, utan good enough. Hon tror på att jobba 
sina timmar och sedan gå hem och komma tillbaka som en bättre chef. För att hitta balansen 
anser Anna att det är viktigt att träna, för att det ger en möjlighet att rensa hjärnan. Annica 
menar på att det är jättesvårt emellanåt. Hon anser att det är viktigt att inte visa att hon arbetar 
så mycket som hon gör, för att det då kan skapas en kultur som säger att man måste. Annica 
menar vidare att hon tror att det ligger lite i vad som är kvinnligt och manligt, att hon som 
kvinna vill ha koll på saker och ting. Detta slår tillbaka på arbetsbelastningen och gör att hon 
jobbar mycket. För att förebygga detta tror hon på att våga släppa på kontrollen, något som hon 
anser män gör väldigt enkelt. Vidare anser hon att träning är bra för att hitta balans, i likhet med 
Anna menar hon på att det hjälper till att rensa hjärnan. För Eva är det viktigt att vara förberedd, 
”planera in tid för att planera”. Detta kan handla om att det är viktigt att planera in tid för att 
träna och röra på sig. Vidare brukar hon arbeta hemifrån, då den miljön inte är lika stressande 
utan ger henne kraft. I likhet till de andra upplever hon att det emellanåt är svårare, men att det 
då är viktigt att prioritera.  
 
4.1.7 Klimatet i mötesrummet 
 
Samtliga ledare anser att de blir hörda och sedda i ett mötesrum. Nicklas menade att han vid 
tillfällen under utbildningar ibland upplevde att kvinnornas åsikter inte blev hörda i samma 
utsträckning som männens. Kvinnan kan ha tagit upp ett förbättringsförslag som inte blev 
bemött, om han sedan lyfte förslaget blev utfallet annorlunda. Förslaget fick en annan innebörd 
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och blev taget på allvar, samt att många trodde att det var han som låg bakom förslaget. 
Anledningen till detta trodde han grundades på att han var man samt att han var chef. Clase-
Göran hade uppfattningen om att han många gånger i förväg fick frågan om han kunde lyfta 
vissa frågor, för att chefen sedan skulle få chansen att ta nästa steg i den debatten. Det var en 
kvinnlig chef som körde på denna taktik och han menar på att kvinnor ofta är jäkligt smarta. 
”Det kan vara så att man utan att tänka på de, kommer bättre förberedd. För att inte komma dit 
och att någon ska tänka att hon är dåligt påläst”, menar Anna när hon fick frågan. Hon precis 
som Annica anser att de får sina röster hörda, men att Anna ibland omedvetet tänker mer innan 
hon pratar. Eva upplever ett gott klimat. Detta för att det är en bra blandning av kvinnor och 
män, på kontoret, i kontrosstyrelsen samt bland kunder.  
 
4.2 Karriärmöjligheter 
 
Vid tal om hur deras karriärstege har sett ut inleder Nicklas med att säga att han alltid har varit 
bra på att prata i skolan, men hade så dåliga betyg att han var tvungen att läsa upp dem ett år 
innan han kunde börja gymnasiet. Därefter har hans resa sett betydligt klarare ut. Han började 
arbeta som säljare med goda resultat och hamnade på ett försäkringsbolag som 24 åring. Hans 
goda prestationer ledde in honom på ett annat försäkringsbolag som var en bank. Efter något år 
där fick han frågan om han ville bli chef, på banken, som han inte hade någon erfarenhet inom. 
Han har ingen utbildning, trots att han förespråkar det, då han anser att det idag är svårt att göra 
karriär utan. Clase-Göran började sin karriär som polis. Efter att ha arbetat där i tio år bytte han 
till ett annat försäkringsbolag och började arbeta inom bank och som kontorschef när han var 
47 år. I hans fall handlade det om att ha rätt nätverk och goda ambitioner att utvecklas. Därintill 
har han mängder av internutbildningar inom både från tidigare arbetsplatser och på banken han 
i slutet var verksam på. Per läste under gymnasiet en ekonomiskinriktning. Efter studenten 
gjorde han lumpen och började efter det på Handelsbanken, där han var i 18 år. Efter en period 
kände han att förändringstakten var för liten och han valde därför att börja studera och läste 
ekonomiprogrammet på universitetet. Efter hans examen började karriären ta fart på riktigt. 
Trots att han till en början inte hade tänkt fortsätta i den branschen. Per började arbeta som 
företagsrådgivare och blev sedan ställföreträdande chef i Västerås. Därefter blev han 
kontorschef i Hallsberg och bytte sedan till en större grupp i Örebro. Sedan ringde banken har 
idag är verksam på och frågade om han var intresserad av en tjänst som kontorschef i Örebro. 
Efter en tid som kontorschef skedde en uppdelning i hela Sverige och han släppte privatsidan. 
Vidare blev även kontoret i Örebro uppgraderade till ett Finanscenter, som han idag är chef 
över.  
 
I Annas fall krävdes det att hon utbildade sig på universitetet för att få den chefstjänsten som 
hon ville. Hon började arbeta på ett bolåneinstitut och med hennes driv fick hon efter ett tag en 
tjänst som gruppchef och arbetade även fackligt under en period. Därefter blev de uppköpta av 
en bank, vilket bidrog till att hon blev indragen i bankvärlden. Hon fick i samband med detta 
möjlighet att sitta med i en förhandlingsgrupp som jobbade med uppköpningen av 
bolåneinstitutet. Anna har provat all möjliga tjänster i banken och började i kassa/kundtjänst. 
Efter en tid sökte hon en chefstjänst, men de menade då att hon saknade företagsekonomi. Detta 
bidrog till att Anna tog tjänstledig och läste in ekonomiprogrammet på två år. Cirka ett år efter 
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det fick hon sin cheftjänst på ett mindre kontor. Efter en tid flyttade hon till ett större kontor 
och fick en direktörstitel. Därefter valde hon att hoppa av den tjänsten och blev erbjuden en 
kontorschefsroll på den banken hon idag är verksam på. Annica beskriver sig som en speciell 
människa, då hon aldrig riktigt har haft några speciella mål med sin karriär. Hon har läst några 
enstaka poäng inom marknadsföring. Hon startade sin karriär inom besöksnäringen och 
påvisade ett stort driv och blev sedan hotelldirektör. Hennes kreativitet och driv har öppnat upp 
många dörrar och skapat ett brett nätverk i Örebro, vilket var grunden till att hon blev erbjuden 
jobbet som kontorschef. Hon har därigenom internutbildad sig och menar att hon genom dessa 
har två universitetsutbildningar med sig. Eva gick en ekonomisklinje på gymnasiet och åkte 
sedan till Frankrike ett år och lärde sig franska samt passade barn. När hon sedan kom tillbaka 
till Sverige började hon läsa till civilekonom på universitetet. Efter det började hon direkt på 
banken. I banken har hon fått tagit del av en uppsjö av internutbildningar, däribland ett par olika 
ledarutbildningar. Vidare har hon arbetat som andrechef till den ordinarie kontorschefen.   
 
4.2.1 Avgörande ögonblick  
 
Ett avgörande ögonblick i Nicklas karriär var efter knappt nio månader på Handelsbanken Liv. 
De sökte efter en ny privatmarknadschef och Nicklas fick frågan om han visste någon som 
skulle passa för den tjänsten. Efter en kortare betänketid kände han att han inte visste någon 
som skulle passa, vilket enligt hans chef inte var något problem – då de tyckte att han skulle ha 
tjänsten. Till en början tackade han nej, men gick sedan tillbaka och fick tjänsten. Enligt Nicklas 
själv hade han inte visat några ledaregenskaper, men hans chefer hade sett det. Under sin tid 
som säljare hade han sålt väldigt bra och hade fått med sig resten av gänget, han sågs som en 
informell ledare. Steget att ta det jobbet har sedan lett honom vidare till andra tjänster. För 
Clase-Göran har olika organisationsförändringar skapat nya förutsättningar för honom, då SEB 
köpte upp Trygg-Hansa skapades nya förutsättningar genom att han bytte spår, trots att han inte 
direkt bytte över till typiskt bankarbete. Det avgörande ögonblicket kom då de två cheferna som 
hade anställt honom kontaktade honom och sa att de behövde någon som kände marknaden och 
som inte var en riktig ”bankknodd”. Hans kontaktnät och kännedom för sydnärke skulle fungera 
väl in i rollen som kontorschef. Ett första avgörande ögonblick för Per kom då han fick in en 
fot på banken, han sökte sommarjobb och gick och knackade dörr på banker och 
försäkringsbolag, utan någon framgång. Dock ringde dem från Handelsbanken två månader 
senare och kunde erbjuda honom en fast tjänst, som han tackade ja till. Vidare är chefer som 
har uppmuntrat honom att våga tro på sig själv, avgörande, då det har bidragit till att han har 
vågat ta risker/chanser när de har uppstått. Ytterligare ett avgörande ögonblick för Per var då 
han valde att lämna Handelsbanken, det var ett stort beslut, men har öppnat många dörrar.  
 
Ett avgörande ögonblick för Anna var då hon blev arg över att hon inte fick den chefstjänsten 
som hon hade sökt, för att de menade på att hon saknade formell utbildning. ”Att börja läsa var 
ett avgörande ögonblick och fantastiskt kul”, menar hon. Dessutom var ett avgörande ögonblick 
då hon valde att ta ett steg tillbaka och hoppa av det stora kontoret när hon blev trött och sliten. 
Det gav henne också ett kvitto på att du inte är körd som ledare om du väljer att hoppa av ett 
tag. Ett avgörande ögonblick för Annica kom då någon vågade anställa henne som tidigare 
hotelldirektör och göra om henne till bankchef. Resan har varit fantastiskt och om hon hade 
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vetat hur mycket hon behövde lära sig, tror hon inte att hon hade vågat ta det steget. 
Anledningen till varför hon gjorde det låg i att chefen som rekryterade henne såg hennes 
engagemang och passion. Hon gick in med inställningen att hon skulle klara det och också göra 
det bra. Under tre års tid somnade hon med högar av papper bredvid sig, inte för att någon 
förväntade sig att hon skulle veta allting, utan för att hon ville. Annica menar att detta kan vara 
typiskt kvinnligt, att hela tiden vilja ha koll och göra bra ifrån sig. För Eva skedde ett avgörande 
ögonblick då en chef sa till henne att hon absolut skulle börja läsa på universitetet. Vidare 
inträffade ett avgörande ögonblick då en annan chef sa till henne att hon skulle söka rollen som 
kontorschef. De hade under en period bytt kontorschef relativt tätt. Det som var avgörande för 
att hon skulle ta steget låg i att någon trodde på henne, att hon skulle klara av det uppdraget.  
 
4.2.2 Tidigare erfarenheter är avgörande  
 
Anställningsprocessen beskriver Nicklas främst utgick från frågor som var kopplade till tidigare 
meriter och anställningar. I och med att han blev headhuntad till tjänsten som kontorschef föll 
det sig naturligt att det kom frågor kopplade till tidigare meriter. Utbildning pratade de inte 
något direkt om likväl som frågor kopplade till familjesituation. Vidare har han inte haft 
upplevelsen att han har haft svårt att få jobb på grund av att han har barn. Clase-Göran såg sin 
anställningsprocess som en process där de främst skulle bocka av viss formalia. Med tanke på 
att rekryteringen skedde internt hade de koll på den internutbildning som han hade gjort inom 
bolaget. Familjesituationen upplevde han som en check, att han var gift och hade familj. Han 
tror att den sparsamma anställningsprocessen berodde på att det redan innan processen drog 
igång var bestämt att han skulle få tjänsten, trots andra sökande. Ett samtal från ett 
headhuntingföretag var starten på anställningsprocessen för Per. Han hade tidigare arbetat på 
en bank med stort lokalt mandat och han visste även att Danske Bank hade samma system. Han 
deltog vid tre stycken intervjuer och genomförde en avslutande intervju med Sverige VDn. 
Vidare tog han även med sig sin bästa anställda från den tidigare banken. Främst låg fokus på 
erfarenheter. Frågor kring utbildning togs inte upp speciellt mycket och han ansåg vidare att 
det inte skulle vara ett problem om han inte hade någon, då han hade erfarenhet och ett gott 
rykte. Frågor kopplade till familjesituation minns han inte.  
 
Anna har haft en liknande situation som Nicklas och Clase-Göran, hon har blivit headhuntad 
och har genom detta haft en situation där arbetsgivaren har velat ha henne, vilket hon har sett 
som priviligierat. Stort fokus låg på tidigare erfarenheter, familjesituation bockades mer bara 
av, lika så utbildning, dock menar hon på att ju äldre examen är, desto mer irrelevant är det. 
Detta bidrar i sin tur till att tidigare erfarenheter är det som är viktigast. Även Annica blev 
headhuntad till sin kontorscheftjänst. Hon genomgick en lång rekryteringsprocess med olika 
intervjuer och tester. Denna process syftade mest till att se hur hon var som person samt om det 
skulle finnas eventuella inlärningssvårigheter. Hon upplevde inte att det var speciellt stor 
tonvikt vid familjesituation. Hon hade vid det tillfället inga barn och har inte det nu heller. 
Rekryteraren som pratade om dessa bitarna menade på att hon absolut skulle skaffa det, detta 
tror Annica grundas i hennes värderingar. Hon menar att om det hade varit en annan chef hade 
denna kunnat varit lite mer misstänksam, då det kan dyka upp ledighet som inte var önskad. 
För Eva inleddes processen med att hon fick träffa två manliga chefer. Anställningsprocessen 
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grundades mycket på tidigare erfarenheter. Hon tog kommandot tidigt och visade tydligt på att 
hon ville ha tjänsten, främst för att hon stod för kontinuitet. Frågor kopplade till familjesituation 
har hon inget direkt minne av. Hennes utbildning lades heller ingen större vikt vid, men att det 
var bra att hon hade en akademisk examen.  
 
4.2.3 Ledarnas syn på framtida möjligheter  
 
Vid frågan om synen på att växa inom organisationen och vilka framtida hinder som då kan 
förekomma menar Nicklas på att han egentligen inte ser några. Detta grundar han på hans långa 
erfarenhet. Utifrån den position han har idag (liv och pension) är det en något mindre 
organisation än banksidan, vilket då bidrar till att hans tro ligger i att de letar efter rätt person, 
med rätt erfarenhet. I banken är konkurrensen större, detta menar han kan bidra till att det måste 
vara lika många tjejer som killar. Dock ser fördelning där jämn ut, vilket bidrar till en bättre 
position för honom. Clase-Göran menar att inte ha en akademisk utbildning kan ha varit ett 
kritiskt hinder för fortsatt klättring inom organisationen. I alla fall om han hade varit yngre när 
han påbörjade sin resa inom bankväsendet. Han tror dock att det i dagsläget, med hans 
erfarenhet inte hade varit ett lika stort hinder. Per kan inte komma på några direkta framtida 
hinder. Dock menar han på att andra banker jobbar med könskvotering, vilket skulle kunna vara 
en svårighet för honom som man. Vidare menar han att om han skulle söka tjänster centralt, på 
huvudkontoret eller på regionkontor kan hans erfarenheter som enbart kommer från 
kontorsrörelsen, ses som en nackdel. Inom kontorsrörelsen vet dem mycket om lite, men blir 
inte så djupodlade. Exempelvis har han tappat analyssidan, vilket är användbart när man arbetar 
centralt. Dock finns det även andra tjänster där som skulle ha nytta av hans kompetens.  
 
Anna menar att det är hennes vilja som kan sätta stopp för att klättra högre inom organisationen. 
Hon strävar efter att arbeta med sådant som hon ser som stimulerande. Hon vill jobba med 
affärsmanskap och skapandet av affärer – gärna med ett inslag av marknadsaktiviteter. Om de 
högre tjänsterna innehåller mer kontrollerande och administrativa tjänster, kommer hon idag att 
backa. Annica ser också sina egen kompetens som ett möjligt hinder. Hon behöver bli mer 
orädd och mindre självkritisk genom att söka sig till tjänster som hon kanske själv inte ser att 
hon har kompetens till, trots att det nog egentligen är så. En anledning till varför hon tror att det 
är på det här sättet grundar hon i att hon inte har sökt speciellt många tjänster. Det har löst sig 
fram tills nu, men hon är också medveten om att det inte bara är någon som kommer ringa 
heller. Eva har inte upplevt några direkta hinder med att växa inom organisationen, utan snarare 
att det har varit tvärt om, då de kvinnliga ledarna har bra stöttning. Möjliga hinder som kan 
uppstå menar hon kan ligga i sig själv, där hon ifrågasätter om hon klarar av det. Vidare skulle 
en utveckling även innebära att hon skulle behöva arbeta i en annan stad, vilket hon inte är 
beredd att göra.  
 
Ingen av ledarna har upplevt att de har haft svårigheter att växa inom organisationen för att de 
är man eller kvinna. Det gäller att våga, vara kreativ och visa på ett driv för att åstadkomma 
sådant som dessa kontorschefer har gjort. Annica antyder att det ibland är hennes egna 
begräsningar som kan problematisera utfallet, dock har hon via olika ledarskapsprogram övat 
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upp sin förmåga för att tänka bredare, vilket har varit ett värdefullt verktyg. Anna menar på att 
”Man måste vara nyfiken, öppen och våga saker, då händer det grejer.”  
 
4.2.4 Avslutande ord  
 
Nicklas avslutar med att säga att han tror att han som ung chef för första gången stötte på samma 
frågor och problem som en ung kvinnlig chef gjorde. Han menar på att du måste hävda dig och 
visa vad du kan. Vidare menar han att kvinnor ofta tror att de måste visa sig mycket duktigare, 
på ett sätt som män inte alltid behöver göra. Om han utgår från personalkårer som han har haft 
menar han att männen oftare har tagit för sig mer, kontra kvinnor. Detta tror han beror på att 
kvinnor har haft det tuffare och behövt bevisa sin kompetens mer och arbeta hårdare än vad 
männen har gjort. Det kan också bero på att den äldre generationen kunder inom bankväsendet 
ofta vill ha en manligkontakt. Grunden till det här kan tänkas ligga i att den generationen enbart 
har arbetat i mansdominerade branscher, där kvinnan har varit hemmafru. Han hoppas och tror 
att detta kommer fasas ut, då det inte finns så många sådana kvar. Han fortsätter med att säga 
att han tror att det dessutom kan bero på kravet som kvinnor ställer på sig själva och att det inte 
är organisationen i sig som har skapat dessa skillnader.   
 
Clase-Göran avslutar med att säga att nätverket är en viktig komponent för att ta sig framåt i 
organisationen. Om du har en god relation till din chef och din överordnade chef ligger du steget 
före de andra. Han menar också på att detta kan vara problematiskt, då cheferna kan bli kopior 
av varandra, vilket bidrar till att organisationen inte går framåt. Grunden ligger i att det kan bli 
enklare att falla tillbaka på gamla mönster och göra saker som man alltid har gjort. Vidare anser 
Clase-Göran att han tror att en kvinna hade haft det jobbigare att vara chef på ett kontor med 
majoriteten kvinnor. Anledningen till detta ligger i att det skulle bli mer av en 
konkurrenssituation, då ”det skulle komma in en ung tjej och styra med tanterna”. Vidare menar 
han att han som kille aldrig har upplevt några bekymmer i bankvärlden. Han menar att ”Ju mer 
lika antal det är av olika, desto bättre är det.” Om han går längre bak i tiden var det ett riktigt 
”gubbvälde”, organisationerna drevs bra, men en grupp med för mycket män efterliknade ett 
omklädningsrum. Han ser på en positiv utveckling och att detta kan kombineras med att kvinnor 
och tjejer har blivit starkare och står upp för sig själva, istället för att acceptera. Han har varit 
och är involverad i styrelsearbete och menar att det är svårt att hitta unga kvinnor. ”Det finns 
mer män och gubbar som säger ja och tror sig kunna tillföra något än tjejer”. De kvinnor som 
de har hittat har ofta väldigt många andra uppdrag och att han då ställer sig frågande om de 
verkligen kan vara förberedda på att göra något bra för ägarna. I den här processen hoppas han 
på att det sker en succesiv förbättring.  
 
Anna avslutar med att säga att det går åt rätt håll, men att det fortfarande finns skillnader mellan 
hur enkelt det är för en kille eller tjej att ta sig fram. Anledningen tror hon ligger i att vi gärna 
promotar sådana som liknar oss själva. Detta innebär att männen gärna letar efter sådana män 
som efterliknar en själv. Likväl som att det innebär att kvinnor gärna promotar sådana som 
liknar henne själv, vilket bidrar till att då fler kvinnor intar ledarroller sker det också en stegvis 
förbättring.  
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Eva avslutar med att säga att banken hon är verksam på har en stark tilltro till individen, det 
handlar inte om män eller kvinnor. Samt att hon är tacksam över att ha fått mandat och tilltro 
att leda ett kontor, som är bland det finaste som banken i stort har. Där hon får vara med och 
forma sin egna verksamhet.  
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5. Analys 
___________________________________________________________________________	  
 
Detta kapitel redovisar studiens analys. Analysen inleds med att skildrar de upplevelser ledarna 
har till den psykosociala arbetsmiljön. Därefter redovisas upplevelser kopplade till 
karriärmöjligheter. Den empiriska basen sammanförs med de teoretiska utgångspunkterna, för 
att möjliggöra att se frågeställningen ur olika perspektiv. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.1 Den psykosociala arbetsmiljön  
	  
5.1.1 Stereotypiska normer – fragment från den manliga dominansen finns kvar  
 
”Som relativt ung kontorschef upplevde jag att jag inte togs på allvar”, citatet visar på den 
manliga dominansen och ”gubbväldet” som har funnits och fortfarande finns. Detta har 
påverkat de kvinnliga ledarnas upplevelse av sin ledarposition, då de har fastnat i  illustrationen 
av den socialt konstruerade människan. Dock har detta även varit påfrestande för de manliga 
ledarna också. Detta i form av ett tillsynes hårt arbetsklimat med omklädningsrumssnack. De 
manliga ledarna har inte hamnat i kläm på samma sätt som de kvinnliga ledarna har gjort, vilket 
bidrar till att de inte har fått samma obehagliga upplevelser riktat mot sig själva som ledare och 
person. Utfallet av detta kan tänkas grundas i det som Simpson (2000) belyser, genom att ha en 
högre status och vara mer accepterad på arbetsplatsen ökar också deras självförtroende. Detta 
bidrar sedermera till att deras roll som ledare blir lättare att hantera. Andelen negativa 
kommentarer från övriga medarbetare blir mindre och deras upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön blir bättre. Detta är ett resultat av den socialt konstruerade människan som har 
skapats under en lång tid, som bygger på att mannen är den naturliga ledaren.  
 
Hårt arbete är synonymt för samtliga ledare, dock är anledningen bakom detta skiljt mellan 
könen. De manliga ledarna gör det för att de anser att sitt arbete är stimulerande och de vill 
leverera bra produkter till sina kunder. De kvinnliga ledarnas agenda utgår i större utsträckning 
från att de vill känna sig förberedda, vara involverade och ha koll på det som händer. Inte för 
att organisationen egentligen ställer de här kraven, utan för att de ställer de kraven på sig själva. 
Ingen av dessa situationer är sämre än den andra, men baktanken kan tänkas vara annorlunda. 
Grunden till detta kan ligga i att kvinnan under en längre tid har upplevts som mindre kompetent 
(Ridgeway & Correll, 2004). Detta skapar en uppfattning om att det krävs att du som kvinnlig 
ledare också måste arbeta hårdare för att undvika nedlåtande kommentarer. Att ständigt ha den 
pressen på sig ökar arbetsbelastningen och gör också den kvinnliga ledaren mer sårbar. Här 
krävs det, som även de kvinnliga ledarna antyder, att de behöver komma till insikt att de inte 
behöver ha full koll på allt. Vidare krävs det att komma till insikt med att deras chefer eller 
medarbetare inte har den förväntningen på dem. Dock tar det lång tid att förändra ett beteende. 
Med tanke på att de kvinnliga ledarna under mycket lång tid har utstått ett förtryck, där de har 
fått kämpa hårdare än de manliga ledarna, kan skapa en förklaring till varför dessa känslor 
uppstår.  
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5.1.2 En tryggare ledarposition  
 
Att visa sina svagheter och inte vara en övermänniska är något som ledarna anser är viktigt, det 
kan exempelvis vara viktigt i processen att förebygga stress. Simpson (2000) antyder dock på 
att det kan ses som en svaghet hos den kvinnliga ledaren. De kvinnliga ledarna har själva inte 
erfarit detta. Istället kan det skapa en situation där de inte visar hur mycket de arbetar, för att 
det inte ska skapas en kultur att hårt arbete är normen. Utfallet av det här kan tänkas grundas i 
att det har skett en förbättring för hur den kvinnliga ledaren uppfattar sin ledarposition. Även 
faktorer som kvinnlig diskriminering och sexuella trakasserier beskriver den teoretiska 
utgångspunkten är ett vanligt förekommande fenomen för den kvinnliga ledaren. Dock är detta 
något som de kvinnliga ledarna idag inte får erfara. En anledning till detta, som tidigare nämnt, 
kan grundas i det faktum att bankväsendet har en relativt jämn fördelning vad gäller kvinnliga 
och manliga ledare (SCB, 2016). Vilket svarar upp till det som Ely (1994) menar, en ökad 
trygghet utifrån faktorn att den hieratiska ordningen är mer jämställd. Tryggheten kan då bestå 
i att ledarrollen inte håller samma prestige, utan att ledarna känner sig trygga i att blotta sig och 
visa vilka delar de inte kan. Detta är något som ledarna påpekade. Det prestigelösa förförandet 
skapar ett klimat som grundas på att du kan vara öppen med vad du kan samt om det är något 
som tynger dig. Vilket skapar en känsla av inkludering snarare än exkludering. Även det faktum 
att tre av ledarna kom in i rollen som bankchef, utan någon direkt erfarenhet från bankväsendet, 
skapar en uppfattning om att de inte ska eller bör kunna allt. De har istället andra värdefulla 
aspekter med sig, som lokalkännedom, tydliga ledaregenskaper eller ett brett nätverk som 
öppnar upp för andra möjligheter.   
 
5.1.3 Förväntningar skapar begränsningar  
 
Den socialt konstruerade människan skapar förväntningar på hur kvinnliga och manliga ledare 
ska och bör agera (Ridgeway & Correll, 2004). Dessa förväntningar bidrar till vissa 
begränsningar hos den manliga och kvinnliga ledaren. Detta kan grundas i att den kvinnliga 
ledaren tänker på hur hon klär sig, för att inte bjuda in till obehagliga kommentarer. Det kan 
också skapa en situation där den manliga ledaren är osäker på om en kram eller en klapp på 
axeln kan skapa en obehaglig situation hos sina medarbetare. Utfallet av detta kan tänkas leda 
till att den kvinnliga och manliga ledaren tänker en gång till innan de genomför en handling, 
vilket är bra, det skyddar dem själva och andra. Dock kan det också skapa en situation där 
ledaren ständigt går på nålar, för att de är osäkra på om deras agerande har förorsakat någon 
annan en obehaglig situation, eller om ens klädval kan väcka kommentarer. Om detta fortlöper 
och blommar upp kraftigare, kan det bidra till att ledarna känner en ännu större begränsning. 
På sikt kan detta skapa en situation där deras kreativitet minskar, för att de är mer vaksamma 
innan de fattar beslut.  
 
En manlig ledare hävdade att han har ändrat sitt ledarskap mot ett mjukare, då han har haft 
många kvinnliga medarbetare. Detta kan vara ett resultat av den grupprocess som Hogg (2001) 
belyser, samt det konceptuellt formade fenomenet ledarskap. För att få med sig en grupp 
människor, krävs det att dessa bemöts på ett sätt som uppskattas av dem. Det krävs också att du 
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som ledare har en förmåga att forma dig själv efter den grupp som du leder, för att dynamiken 
ska bli så bra som möjligt.  
 
5.1.4 Den viktiga integrationen med organisationen 
 
Faktorerna att vara mer förberedda, visa på starkare kompetens och arbeta hårdare kan väga väl 
in i det som Ridgeway och Correll (2004) belyser, de kvinnliga ledarna sägs besitta sämre 
ledaregenskaper och måste därför visa sig bättre än en jämlik man. Ett utfall visade sig genom 
att kundföretag som verkar i mansdominerade branscher efterfrågar en manlig kontakt från 
banken, vilket verkar som en fördel för mannen. Detta för att kvinnan ses som mindre 
kompetent och behöver därför hävda sig mer mot en jämlik man. Dock har detta hänseende 
med tiden utvecklats och gått mot det bättre, i samband med att den kvinnliga ledaren får mer 
erfarenhet. Detta kan kopplas samman med de hierarkiska nivåerna som finns inom 
organisationen (Simpson, 2001). I takt med att hon integrerades mer och mer med 
organisationen, förbättras också hennes upplevelser av ledarpositionen.  
 
Vidare menar Simpson (2000) att kvinnor som är verksamma i mer öppna och jämställda 
organisationer har större möjligheter att sammanflätas med organisationen. Detta antagande 
kan ge svar på varför de kvinnliga ledarna har haft olika upplevelser av sin ledarposition, i 
synnerhet i början av karriären. Genom att frodas och växa inom en bransch som starkt värnar 
om en jämställd arbetsplats skapas också en inlärningsprocess som är mjukare och möts av 
större acceptans, för alla. Trots att bankväsendet historiskt har varit en jämställd och 
inkluderande bransch, har kunder från mansdominerande branscher skapat motstånd, likväl som 
den äldre generationens herrar. Detta tyder på att omgivningen är avgörande för en snabb 
inkludering i organisationen. Det kan också handla om vilken grundinställning som finns då du 
stiger in på arbetsplatsen. Om ett rakt och tydligt ledarskap riktas mot att människor ska 
bemötas med respekt, samt att eventuella nedlåtande kommentarer ifrågasätts direkt skapas 
också en tydligare acceptans. Dessa egenskaper tyder på ett stereotypiskt sätt mer manligt 
ledarskap, vilket visar på en kvinnlig ledare som har haft förmågan att tänja på normer som har 
bidragit till en tydligare acceptans tidigare (Simpson, 2001). Summan av detta blir att då ledaren 
är väl integrerad med sin grupp, förändras också synen på ledarpositionen, vilket svarar upp till 
att ledare som är väl integrerade på arbetsplatsen också har en positiv bild av ledarpositionen 
(Simpson, 2000). Det faktum att de manliga ledarna inte vidkänner detta skapar intressanta 
diskussioner. Med utgångspunkt i det som Ridgeway och Correll (2004) belyser, utgår de från 
att männen ses som mer kompetenta och som den naturliga ledaren. Övertaget medför i sin tur 
att deras möjligheter att integreras och lyckas inom organisationen ökar. Indirekt kan detta dock 
ses som stereotypiska normer, utifrån det faktum att just mannen är en självklar ledare. Detta 
innebär att andra kvinnliga ledare kan ha fråntagits chansen, för att de inte ses som det självklara 
valet. Dock får vi inte frångå de manliga ledarnas kompetens och vilka möjligheter de har givit 
organisationerna de har varit verksamma inom. Ytterligare en till faktor som ger svar på varför 
de manliga ledarna inte har upplevt några stereotypiska normer med utgångspunkt i 
diskriminering, kan grundas i det som Hogg (2001) belyser, ledarskap ses som en grupprocess. 
För att lyckas som ledare krävs det att du har dina medarbetare i ryggen. Om mannen ses som 
den naturliga ledaren, blir det också mer illegitimt att följa denne.  
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5.2 Karriärmöjligheter  
 
”Kvinnor är lika duktiga som män”, orden väcker hopp och tankar om att den kvinnliga 
ledarpositionen går mot det bättre. Det väcker också tankar om att den kvinnliga ledaren  
fortfarande är underlägsen mannen. Likt det Ridgeway och Correll (2004) menar visar citatet 
på en tanke om att de kvinnliga ledarna tillhör en underlägsen grupp, där hon jämförs med en 
annan grupp människor (män och den dominerade gruppen). Detta är ett resultat av den socialt 
konstruerade människan och ledaren som bland annat Ridgeway (2001) och Kark (2003) 
belyser, som under mycket lång tid har skapats och utvecklas. Utifrån den framtagna empirin 
synliggörs att kvinnorna i större grad har mött nedlåtande kommentarer och en känsla av att 
behöva vara extra förberedd, för att inte verka dåligt lämpad för uppdraget. Dock framkommer 
det att även de manliga ledarna i början av sin karriär har behövt hävda sig mer. Att du tidigt i 
din karriär som ledare möts av känslan att du behöver hävda dig kan kopplas samman med det 
som Simpson (2001) yttrar, den hierarkiska ordningen som finns inom organisationen skapar 
en uppfattning om hur du som ledare upplever din ledarposition. Trots att både mannen och 
kvinnan tidigt i karriären kan känna av sådana influenser, är ihålligheten av denna verklighet 
längre hos kvinnan. Detta kan grundas i uteslutningen från informella nätverk, där affärer och 
organisationskulturskapande aktiviteter kan växa fram (Simpson, 2001). På sikt kan detta skapa 
en känsla hos de kvinnliga ledarna att hon måste prestera hårdare och bättre, för att inkluderas 
och växa i organisationen. I takt med att ledaren integreras mer och mer i organisationen, ökar 
också acceptansen från medarbetarna. Vilket kan tyda på utfallet av det som de kvinnliga 
ledarna yttrar, i takt med att positionen och statusen höjs, ökar också acceptansen från 
medarbetarna. Utfallet blir att det blir lättare även för de kvinnliga ledarna att göra karriär.  
 
Det ökade kravet på de kvinnliga ledarna kan också exemplifieras via utbildning och dess 
betydelse för fortsatt karriär, då mannen ses som den part som besitter mer kvalificerade 
egenskaper minskar också incitamenten för honom att ha en klar teoretiska förankring. En 
frustration kan därför skapas hos kvinnan, då hennes naturliga ledaregenskaper och tidigare 
meriter inte värderas på samma sätt som den manliga ledarens. Dock är denna gräns inte helt 
förankrad i verkligheten. Det kan dock vara en förklaring till varför motstånd har väckts från 
arbetsgivaren, vid anställning av en kvinnlig ledare utan utbildning. Ledarna belyser att det idag 
är svårare att göra samma resa som de har gjort, då den akademiska examen är viktig för att ens 
få komma in på en anställningsintervju. Det här kravet kan tyda på att det i framtiden kommer 
bli mer jämställda organisationer, anledningen ligger i att de som söker sig till tjänster också 
har den utbildning som krävs. Det kommer dessutom skapa en situation där en grupp människor 
(män) inte kan tänkas få ett frikort, för att de ses som den naturliga ledaren.  
 
5.2.1 Är den kvinnliga ledaren mer självkritisk? 
 
De manliga ledarna har en god uppfattning om hur deras framtida karriärmöjligheter ser ut. Det 
talas dock om att bristen på akademisk utbildning till viss del kan försvåra deras framtida 
karriärmöjligheter. Dock ser dem sina gedigna meriter som en stark möjlighet för fortsatt 
utveckling. Genom att komma in i en organisation och tydligt visa vad de kan, blir den 
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akademiska examen mindre viktig, är en tankegång som går. Den kvinnliga uppfattningen är 
mer tillbakadragen, större kravs ställs på dem själva, trots att de har kompetensen för att klättra 
ännu högre i organisationen. Dessa kan grundas i de osynliga karriärsbarriärerna som Simpson 
(2000) belyser. Trots att de besitter rätt kompetens kan tidigare erfarenheter lysa igenom och få 
dem att tvivla på sig själva. Även det typiska kvinnliga som grundas i ett stort kontrollbehov 
och en vilja att göra rätt för sig, påverkar upplevelsen och tron på att ta sig högre upp i 
organisationen. Dock menar de att med deras driv, kreativitet och engagemang ökar chanserna 
att växa inom organisationen, vilket är bra grundstenar att stå på för fortsatt satsning inom 
organisationen.  
 
5.2.2 En generationsfråga  
 
Trots att en klar förändring har skett finns det fortfarande faktorer som visar att den kvinnliga 
ledaren besitter en tuffare arbetssituation. En faktor som kan bistå med en förbättring är att i 
takt med att antalet kvinnliga ledare  i organisationen ökar, anställs också fler kvinnliga ledare, 
vilket jämnar ut könsfördelningen. Detta för att vi promotar de som efterliknar oss själva 
(Simpson, 2000). Dock kan det också skapa en situation där organisationen påverkas. Genom 
att återkommande ha chefer som tänker på liknande sätt sker inte lika uppenbara förändringar. 
På längre sikt kan även ledarna och medarbetarna inom organisationen påverkas av ett sådant 
förfarande. Anledningen till detta grundas i att det statiska arbetet ”så här har vi alltid gjort” 
sätter stopp för organisationens framväxt, vilket kan hindra deras fortsatta överlevnad på 
marknaden. Vidare tyder detta på, som majoriteten av kontorscheferna framför, att det är tal om 
en generationsfråga. I takt med att en ny och mer förstående personalpool involveras på 
arbetsmarknaden, skapas också nya chanser för framförallt de kvinnliga cheferna. Vilket bidrar 
till en mer jämställd arbetsmarknad.  
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6. Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
Den avslutande diskussionen väger samman studien genom att övergripande diskutera studiens 
resultat. Dessutom redovisas varför den teoretiska utgångspunkten stundtals visar på en ännu 
tuffare ledarposition för kvinnan. Kapitlet avslutas med att ge förslag på vidare forskning.   
___________________________________________________________________________ 
 
Ingen av ledarna har upplevt svårigheter i att växa inom organisationen, detta är en förståelse 
för att en förbättring har skett. Utifrån empirin framkommer ett intryck av att ”ju mer olika, 
desto bättre”, vilket skapar en uppfattning om att organisationer efterfrågar ledare och 
medarbetare som tänker olika. Ytterligare en faktor som tyder på att en förbättring för den 
kvinnliga upplevelsen av ledarpositionen har skett, grundas i att andelen sexuella trakasserier, 
nedvärderande tal och påpekningar om att hon anses som mindre kompetent, har minskat. Dock 
är det svårt att göra en klar bedömning om denna förbättring grundas i att de kvinnliga ledarna 
som har intervjuats är äldre eller att en förbättring i allmänhet har skett. Om det förstnämnda är 
fallet tyder det på att det finns ett samband mellan antal år som ledare och hur detta påverkar 
hur ledaren uppfattar sin ledarposition. För att få fram en tydligare bild över det utfallet, hade 
en möjlig lösning varit att intervjua personer i mer spridda åldrar och med mer spridd erfarenhet 
av ledarpositionen.  
 
Den valda teoretiska förankringen har hjälpt till att se på fenomenet ur olika synvinklar och gett 
svar på varför vissa upplevelser har inträffat. Dock har delar i teorin yttrat en ännu tuffare 
ledarposition för kvinnan. Grunden till detta kan bero på många olika faktorer. En möjlig 
förklaring kan ligga i det som ledarna påpekar, att det längre tillbaka i tiden var en mer kritisk 
aspekt. De vetenskapliga artiklarna som har studerats är skrivna för ett tiotal år sedan. I takt 
med att jämställdhet och dess verkan växer sig starkare och blir ett mer aktuellt ämne inom 
organisationer, ökar också kraven för att detta ska uppnås. Utifrån redogörelsen för hur 
ledarskapsforskningen har fortskridit efter 2005 visas tendenser på att den socialt konstruerade 
människan inte lägre har samma genomslagskraft. Istället frånkopplas det manliga och 
kvinnliga i högre grad från begreppet ledare, vilket bidrar till en förståelse för att olika typer av 
ledare är lämpade för olika organisationer och grupper samt att organisationer är mer effektiva 
om det finns både manliga och kvinnliga ledare. Även det faktum att bankväsendet under en 
lång tid har varit en jämställdbransch, där fördelningen mellan manliga och kvinnliga ledare är 
relativt jämn, skapas ytterligare en faktor till varför utfallet av denna studie fick detta resultat. 
Om en mer mansdominerad bransch hade studerats, är det möjligt att resultatet av studien hade 
visat en ännu tuffare ledarposition för kvinnan. Dock får vi inte blunda för de negativa 
erfarenheter som ledarna har upplevt och fortfarande upplever och hur detta har påverkats av 
den socialt konstruerade människan. Vidare kan även den kulturella faktorn i form av var de 
vetenskapliga källorna har sitt ursprung påverka utfallet av den teoretiska bas som uppsatsen 
har hållit. Sverige är i stort ett relativt jämställt land, vilket också skapar en uppfattning om att 
de är mer öppna för att skapa jämställda organisationer och en jämn fördelning mellan manliga 
och kvinnliga ledare.  
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Ytterligare en faktor som kan ha varit en hjälp i förbättringen av kvinnans ledarposition kan 
grundas i liberalfeminismen tankar. Genom att ställa sig kritisk till den socialt konstruerade 
människan, skapas också en uppfattning om att samhället och dess nuvarande maktstruktur 
måste förändras (Carli & Eagly, 2001). Styrkan i att lyfta kritiska moment till ytan skapar också 
en uppfattning av att en förändring måste ske. Via den här processen ökar förståelsen för hur 
kvinnan historiskt har behandlas i sin ledarposition.  
 
6.1 Vidare forskning  
 
Den förbättrade situationen för kvinnliga ledare har indirekt bidragit till en negativ 
särbehandling för de manliga ledarna. Exempelvis utifrån faktorer som att en av ledarna blev 
nekad en tjänst, på grund av att han var man. Detta på grund av att att ledningen högre upp 
krävde att en kvinnlig ledare skulle tillsättas, trots att han var den mest lämpade kandidaten. 
Synen på kvotering kan diskuteras utifrån många olika aspekter. Både som ett medel för att 
skapa jämställda organisationer, men det kan också skapa en situation där ledare och 
medarbetare blir anställda för att de har ett visst kön och inte för att de har rätta meriter och 
erfarenheter för den specifika tjänsten. Detta skulle därför kunna vara ett forum för vidare 
forskning, vilken effekt skapar könskvoteringen? Bidrar det till mer jämställda organisationer, 
eller skapar det en plattform där medarbetare mer distinkt delas upp i fack utifrån deras 
biologiska kön?  
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7. Slutsats 
___________________________________________________________________________	  
	  
Följandekapitel presenterar studiens slutsats. En redogörelse har gjorts med koppling till 
studiens syfte.    
___________________________________________________________________________ 
	  
	  
Utifrån studiens syfte att belysa hur den kvinnliga och manliga ledaren upplever sin 
ledarposition utifrån (a) den psykosociala arbetsmiljön och (b) karriärmöjligheter för att sedan 
redogöra för om part besitter en svårare arbetsposition, beskrivs upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön som positiv för både den manliga och kvinnliga ledaren. Den ses 
som tongivande och utmanande, där ledarna får möjlighet att sätta sin egen prägel på kontoret 
som de är verksamma på. Dock kan den också vara utmanande, i form av en hög stressnivå som 
kan påverka ledarna även privat. I likhet till den teoretiska basen, synliggörs att den kvinnliga 
och manliga upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig något. Den kvinnliga 
ledarens situation kan tänkas ses som en dominoeffekt, där olika faktorer avlöser varandra och 
försvagar hennes upplevelser av ledarpositionen. De manliga ledarna har i stort en väldigt 
positiv upplevelse av sin ledarposition, som dessutom har förbättras i takt med att fler kvinnliga 
ledare har inkluderas i organisationen. Den ökade kvinnoandelen har även förbättrat den 
kvinnliga upplevelsen. Den förbättrade upplevelsen grundas dels i att de har blivit mer seniora 
och fått mer erfarenhet, att andelen kvinnliga ledare har ökat och att organisationer i stort har 
fått en ökad medvetenhet i jämställdhetsfrågor. Detta kan tänkas tyda på ett generationsskifte, 
som kontorscheferna diskuterar. Generationsskiftet innebär att organisationerna verkar för att 
bli mer jämställda, vilket bidrar till en ökad andel kvinnliga chefer. Utfallet av detta blir att 
normen om den tidigare naturliga manliga ledaren utmanas i takt med att professionella och 
handlingskraftiga kvinnliga ledare inkluderas på de högre ledarpositionerna. Teorin gällande 
glastaket, som är en av många barriärer som de kvinnliga ledarna ställs inför, rubbas därmed. 
Detta har i sin tur skapat en tryggare och mer inkluderande miljö, för alla, där den manliga 
dominansen reduceras mer och mer, trots att det fortfarande är långt ifrån jämställt på alla 
arbetsplatser. Bankväsendet ses som en tillsynes jämställd bransch, som arbetar hårt för att 
skapa jämställda organisationer. Om studien istället hade utförts i en mer mansdominerad 
bransch hade utfallet kunnat sett annorlunda ut.  
 
Utfallet av upplevelsen kring den psykosociala arbetsmiljön mynnar sedan ut i en förståelse för 
fortsättningen av studiens syfte, upplevelser kring karriärmöjligheter. De manliga ledarna ser 
positivt på deras fortsatta karriär och tror i stort att de inte kommer möta några direkta hinder. 
De kvinnliga ledarna är mer återhållsamma och pekar mycket på att de själva kan verka som en 
begränsning för fortsatt utveckling. Detta avspeglar det starka kontrollbehov som de kvinnliga 
ledarna har, det kan även bero på det kvinnoförtryck som fanns och fortfarande finns i 
samhället. Vidare resonemang till den kvinnliga begränsningen kan kopplas till att den 
kvinnliga ledaren under mycket lång tid har ifrågasatts. Detta kan även idag lysa igenom genom 
att de kvinnliga ledarna i högre grad känner att de måste komma förberedda till möten och i 
allmänhet prestera på en högre nivå. Utfallet av de mer jämställda organisationerna har också 
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bidragit till svårigheter för de manliga kontorscheferna. Detta i from av könskvotering och hur 
det har bidragit till att de har blivit nekade tjänster, vilket, som tidigare nämnt kan vara ett forum 
för vidare forskning.  
 
Sammantaget bidrar studien med en förståelse för att den manliga och kvinnliga ledaren ser 
positiv på sin ledarposition. Dock besitter de kvinnliga ledarna en något tuffare arbetssituation 
i form av att oftare bli ifrågasatt och har vid tillfällen tvingas utstå nedvärderande kommentarer, 
exempelvis ”Lilla gumman, det här förstår du nog inte”. Dock framställer ledarna att det är tal 
om en generationsfråga och med tanke på redogörelsen för hur ledarskapsforskningen har 
utvecklats och framställningen av det empiriska underlaget, tyder mycket på att den kvinnliga 
ledarens upplevelser blir mer positiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   40	  

8. Källförteckning  
 
8.1 Litterärarakällor 
	  
Alvesson, M. (2011) Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, Upplaga 1:1, Liber 
AB: Malmö.  
 
Alvesson, M. & Kärreman, D. (2012) Kreativ metod – skapa och lösa mysteriet, Upplaga 1:1, 
Liber AB: Malmö  
 
Andersen, I. (2012) Den uppenbara verkligheten om kunskapsproduktion i 
samhällsvetenskaperna, Upplaga 2:1, Studentlitteratur AB: Lund. 
 
Bihagen, E. & Härkönen, J. ur Evertsson, M. & Magnusson, C. (2014) Ojämlikhetens 
dimensioner, Första upplagan, Liber AB: Stockholm. 
 
Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 2, Liber AB: Malmö. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2014) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga: 2:2, Liber 
AB: Stockholm. 
 
Denscombe, M. (2010) The good reasearch guide: for small-scale social reasarch projects, 
fjärde upplagan, Open university press. 
 
Denscombe, M. (2014) The good reasearch guide: for small-scale social reasarch projects, 
McGraw-Hill. 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken, För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur: Lund.   
  
Eduards, M. (2002) Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori 
första upplagan, Liber AB: Malmö.  
 
Eriksson-Zetterquist (2009) Institutionell teori: Idéer, Moden, Förändring, Liber AB: Malmö.  
 
Eriksson-Zetterquist, U. & Sundin, E. (2012) Genusperspektiv på företagsekonomi, E-Print: 
Stockholm.  
 
Granér, R. & Granér, S. (2016) Personalgruppens psykologi, Andra upplagan 
Studentlitteratur AB. 
 
Grevani, L. (2011) Clearing for action, leadership as a relational phenomenon, 
Universitetsservice US AB: Stockholm  



	   41	  

 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur: 
Lund. 
 
Larsen, AK. (2009) Metod helt enkelt, Gleerups utbildning AB: Malmö.  
 
Stanley, L. (2013) Feminist praxis – research, theory and epistemology in feminist sociology, 
volume 13 Routledge, Taylor & Francis Group: New York.   
 
 
Wilson, F. (2008) Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion, Upplaga 2:3 
Liber AB: Malmö.  
Yukl, G. (2010) Leadership in organizations – Seventh edition, New Jersey.  
 
8.2 Elektroniska källor 
	  
Alm, B. (2018) sexuella trakasserier, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexuella-trakasserier [hämtad 2018-01-22] 
 
Bergman, E. (2018) Diskriminering,  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskriminering [hämtad 2018-01-22]. 
 
Nationalencyklopedin (2018) Norm, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm  
[hämtad 2018-01-22]. 
 
Nationalencyklopedin (2018) Stress, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stress   
[hämtad 2018-01-22]. 
 
Nationalencyklopedin (2018) Stereotyp, 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp [hämtad 2018-01-22]. 
 
Nationalencyklopedin (2018) positiv särbehandling,  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/positiv-särbehandling [hämtad 2018-01-22]. 
 
Statistiska centralbyrån (2016) På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet, 
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf.  
 
8.3 Vetenskapliga artiklar  
 
Acker, J. (2009) Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations, Sage 
publications, vol. 4, no. 2, pp. 139-158. 



	   42	  

Acker, J., Barry, K. & Esseveld, J. (1983), ‘Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist 
Research’, Women’s Studies International Forum, pp. 423-35.  

Bear, B., B., Cushenbery, L., London, M. & Sherman, G., D. (2017) Performance feedback, 
power retention, and the gender gap in leadership, The leadership quarterly.  
 
Ben-Amar, W., Chang, M. & McIlenny, P. (2017) Board gender diversity and corporate 
response to sustainability initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project, Journal of 
Buisness Ethics, Vol. 142, Issue 2, pp. 369-383 
 
Budig, M., J. & England, P. (2001) The wage penalty for motherhood, American socilogical 
association, Vol. 66, Nr. 2, pp. 204-225.  
 
Broverman, I., Vogel, S., Broverman, D., Clarkson, F., & Rosenkrantz, P. (1972). Sex-role 
stereotypes:A reappraisal, Journal of Social Issues, pp. 59–78. 
 
Carli, L., L. & Eagly, A., H. (2001) Gender, Hierarchy, and Leadership: An Introduction, 
Journal of Social Issues, Vol. 57, Nr. 4, pp. 629-636.  
 
Davies, A. & Thomas, R. (2005) What have feminists done for us? Feminist Theory and 
Organizational resistance, Sage journal, Vol. 12, pp. 711-740. 
 
Eagly, A., H. & Heilman, E. M. (2016) Gender and leadership: Introduction to the special 
issue. The leadership Quarterly.  
 
Eagly, A., H. & Karu, S., J. (2002) Role congruity theory of prejudice toward female leaders, 
Psychological Review, pp. 573-598.  

Eagly, A., H., Wood, W. & Diekman., B., A. (2000) Social role theory of sex differences and 
similarities: A current appraisal, In The developmental psychology of gender.  

Ely, R., J. (1994) The effects of organizational demographics and social identity i relationships 
amog professional women, Sage publications, vol. 39, nr. 2, pp. 203-238. 

Fletcher, J., K. (2004) The paradox of postheroic leadership: An essay on gender, power, and 
transformational change, The Leadership Quarterly, 15, pp. 647–661. 

Foschi, M. (2000) Double standards for competence: Theory and research.  

Gregory, A (1990) Are women different and why are women thought to be different? 
Theoretical and metodological perspectives, Journal of Business Etics, vol 9, pp. 257-266. 

Hogg, M., A. (2001) A social identity theory of leadership, Sage journal, vol. 5, nr. 3, pp. 
184-200. 



	   43	  

Howell, S., L., Carter, V., K. & Schied, F., M. (2002) Gender and Women´s experience at 
work: A critical and feminist perspective on human resource development, Sage Journal.  

Kalaitzi, S., Czabanowska, K., Fowler-Davis, S., & Brand, H. (2017) Women leadership 
barriers in heltcare, academia and business, Equality, Diversity and Inclusion, An 
International Journal.  
 
Kark, R. (2004) The transformational leader: who is (s)he? A feminist perspective, Journal of 
organizational change management, Vol. 17, Issue, 2, pp.160-176.  

Lorber, J. (2001) Gender Inequality, Roxbury Publishing.  

McKie, L. & Jyrkinen M. (2017) MyManagement: women managers in gendered an 
sexualised workplaces, Gender in managament: An international Journal, Vol. 32, Issue 2, 
pp. 98-110. 
 
Miller, T. & del Carmen Triana, M. (2009) Demographic diversity in the boardroom: 
Mediators of the borad diversity-firm performance relationship, Journal of Management 
Studies, Vol. 46, Issue 5, pp. 755-786  
 
Ridgeway, C., L. (2001) Gender, status and Leadership, Journal of Social Issues, Vol. 57, nr. 
4, pp. 637-655. 
 
Ridgeway, C., L. & Correll, S., J. (2004) Unpacking the gender system, a theoretical 
perspective on gender beliefs and social relations, Sociologists for women in society, vol. 18, 
nr. 4. 
 
Ridgeway, C., L., & Smith-Lovin, L. (1999) The gender system and interaction, pp. 191–216. 
 
Simpson, R. (2000) Gender mix and organisational fit: how gender imbalance at different 
levels of the organisation impacts on women managers, Women in Management Review, vol. 
15, issue 1, pp. 5-18. 
 
Thomas, R. & Davies, A. (2005) What have feminists done for us? Feminist theory and 
organizational resistance Organization articles, SAGE Journal, Vol. 12(5). 
 
Van den Brink, M., Holgersson, C., Linghagm S. & Deé, S. (2016) Inflating and down 
playing strengths and weaknesses – practicing gender in the evaluation of potential managers 
and partners, Scandinavian Journal of Management Vol. 32, Issue 1, pp. 20-32 
 
8.4 Intervjupersoner  
 
Anna, intervju, 2017-11-28 
 



	   44	  

Annica, intervju, 2017-12-07 
 
Clase-Göran, intervju, 2017-12-06. 
 
Eva, intervju, 2017-12-19. 
 
Nicklas, intervju, 2017-11-24. 
 
Per, intervju, 2017-12-20. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   45	  

9. Bilagor  
	  
Bilaga 1. Intervjuguide  
	  
Generella frågor  
 
Ålder? 
Antal år i branschen? 
Antal år inom organisationen? 
Antal år som kontorschef?  
Total antal år som ledare? 
 
Hur upplever du din ledarposition? Vad tillämpar du för ledarskap? Hur är du som ledare? Vad 
har du för förebilder?  
 
Kontrollfrågor  
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
Fråga 1 
Har du som ledare upplevt stereotypiska normer på arbetsplatsen? Om ja, har dessa påverkat 
din ledarroll? Om nej, varför tror du inte att du har upplevt detta?  
 
Frågan beskriver  resonemang gällande att kvinnliga och manliga ledare ska agera på ett visst 
sätt då de leder en grupp människor, trots att det inte karaktäriserar personen egentligen 
(Lorber, 2001). Dessutom svarar detta upp till Ridgeway och Corrells (2004) beskrivning att 
den manliga ledaren beskrivs som ”agentic and instrumental” och den kvinnliga ledaren som 
”communal”. Ledord från begreppsramen: Stereotyper, normer.  
 
Fråga 2  
Upplever du stress i din ledarroll? Om ja, har det någon gång påverkat dig negativt? Hur arbetar 
du för att förebygga stress? 
 
Frågan bygger på att det anses vara dåligt för en kvinnlig ledare att visa om hon befinner sig 
i en stressfylld situation (Simpson, 2000). Ledord från begreppsramen: Stress.  
 
Fråga 3  
Har du någon gång upplevt att du har blivit annorlunda behandlad på grund av ditt kön? Om ja, 
på vilket sätt? Om nej, vad tror du ligger bakom detta? 
 
Frågan grundas på resonemang gällande att den manliga ledaren ses som mer kompetent och 
presterar på en högre nivå kontra den kvinnliga ledaren (Ridgeway, 2001). Ledord från 
begreppsramen: Särbehandling, diskriminering, stereotyper.  
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Fråga 4  
I vilken utsträckning har du upplevt sexuella trakasserier och nedvärderande tal? Hur har detta 
påverkat dig i din ledarroll? Om du inte har upplevt något, vad tror du att det beror på?  
 
Frågan beskriver Simpsons (2000) resonemang kring att kvinnliga ledare ofta figurerar som 
objekt i skämt samt tvingas utstå sexuella trakasserier. Vidare kopplas det samman med det 
kvinnoförtryck som finns (Kark, 2004). Ledord från begreppsramen: Diskriminering, sexuella 
trakasserier.  
 
Fråga 5 
Har du någon gång känt dig begränsad i att vara dig själv i din ledarroll? I frågor gällande att 
visa dina maskulina/feminina drag osv. 
 
Frågan behandlar resonemang gällande att den kvinnliga ledaren straffas oavsett om hon visar 
feminina eller maskulina drag (Ridgeway & Correll, 2004). Ledord från begreppsramen: 
Stereotyper, normer.  
 
Fråga 6 
Hur arbetar du för att hitta balans mellan privatliv och arbete? Har du upplevt svårigheter att 
hitta balans mellan privatliv och arbete? Har du genom din karriär upplevt att du har blivit 
särbehandlad på grund av detta? Om du inte har upplevt svårigheter, vad tror du det beror på?  
 
Frågan baseras på resonemanget att det ses negativt för en kvinnlig ledare att ha barn, men 
att det ses som något positivt för en manlig ledare (Ridgeway & Correll, 2004). Ledord från 
begreppsramen: Särbehandling, diskriminering.  
 
Fråga 7 
Hur upplever du klimatet i mötesrummet? Har du någon gång upplevt att dina åsikter har 
värderats/nedvärderats i jämförelse med det motsatta könet?  
 
Frågan knyts an till att mannen ses som mer kompetent och är den naturliga ledaren (Kark, 
2003). Ledord från begreppsramen: Stereotyper, normer, diskriminering.  
 
Karriärmöjligheter   
 
Fråga 1 
Hur har din karriärstege sett ut? Utbildning, tidigare anställningar/uppdrag osv. 
 
Frågan belyser resonemang gällande Simpsons (2001) förklaringar om integrering med 
organisationen. Vidare belyser det Ridgeways (2001) resonemang gällande att den kvinnliga 
ledaren ses som mindre kompetent, då med koppling gällande utbildningens betydelse. Ledord 
från begreppsramen: Diskriminering, särbehandling.  
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Fråga 2 
Kan du identifiera några avgörande ögonblick för din karriär? Varför tror du att den händelsen 
har varit betydelsefull? 
 
Kontrollfråga  
 
Fråga 3 
Hur gick anställningsprocessen till? Utifrån det du kommer ihåg, till vilken grad värderades 
frågor kopplade till utbildning, tidigare erfarenheter och familjesituation? Upplever du att det 
har varit svårare att bli anställd på grund av ditt kön?  
 
Belyser faktorer som att det är negativt för en kvinna att ha barn och att detta påverkar hennes 
chanser att bli anställd (Ridgeway & Correll, 2004). Vidare Behandlar det också det faktum 
att kvinnan ses som mindre kompetent och kan genom detta ha svårare att bli anställd 
(Ridgeway, 2001). Ledord från begreppsramen: Diskriminering, särbehandling. 
 
Fråga 4 
Vad har du för framtida mål? Hur stort är sannolikheten att du kommer klättra högre inom 
organisationen? Vilka framtida hinder tror du att du kan stöta på i den processen?   
 
Frågan behandlar resonemanget gällande glastak (Thomas & Davies, 2005). Även Simpsons 
(2000) resonemang gällande att integreras med organisationen. Ledord från begreppsramen: 
Särbehandling, diskriminering.  
 
Fråga 5 
Har du upplevt att du har haft svårigheter att växa i organisationen på grund av ditt kön?  
 
Frågan behandlar Simpsons (2000) resonemang gällande kvinnans svårigheter att integreras 
i organisationen. Vidare behandlar det begrepp som glastak (Thomas & Davies, 2005). Ledord 
från begreppsramen: Diskriminering.  
 
Är det något du vill tillägga?   
	  


