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Abstract 
 
There are no evidence that the chief talent would be especially marked for either 
gender. In society today women are working almost as much as men, therefore it is 
likely to believe there are as many talents among the female population as of the male. 
It would be disastrous for companies that don’t take advantage of this asset. The 
statistics concerning the distribution of female and male managers in the industry 
looks bleak, in 2006, only 23% of women is a manager in the private sector. Because 
of this imbalance, we achieved our aim which is to explain how companies attain a 
more balanced participation of men and women in management positions. We have 
used a qualitative approach in the thesis. The theory was created by searching 
information in the form of books, articles and studies. Subsequently, we collected 
materials to empirical part by two-face interviews. The empirical part was analysed 
with the theoretical frame of reference. The results we have found in our study is that 
there are several different approaches that companies use. Management schools, 
mentorship and networks are frequent steps to bring more gender balance at senior 
management positions. 
 
Keywords: female leadership, manager, gender.



 

Sammanfattning 
 
Att chefstalanger skulle vara speciellt kännetecknande för något av könen finns det 
inga bevis för. Eftersom det i dagens samhälle arbetar i stort sett lika många kvinnor 
som män, står kvinnan för hälften av begåvningsreserven. Det vore därför förödande 
för företag att inte ta till vara på denna tillgång. Statistiken gällande fördelningen av 
kvinnliga och manliga chefer inom näringslivet ser dyster ut, år 2006 var det endast 
23 % kvinnor i chefsbefattning i den privata sektorn. På grund av denna 
snedfördelning kom vi fram till vårt syfte som är att förklara hur företag  går till väga 
för att få en mera balanserad fördelning mellan kvinnor och män på ledande 
befattningar. I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Teorin skapades 
genom att söka information i form av litteratur, artiklar och utredningar. Därefter 
insamlades material till empiridelen genom två besöksintervjuer. Empirin ställdes 
sedan mot den teoretiska referensramen i en analys. Det resultat vi har kommit fram 
till i vår studie är att det finns fler olika tillvägagångssätt som företag använder sig av. 
Chefsutveckling, mentorskap och nätverk är ofta förekommande åtgärder för att få  
mer könsbalans på chefpositioner. 
 
Nyckelord: kvinnligt ledarskap, chef, genus.



 

Förord 
 
Det har varit en stor utmaning för oss att skriva denna kandidatuppsats eftersom vi 
inte tidigare utfört någon forskningsstudie. Men samtidigt har det varit väldigt 
intressant och lärorikt. Det finns ett antal personer som hjälpt oss på olika sätt och 
därigenom gjort denna studie möjlig. Först och främst vill vi tacka vår handledare 
Leif Arnesson för hans stöd och vägledning. Han har under hela studiens gång varit 
väldigt engagerad och bidragit med kloka ord och invändningar.  
 
Vi vill även tacka våra respondenter Marie Jacobsson och Jenny Ottosson som 
bidragit med värdefulla åsikter och erfarenheter. Vi är tacksamma för den tid ni tog er 
och medverkade i våra intervjuer. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till vårt valda problemområde samt för en 
diskussion kring problemet. Här presenterar vi även uppsatsens syfte. 

1.1 Problembakgrund  

Det finns inget som tyder på att chefstalanger skulle vara kännetecknande för något av 
könen. Kvinnor står för hälften av begåvningsreserven, därför vore det förödande för 
företag att inte utnyttja denna tillgång. Att satsa på kvinnor i chefsbefattningar ökar 
chanserna för fortlevnad av företaget. Ett företag med balanserad könsfördelning på 
chefspositionerna får med stor sannolikhet en tryggare och bättre utveckling 
(Fagerfjäll 2003, s.11-12 ). Det borde ses som en självklarhet att kvinnor och män ska 
ha samma möjlighet att arbeta på ledande positioner. Vissa yrken klassas fortfarande 
som manliga vilket gör det svårt att få könsbalans på ledande poster i olika delar av 
samhället. Det är allmänt känt att män oftare blir chefer på kvinnodominerade 
områden än kvinnor på mansdominerade. Det är också så att där det finns många 
kvinnliga chefer finns det ungefär lika många manliga, medan de mansdominerade 
chefspositionerna knappt har några kvinnor alls (SOU 2007:108, s.42).  
 
I dagens samhälle arbetar i stort sett lika många kvinnor som män. Trots detta ser 
statistiken gällande fördelningen av kvinnliga och manliga chefer inom näringslivet 
dyster ut. År 2006 var det endast 23 % kvinnor i chefsbefattning i den privata sektorn. 
Bland de främsta chefspositionerna är det endast 5 % som är kvinnor, i jämförelse 
med den offentliga sektorn där 58 % av alla chefer är kvinnor (SCB 2008, På tal om 
kvinnor och män, s.105-107). Denna skillnad kan till större del förklaras genom att 
den offentliga sektorn är mera kvinnodominerad och att det är många kvinnliga chefer 
inom vård och omsorg.  Detta visar på att näringslivet är det område som är minst 
könsbalanserat och även det område där ökningstakten är lägst, det vill säga ökningen 
av procentandelen kvinnliga chefer. Oftast är de kvinnliga cheferna personalchefer 
eller chefer för mindre enheter inom en organisation (SOU 2007:108, s.38-42). Något 
som är värdefullt att lägga märke till är att det idag finns fler chefer i förhållande till 
antalet anställda än vad det gjorde i början av 1990-talet. Närmare bestämt har det 
skett en fördubbling av andelen chefer från 2,2 procent av alla anställda år 1990 till 
5,4 procent år 2001. Kvinnor har under samma period gått från att utgöra 19 procent 
av alla chefer till 24 procent (Boschini 2004, s.26). 
 
Det är ingen slump att det finns relativt få kvinnliga chefer i näringslivet utan det är 
ett resultat av de incitament som kvinnor och män möter. Detta betyder att 
förändringar är möjliga och uppnåeliga genom konsekvent handling från individer, 
företag och samhälle. Många kanske tycker att i ett jämställt land som Sverige kan det 
inte finnas mycket kvar att göra från näringslivets och stadsmaktens sida, men ser vi 
till antalet chefer så liknar Sverige dock de flesta andra länder (Boschini 2004, s.14-
17). År 1921 fanns inga kvinnor representerade på högre befattningar. Det har snart 
gått nittio år sedan dess och fortfarande är det en tydlig obalans mellan könen på de 
högre positionerna. Utvecklingen går framåt, men väldigt sakta (SOU 2003:16, s.64).   
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1.2 Problemdiskussion 

Att öka andelen kvinnor i chefspositioner har länge varit ett debatterat ämne. Allt 
ifrån ekonomisidor i dagstidningar och börsbolagens styrelser till den svenska 
jämställdhetsministern, har diskuterat åtgärder för att öka andelen kvinnliga chefer i 
hög befattning eftersom de anser att detta är ett problem inom svenskt näringsliv 
(Boschini 2004, s.11). 
 
Vi hör ibland att kvinnor inte har vad som krävs och att detta skulle vara orsaken till 
att det är brist på kvinnliga chefer på toppositioner i näringslivet. Det tros även att 
kvinnor inte har rätt utbildning eller rätt egenskaper för en toppchefsposition. Om det 
förhåller sig på detta vis, då är det inte konstigt att det finns få kvinnliga chefer i 
näringslivet. Men har verkligen kvinnor sämre chefsegenskaper och finns det färre 
kvinnliga civilekonomer? Önskar inte kvinnor bli chefer och skulle de tacka nej till 
chefspositioner om de blev erbjudna. Stämmer detta? (Boschini 2004, s.56). Enligt 
kvinnorna själva så anser de att de definitivt eftersträvar chefspositioner och det enkla 
svaret är att kvinnor gärna vill göra karriär. Angående chefsegenskaper så är det 
väsentligt att reda ut om det finns några sakliga skillnader mellan kvinnors och mäns 
chefsegenskaper som skulle kunna motivera obalansen på de högre befattningarna. 
Det finns nya studier som undersöker kvinnors och mäns egenskaper som chefer. 
Dessa indikerar att kvinnliga toppchefer i snitt är duktigare än sina manliga kollegor 
på en rad olika kompetensområden (Boschini 2004, s.60-63).    
 
För att kunna diskutera anledningar till bristen på kvinnliga chefer i näringslivet är 
förutsättningen att veta hur stor denna brist är och hur utvecklingen har sett ut över 
tiden. Redan före 1980-talet fanns det kvinnliga chefer inom både offentlig och privat 
sektor, men de var försvinnande få. År 1984 kom Gisèle Asplund med den första 
sammanställningen över kvinnligt chefskap. Resultatet visade att ”jämfört med andra 
länder hade Sverige färre kvinnliga chefer i såväl privat som offentlig sektor”. En 
grupp studenter har de senaste åren beräknat hur många kvinnliga chefer det finns i 
Sverige, inom vilka branscher de arbetar och vilka befattningar de har. Det har skett 
en stor förändring sedan 1990 då endast 9 % av alla chefposter innehades av kvinnor, 
i dagsläget är det knappt en fjärdedel. I den privata sektorn har kvinnorna 19% av 
chefspositionerna medan de i offentliga sektorn innehar 55% av posterna. Det kan 
tyckas vara en stor skillnad mellan sektorerna men tar vi hänsyn till hur många 
kvinnliga anställda det är i respektive sektor blir skillnaden inte lika markant 
(Boschini 2004, s.25-26).  Vilken befattning kvinnor har i den privata sektorn beror i 
stor utsträckning på storleken på företaget de är anställda i. Att andelen kvinnliga 
chefer i Sverige har ökat det senaste decenniet har redan konstaterats, men andelen 
kvinnor är fortfarande mycket låg på de allra högsta verkställande befattningarna. 
Frågan är därför hur många fler kvinnor det behövs för att uppnå en situation där det 
finns lika många kvinnliga som manliga chefer? Vi riktar uppmärksamheten mot 
enbart den privata sektorn och utgår ifrån antalet chefer enligt data från Renstig 
(2003). Ser vi till alla privata företag är ”underskottet” av kvinnor på chefspositioner 
stort och uppgår totalt till ett behov av 132 079 kvinnor för att situationen ska bli helt 
jämställd. Inom börsbolagen är behovet däremot betydligt mindre, ”endast” 608 
kvinnor. Fagerfjäll (2003) uppskattar att bristen på kvinnliga toppchefer uppgår till 
mellan 2 500 och 3 000 i Sveriges 5 000 största företag. På poster som personalchef 
och platschef inom börsbolag behövs inte fler kvinnor, där är det ungefär lika många 
kvinnor som män. Kvinnliga verkställande och vice verkställande direktörer saknas 
däremot både inom börsnoterade och andra privata företag.  
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Det finns ett tydligt mönster som visar att ju mer ledningsansvar och ju högre upp i 
hierarkin vi kommer, desto större är behovet av kvinnor för att uppnå en balans 
mellan antalet kvinnor och män på chefsnivå (Boschini 2004, s.34-35). 
 
Den vanligaste utbildningsbakgrunden hos chefer har tidigare varit civilingenjör, men 
det är inte lika vanligt förekommande nu. I stället har ekonomutbildningar i allt större 
utsträckning blivit den vanligaste utbildningsbakgrunden som toppchefer har 
(Boschini 2004, s.64). Studier visar att kvinnor karriärplanerar och väljer att utbilda 
sig i större utsträckning än män och att de dominerar på ekonomiutbildningarna i 
Sverige (www.hsv.se). Ändå är det flera män som når de högre positionerna. Det är på 
grund av denna problematik som olika managementskolor för kvinnor skapats, Ruter 
Dam är en av dessa där Gunilla Arhén är VD. Hon tror att enda sättet att driva 
utvecklingen vidare är att ge kvinnorna ökad ledarskapskompetens och därigenom 
stärka dem i konkurrensen mot männen. Hon betonar även vikten av att ha kvinnliga 
förebilder i uppsatta positioner inom näringslivet för de yngre karriärkvinnorna 
(Arhén, Zaar 1997, s.20-23).  
 
Hälften av alla organisationer har officiellt uttalat sig om att de vill öka andelen 
kvinnliga chefer. Men vad görs egentligen åt saken? (SOU 2003:16, s.158-160). 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara vad företag gör för att få en mera balanserad 
fördelning mellan kvinnor och män på ledande befattningar.  
 
Den förklaring vi ska försöka bidra med kan vara av intresse för företagsledningar 
som vill se fler kvinnor avancera inom företaget, kvinnor som har ambitionen att 
klättra på karriärstegen och personer som är intresserade av ämnet ledarskap. 

1.3.1 Frågeställningar 

٠ Vad kan företag göra för att öka andelen kvinnliga ledare? 
٠ Har de använda tillvägagångssätten gett resultat? 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska referensram som behandlar den teori och 
litteratur som är betydelsefull för uppsatsen. 
 
Eagly och Carli (2007) anser att det idag inte handlar om att späcka glastaket utan att 
gå igenom labyrinten för att nå de höga positionerna. Med labyrint menar de att det 
finns en väg att gå, men att hindren är många på vägen fram och att det finns många 
återvändsgränder. Många kvinnor når inte ändå fram utan hindras av barriärerna. Om 
vi kan förstå dessa hinder i labyrinten och varför vissa kvinnor klarar att gå runt dem, 
kan vi arbeta mer effektivt för att få en jämnare könsfördelning mellan chefer. Ett 
hinder är att män och kvinnor kännetecknas med olika ord. Kvinnor som hjälpfulla 
och känslomässigt engagerade och män som hårda och kontrollerade. Detta gör att det 
blir en motsägelse för folk när en kvinna försöker styra med en hård hand. Styr 
kvinnan med en för mjuk hand kritiseras hon även då. Kvinnans ledarskapsstil 
stämmer ibland inte överens med människors syn på ledare. Det är konstaterat att män 
har högre lön och får snabbare befordran än kvinnor, detta utgör ett hinder i labyrinten 
vilket samspelar med att kvinnan bildar familj och får barn. Det är oftast kvinnan som 
avbryter sin karriär för att stanna hemma med barnen och det är även hon som tar ut 
mest vård av barndagar, som resulterar i att kvinnan får mindre arbetslivserfarenhet. 
Vilket i sin tur saktar ner hennes karriär. Kvinnors färre arbetstimmar resulterar även i 
lägre löneläge.  
 
När labyrinten undersökts ser man vad kvinnliga ledare konfronteras med. Det börjar 
med fördomar som ger männen fördel och som straffar kvinnan. Sedan kommer de 
fram till ett motstånd för kvinnligt ledarskap som inkluderar frågor om 
ledarskapsstilen och kvinnans auktoritet, men även utmaningen att kombinera karriär 
med familjeliv. Det blir många svängar i labyrinten för en kvinna och endast ett fåtal 
kvinnor har idag tagit sig hela vägen och uppnått topposition. (Eagly, Carli, 2007)  
 
Enligt Sterlter (2002) bör företagen ändra sitt företagsklimat till en mera 
”kvinnovänlig” arbetsmiljö, för att kvinnor ska kunna få en chans att avancera till 
högre positioner. Jämställdhet på organisatoriska ledande roller är en fråga om 
affärsetik. Det blir mer och mer vanligt med kvinnor i ledande roller, forskning 
respektive könsskillnader i ledarskapsbeteende blir också allt viktigare. En uppenbar 
anledning är att öka förståelsen och utforma förebyggande strategier för att upptäcka 
och utrota alla könsfördomar som kan påverka synen av kvinnors prestationer på 
arbetsplatsen. Alla medarbetare måste vara införstådda i vad betydelsen av att ha en 
jämn könsfördelning i de högre positionerna innebär.  
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2.1 Förändringsmetoder 

Företagen måste själva vara tydliga och aktiva när det gäller att öka andelen kvinnor 
på ledande befattningar. För att öka andelen kvinnor på chefsnivå är det till stor hjälp 
för aktörerna att använda sig av olika förändringsmetoder (Boschini 2004, s.124-130). 

2.1.1 Kartläggning 

Kartläggning är en metod som företrädesvis används i jämställdhetsarbetets inledande 
fas, när det saknas systematiserad kunskap om vad kön spelar för roll i organisationen. 
Denna metod kan bidra med kunskap av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Den 
kan bland annat ge information om horisontell och vertikal segregering, löneskillnader 
mellan kvinnor och män, arbets- och karriärsvillkor. Kartläggning kan även vara ett 
sätt att synliggöra kön som en strukturerande variabel i organisationen samt att 
synliggöra kvinnors erfarenheter i organisationen. Genom att ge kunskap som är 
värdefull för förändringsarbetets fortskridande, bidra till att artikulera erfarenheter och 
skapa diskussioner som åtminstone till viss del kan ”tala för kvinnor”. På så vis kan 
kartläggning utgöra ett första steg i en förändringsprocess. I Sverige kan kartläggning 
som metod sägas vara lagstadgad genom att jämställdhetslagen ålägger alla 
organisationer med fler än tio anställda att göra en jämställdhetsplan, vilket är ett 
arbete som föreskriver olika former av kartläggning (SOU 2003:16, s.168).    
 
Att skapa en vision och ett mål för att öka de kvinnliga cheferna inom ett visst antal år 
kan också ses som en typ av kartläggning. Företagsledningen måste undersöka hur 
kulturen i företaget upplevs hos medarbetarna, bör något ändras för att uppnå mer 
jämställdhet. Det handlar om att utveckla sin egen företagskultur inom organisationen 
så att den blir mindre fördomsfull. Det är också viktigt att man river de så kallade 
glastaken eller glasväggarna som många kvinnor upplever finns inom organisationer 
(Boschini 2004, s.126) 
 
Att kartlägga och analysera lön, arbetstider och andra villkor är också en metod som 
organisationer kan använda sig av vid jämställdhetsarbete. Att tänka på är dock att 
denna metod är lagstadgad och ska därför redovisas i jämställdhetsplanen. Arbetet 
som fokuserar på lön kan handla om att säkerställa att lönediskriminering inte 
förekommer på grund av kön, vilket enligt lagen är förbjudet. Arbetstider kan till 
exempel handla om att erbjuda framförallt småbarnsföräldrar att arbeta deltid vilket de 
enligt lagen har rätt till (SOU 2003:16, s.169-170).   

2.1.2 Arbetsförmåner 

Olika arbetsförmåner kan också vara ett sätt för att få fler kvinnor i chefspositioner. 
Ett exempel som är vanligt förekommande i USA är att företag erbjuder sina anställda 
att vid behov ha personal som kan anlitas för att ta hand om de anställdas sjuka barn 
eller för att hämta de från barnomsorgen om något oförutsett inträffar på kontoret som 
gör att föräldern får svårt att göra det själv. En annan förmån är tvätt och städtjänst 
samt att kvinnan kan få med sig lagad mat hem som gör att hon inte måste gå tidigare 
från arbetet för den sakens skull (Boschini 2004, s.127). 
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2.2 Chefsrekrytering 

Det är betydligt svårare för kvinnor att komma upp till toppositioner inom företag 
jämfört med män, oftast kommer kvinnorna till mellanchefsnivån, men inte högre. Att 
kvinnor hamnar inom en sektion i organisationen som inte leder längre än till 
mellanchef är också vanligt. Det är därför extra viktigt att kvinnor finns 
representerade i rekryteringsprocessen även på de områden en kvinna vanligtvis inte 
arbetar i. Rekrytering är en vanligt förekommande metod som företag använder sig 
av. Denna metod kan exempelvis handla om att i annonsen ange att organisationen 
välkomnar sökande av underrepresenterat kön. Det kan också handla om att göra en 
översyn av det befintliga rekryteringsförfarandet, vilket kan innebära att förfarandet 
ändras utifrån en kritisk granskning. Denna översyn kan till exempel resultera i ett 
strategiskt beslut om ett mer formaliserat tillvägagångssätt. Ett exempel är att det 
alltid bör vara en man och en kvinna med vid rekryteringar och att kravprofilen ändras 
så att den passar båda könen. Rekrytering som metod kan även handla om 
användandet av positiv särbehandling och kvotering. Positiv särbehandling används 
för att ge sökande av det underrepresenterade könet företräde vid anställning men 
även i de fall där det finns en meritskillnad mellan de sökande (SOU 2003:16, s.169).   
 
Många organisationer använder sig endast av informella kontaktnät när de gäller 
rekrytering av chefer eller uppmuntrar endast 1 person att söka den lediga tjänsten. 
Genom att annonsera tjänsterna skapar de en större urvalsgrupp till 
rekryteringsprocessen. Om företag ändå väljer att använda sig av interna nätverk är 
det viktigt att även fråga efter kvinnliga medarbetare som skulle kunna vara aktuella 
för tjänsten. Om företag väljer att rekrytera internt är de viktigt att utannonsera 
tjänsten så att alla i företaget får möjlighet att visa sitt intresse. I dessa fall har det 
bevisats att flera kvinnor finns med i urvalet (A Eagly, L Carli, 2007).  
 
Så många som 70 % av toppcheferna i Sverige har erbjudits eller uppmanats att söka 
en ledig tjänst. Detta visar på vikten av att ha ett brett och väl fungerande kontaktnät 
för att komma till topposition. Det är då bra att veta hur det ser ut vid en rekrytering i 
sitt eget företag. 
 
٠ Hur ser karriärs- och befordringsvägarna ut hos oss? 
٠ Hur ser rekryteringsprocessen ut?  Överensstämmer tillvägagångssättet med 

det officiellt uttalade?  
٠ Vad uppfattar medarbetarna är nödvändigt att göra/säga/uppnå för att bli 

befordrade 
٠ Kan medarbetarna själva söka information om hur processen går till? 
٠ Kan vi skapa och synliggöra fler olika karriärvägar? 
٠ Hur ser vi till att belöningssystemen hänger med i utvecklingen av alternativa 

karriärvägar? (www.women2top.net). 
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Intervjutekniken är en annan viktig del i rekryteringen av chefer, den börjar redan vid 
bemötandet av intressenter. Företaget måste bemöta intressenter av tjänsten på ett bra 
och korrekt sätt. Känner intressenterna ett nedlåtande kan detta vara avgörande för om 
de söker tjänsten eller inte. Vid intervjun rekommenderas det att ha både en manlig 
och en kvinnlig intervjuare som är utbildade i genusvetenskap för att båda könen ska 
kunna få komma till tals. Det är av stor betydelse att den sökande får prata hälften av 
intervjutiden. Ställ samma frågor till de intervjuade oavsett kön, det är lika viktigt att 
fråga de manliga sökande om barn och omsorg som de kvinnliga. Försök att få bort de 
fördomar om stereotyper som kan finnas inom en organisation och en själv som 
intervjuare. En metod att få bort fördomar är att täcka över de ansökandes 
personuppgifter så att rekryteraren inte vet vem som är man eller kvinna. Detta ökar 
chansen till att fler kvinnor blir kvar längre i urvalsprocessen. Konkretisera kraven på 
ledarskapsegenskaperna och enas om att ha könsneutrala tolkningar för att lättare 
kunna bedöma kandidaterna utifrån likvärdiga kriterier. Att ha ett kritiskt 
förhållningssätt vid bedömning om social kompetens, personlig lämplighet, 
kontaktnät är också metoder kvinnorna längre i urvalsprocessen. 
 
Två män och två kvinnor är ett bra riktmärke för urval av slutkandidater. Vid 
anställningsbeslutet kan det löna sig att lägga extra tyngd på de sökande som känns 
lite ”osäkra” för jobbet, det är lätt hänt att rekryteraren väljer en sökande som är lik en 
själv eller de andra cheferna i organisationen. I vissa fall kan positiv särbehandling 
tillämpas. Förutsättningen för positiv särbehandling är att den finns med i 
jämställdhetsplanen i organisation och att kvalifikationerna inte skiljer sig allt för 
mycket (www.women2top.net). 
 
Här nedan följer en checklista som kan vara bra att utgå ifrån vid rekrytering av 
chefer.  
 
٠ Har ni en strukturerad process för chefsrekrytering? 
٠ Ser ni till hela ledningsgruppens sammansättning när en ny medlem ska utses? 
٠ Utgår kravprofilen från verksamhetens mål och ledarpolicy? 
٠ Är kravprofilen rensad från egenskaper som kan tillskrivas det ena könet? 
٠ Arbetar ni aktivt med språk och bildval i platsannonser? 
٠ Har rekryterarna kunskap om jämställdhet och diskrimineringslagarna? 
٠ Har ev. konsulter dokumenterad erfarenhet av att rekrytera kvinnor till 

chefspositioner? 
٠ Kallas både kvinnor och män till intervju? 
٠ Ställs samma frågor till kvinnor resp. män rörande familj och fritid? 
٠ Har ni säkerställt att ev. test speglar både kvinnors och mäns kompetenser? 
٠ Finns både kvinnor och män som slutkandidater? 
٠ Tar ni tillvara möjlighet till positiv särbehandling av underrepresenterat kön? 

(www.women2top.net) 
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2.3 Ledarskapsutveckling 

Olika typer av utbildning som jämställdhetsmetod är de utbildningar som syftar till att 
öka yrkesspecifika kompetenser och förutsättningar hos främst kvinnor, så att de kan 
bryta segreringen på arbetsmarknaden och förflytta sig på höjden (SOU 2003:16, 
s.171).   
 
När vi talar om chefsutveckling handlar det om att utveckla det egna ledarskapet. Det 
handlar om att ge cheferna stöd att utveckla sitt eget förhållningssätt och att känna 
trygghet i sin roll. Reflekterande ledare med mod och självkännedom skapar 
förutsättningarna för ett klimat där kreativitet och kompetens tas till vara. Vid 
ledarskapsutveckling på ett företag är det viktigt att belysa genusperspektivet i 
utbildningen. Att ha ett genusinnehåll kan innebära att det diskuteras kunskaper om 
kön, ledarskap och organisation i blandade könsgrupper så att även männen får insyn i 
genusvetenskapen och vet hur de kan få in kvinnliga chefer (www.women2top.net). 
 
Att förmedla kunskap genom seminarier och föreläsningar är en annan typ av metod 
som förekommer inom ramen för ledarutvecklingsprogram och mentorprogram men 
även i mer fristående form. Aktörernas roll i ett sådant sammanhang kan antingen 
vara som arrangör eller som föreläsare. Seminarier och föreläsningar blir ett tillfälle 
där de kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper (SOU 2003:16, s.204).   
Coachning som närmast kan översättas med handledning, är också en metod som är 
vanligt förekommande. Coachning som metod är ett sätt att stötta, handleda och stärka 
kvinnors andel på chefspositioner. Det är viktigt att måna om de kvinnliga chefer som 
redan finns i företaget så att de kan utvecklas och avancera sig till högre positioner. 
Via mentorskap får kvinnor det stöd som behövs så länge arbetsmiljön är 
mansdominerad (Boschini 2004, s.130). Enligt Eagly och Carli (2007) bör det vara 
flera kvinnor inom samma team för att kvinnorna inte ska försvinna i teamet eller att 
deras idéer ska bli förbisedda.  
 
Här nedan presenteras två olika kvinnliga chefsutvecklingsprogram som företag 
använder sig av. 

2.3.1 Ruter Dam 

Ruter Damstiftelsen bildades år 1987 och är ett chefsutvecklings- och mentorprogram 
för kvinnliga chefer. Deras mål är att bidra till att fler kvinnor kommer till högre 
positioner i de större företagen inom näringslivet. Ungefär 800 kvinnliga chefer har 
deltagit i programmet som omfattar 1 års tid. Bland dessa 800 har ca 65 % blivit 
befordrade minst en gång. 
 

Programmet omfattar bland annat följande moment 
٠ 22 dagar seminarier på internat uppdelade i sex avsnitt 
٠ 5 företagsbesök där koncernchef och högsta ledning är värd 
٠ Organiserat externt mentorskap där direktörer från högsta ledande nivå 

medverkar 
٠ Organiserat internt mentorskap med direktörer från högsta ledningen i samma 

företag 
٠ Ett affärsnätverk mellan de kvinnliga cheferna som har genomgått programmet 

 



9 

Exempel på vad Ruter Dam tar upp på sina seminarier är: 
 
٠ Styrelsearbete 
٠ Affärsmässighet 
٠ Förändringsarbete 
٠ Kvinnligt/manligt 
٠ Utländska kulturer 
٠ Politik 
٠ Erfarenhetsutbyte i ledarskap och näringsliv 
٠ Krishantering 
٠ Självkännedom 

Programmet är uppbyggt för att utveckla kvinnor som redan är chefer för de ska 
kunna avancera till högre positioner inom företag och organisationer. Det är till för att 
belysa värdet av informella strukturer och kontakter i näringslivet och ge deltagare en 
bättre överblick över industri och samhälle. En annan viktig del som Ruter Dam tar 
upp och bidrar med är ett brett kontaktnät av både kvinnliga och manliga chefer i 
storföretagen. Efter att deltagaren genomfört programmet erbjuds hon att vara med i 
Ruter Dams Alumniförening, därigenom får de tillgång till ett brett kontaktnät som 
många kvinnor annars saknar (www.ruterdam.se). 

En del i programmet som är oerhört viktigt är mentorskapet, både de interna och de 
externa. Mentorerna är koncernchefer eller toppchefer som har erfarenhet av att leda 
på höga positioner. Varje deltagare får en intern mentor från sitt eget företag och en 
extern från ett annat företag. Det är meningen att mentorerna ska dela med sig av sina 
mänskliga och affärsmässiga erfarenheter så att samtalen med mentorerna ger 
deltagaren en helhet och ett annat perspektiv på saker.  

De kvinnor som deltar blir nominerade av sina chefer. Nomineringarna baseras på 
riktlinjer som att kvinnan är linjechef med eget personal- och budgetansvar alternativt 
ekonomi- eller finanschef. Hon ska vara en person som företaget är beredd att satsa på 
och hon måste ha en fri vilja att utvecklas. Det är även viktigt att hennes familj stöttar 
hennes deltagande (Ahrén, Zaar 1997, s.15-17) 

Varje år delas en utmärkelse ut till en högt uppsatt kvinnlig chef. År 2009 var det 
systembolagets VD Magdalena Gergers tur att ta emot utmärkelsen 
(www.ruterdam.se).  
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2.3.2 Future Executive Women       

Future Executive Women (FEW) är ett chefsutvecklingsprogram för kvinnliga ledare. 
Programmet vänder sig till företag som aktivt satsar på att öka andelen kvinnor på 
ledande befattningar och styrelser. FEW fokuserar på utveckling av det egna 
ledarskapet genom lärande, personlig utveckling, mentorskap och nätverksbygge i det 
skånska näringslivet (www.futureexecutivewomen.se). 
 
Syftet med programmet är: 
 
٠ Att rekrytera flera kvinnor till högre chefsbefattningar och/eller till 

styrelsearbete  
٠ Att utveckla kunskaper om strategiskt och professionellt ledarskap  
٠ Att utveckla kunskaper om styrelsearbete  
٠ Att utveckla kunskaper om maktstrukturer i organisationer  
٠ Att utveckla det egna ledarskapet 

 
Målet med programmet är: 
 
٠ Kvinnorna ska ”starta” interna nätverk för kvinnor och ledare, åtta stycken nya 

nätverk startas upp efter programmet  
٠ Kvinnorna synliggörs för olika styrelsepooler 
٠ Kvinnorna synliggörs för nomineringskommittéer  
٠ Kvinnorna ska efter programmets genomförande kunna axla styrelseuppdrag  
٠ Såväl kvinnorna som männen upprättar handlingsplaner för sin egen 

organisation hur de skall arbeta framåt med dessa frågor  
٠ 80 % av deltagarna har gått vidare i sin karriär efter programmet  
٠ Männen har tillägnat sig kunskap och medvetenhet kring kön och organisation 

samt breddar organisationens rekryteringsbas  
٠ Männen utvecklar nya nätverk med kvinnor  

 
Future Executive Women drivs av konsultföretaget Trust. Eva Carloni är kvinnan 
bakom Future Executive Women. Eva är psykolog och VD i företaget Trust, där hon 
arbetar med ledarskap och ledningsgruppsutveckling. Hon har många års erfarenhet 
av att utveckla ledare och verksamheter. 

Trust är ett konsultföretag som sedan 1990 har arbetat med att utveckla ledare och 
organisationer. Deras ambition är att förena människors vilja och kunskap att utveckla 
sin organisation och sig själv. Deras erfarenhet är att det bör ske genom konkret 
handling och personliga upplevelser. Då skapas ett lärande som leder till förändring. 
Trusts verksamhetsområden är rekrytering och skräddarsydd ledarskapsutveckling. 
Företaget har idag 10 anställda med bas i Malmö och filial i Stockholm. De arbetar 
främst i Öresundsregionen men de har kunder runt om i hela Sverige.  

I dagsläget är det fyra kvinnor som arbetar med FEW-projektet. Eva Carloni, 
projektansvarig/ledarskapskonsult, Charlotte Källander, ledarskapskonsult, Charlotte 
Rosenberg, Ledarskapskonsult samt Lena Gustavsson, administration/ 
kommunikation. Som stöd för utvecklingsprogrammet finns ett Advisory Board som 
består av ytterligare fyra personer utöver projektledningen med lång erfarenhet från 
det svenska näringslivet.  
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FEW är ett processorienterat program som fokuserar på ökad självinsikt, 
kommunikation, att skapa resultat som ledare, affärsmässighet, förändringsarbete och 
ledarskapets villkor. Det första programmet(FEW 1) startades i augusti 2006 och 
pågick i 18 månader med avslutning i december 2007. I september 2007 startades det 
andra FEW-programmet(FEW 2) som pågick fram till december 2008. Nu planeras 
det tredje programmet som kommer att starta i januari 2010.  
Utvecklingsprogrammet innehåller 17 utbildningsdagar uppdelat på nio olika avsnitt 
med inspirerande föreläsare och skickliga undervisare. Programmet inleds och 
avslutas med en cafédialog där både adepter och mentorer deltar. Utbildningsdagarna 
kompletteras med fem coachningtillfällen samt tio mentorträffar. Även mentorerna 
kommer att erbjudas utbildning under programmets gång. Programmet innehåller 
bland annat teman såsom förståelsebalanserat ledarskap, kvinna och ledare, innovativa 
ledare samt styrelseutbildning och affärskunskap (www.futureexecutivewomen.se). 

2.4 Sammanfattning 

Det finns många olika förändringsmetoder som företag kan använda sig av för att få 
balans mellan de båda könen på chefsbefattningarna.  
 
Kartläggning är en metod som används när det saknas systematiserad kunskap om vad 
kön spelar för roll i organisationen. Däribland löneskillnader samt olika arbets- och 
karriärvillkor för kvinnor och män. För att få flera kvinnor på chefspositioner kan 
även olika arbetsförmåner vara till stor hjälp, till exempel städ och  tvätthjälp. Detta 
för att lättare kunna kombinera karriär och familjeliv. 
 
Vid chefsrekrytering bör företag använda sig av ett mer formaliserat tillvägagångssätt 
för att optimera urvalet av de sökande. Att ha en man och en kvinna kvar vid sista 
urvalet rekommenderas. 
 
Genom att använda sig av ledarskapsutveckling kan kvinnors ledarskap utvecklas 
genom lärande, personlig utveckling, mentorskap och nätverksbygge. Föreläsningar 
och seminarier är metoder för att dela med sig av erfarenheter och kunskap. 
Coachning är en metod för att stötta, handleda och stärka kvinnors andel på 
chefspositioner.  
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3. Metod 
Under denna del redogör vi för de angreppssätt och tillvägagångssätt som vi 
använder oss av i studien. Vi redogör för arbetets perspektiv, referensram, studiens 
validitet, reliabilitet, alternativa metoder samt källkritik. 
 
Att vi skulle skriva om kvinnligt ledarskap var ett självklart val och det var vi båda 
överens om. Varför detta ämnesval kändes så rätt var för att vi båda är intresserade av 
ledarskap och att vi en dag kan se oss själva arbeta på en ledande position. Men 
problemet var att komma fram till problemområde och syfte. Efter många funderingar 
och mycket velande beslutade vi oss för att undersöka vad företag gör för att öka 
andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kände att detta var ett område som inte 
forskats i så mycket och vi tyckte att det skulle vara intressant att veta vilka åtgärder 
som finns. 

3.1 Val av metod 

Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri, det vill säga data om verkligheten. När 
primärdata ska samlas in finns det olika metoder och tillvägagångssätt att använda sig 
av. Vilken metod som lämpar sig bäst styrs av undersökningens problemformulering 
(Jacobsen 2002, s.137-139). Vi redogör här nedan för valet av metod för just vår 
studie. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

När primärdata ska samlas in till en undersökning finns det två alternativa metoder att 
välja bland, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Vad som avgör detta val är 
vår problemformulering, det vill säga det vi har för avsikt att undersöka i vår studie.  
En kvalitativ studie bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord 
än på kvantifiering vid insamling av data. Kvalitativ uppläggning är en flexibel metod 
som kan anpassa datainsamlingen till den verklighet som forskningsobjektet befinner 
sig i (Bryman 2007, s.249). Eftersom det redan finns siffror som visar på att kvinnor 
är underrepresenterade på många chefspositioner är vi mera intresserade av att 
undersöka vad företag gör för att öka andelen kvinnliga ledare. Vår problemställning 
är explorativ och därför behöver vi ta hjälp av en metod som går in på djupet av 
problemet. Eftersom vi ville utföra intervjuer i vår studie lämpar sig den kvalitativa 
metoden bäst.  

3.1.2 Deduktiv datainsamlingsmetod 

Metodikens första problem är vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp om 
verkligheten. Vi har i denna studie valt att använda oss av en deduktiv strategi, det vill 
säga att vi går från teori till empiri. Vi skaffade oss först en viss uppfattning om hur 
verkligheten ser ut och därefter samlade vi in empiri för att se om våra förväntningar 
stämde överens med verkligheten. Förväntningarna bygger på tidigare empirisk rön 
och tidigare teorier (Bryman 2007, s.20-22).  
 
Vår uppfattning om verkligheten var att det skulle vara en markant skillnad mellan 
kvinnors och mäns karriärvägar. Vi trodde även att kvinnor var tvungna att jobba 
hårdare för att uppnå en chefsposition. Vi hade också en teori att Nordea arbetade med 
specifika metoder för att få flera kvinnor på de ledande befattningarna. 
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3.2 Sekundärdata 

För att kunna utforma vår teoretiska referensram var vi tvungna att läsa igenom en 
mängd olika böcker och artiklar som behandlade ämnet kvinnligt ledarskap. Detta för 
att kunna bilda oss en uppfattning om hur forskningen ser ut idag. Nedan följer en 
närmare presentation av tillvägagångssättet vid insamling av våra sekundärdata. 
 
För att vi skulle få en helhetsbild av forskningsämnet började vi med att granska 
böcker, artiklar och Internetsidor inom ämnena kvinnligt ledarskap och olika 
tillvägagångssätt för att öka andelen kvinnliga ledare. Vi studerade även olika bankers 
hemsidor för att se om det fanns någon bank som satsade extra mycket på kvinnor. 
När vi läste på Nordeas hemsida såg vi att deras mål för 2009 var att öka andelen 
kvinnor på ledande positioner. Detta väckte snabbt vårt intresse vilket gjorde att vi 
ville undersöka djupare vad Nordea använder sig av för åtgärder för att nå detta mål.  
 
De flesta böcker vi använt oss av är skrivna av svenska författare och är lånade på 
Mittuniversitetets bibliotek. Då vi sökte efter vetenskapliga artiklar använde vi oss av 
databaserna Libris, Academic Search Elite, Business Source Premier, Econ Lit, 
ScienceDirect samt UlrichsWeb. Våra sökord var ”women and leadership”, ”female 
manager” , ”women and career” och ”work and women”. Att söka efter relevanta 
artiklar för vår studie var inte lätt, men efter mycket sökande hittade vi tillslut en på 
ScienceDirect. Vi fick även hjälp av Leif Arnesson, vår handledare, han uppmanade 
oss att söka efter artiklar skrivna av Eagly och Carli. När vi kände att vi var väl 
pålästa inom ämnet började vi skriva inledningskapitlet och därefter fortsatte vi med 
teorikapitlet.  
 
De böcker och artiklar vi läst grundar sig främst på kvalitativa studier, men vi har 
även studerat kvantitativa källor som till exempel statistik från Statistiska 
Centralbyrån. 

3.3 Primärdata 

Insamling av primärdata till en kvalitativ studie kan ske på en mängd olika sätt. Man 
kan exempelvis genomföra telefonintervjuer eller göra besöksintervjuer (Bryman 
2007, s.128) Hur vi har gått tillväga då vi samlat in vår primärdata och valt ut 
respondenter redovisas närmare nedan. 

3.3.1 Urval 

Vid en intervju är det viktigt att välja rätt intervjupersoner och att förbereda intervjun 
noggrant eftersom det tar lång tid både på det empiriska planet och på 
bearbetningsplanet (Ejvegård, 2009, s.51). Besöksintervjuer är en väldigt kostsam och 
resurskrävande metod (Bryman 2007, s.128). Detta var en av anledningarna till att vi 
endast valde att intervjua två personer men även att ju fler intervjuer man genomför 
ökar risken för den så kallade mättnadsfaktorn. Oftast blir resultatet bättre om man 
gör mera ingående intervjuer med ett fåtal respondenter än ytliga intervjuer med 
många respondenter (Repstad, 2007, s.92). 
 
Anledningen till att vi valde Nordea till vår empiriska undersökning var att de i sin 
årsredovisning år 2008 hade ett mål för år 2009 att öka andel kvinnor på ledande 
positioner. Vi tyckte att det passade till vårt syfte och ansåg att de borde ha någon 
åtgärd för att få fler kvinnor på ledande positioner.  
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Vi valde att intervjua två kvinnor som arbetar på olika positioner på Nordeas 
bankkontor i Östersund. Detta för att få olika synvinklar på vårt studiesyfte, en på hur 
det upplevs vara och en på hur det faktiskt är. Anledningen till att vi valde enbart två 
personer var också på grund av den begränsade tiden, men vi ansåg även att två 
personer skulle vara tillräckligt för att få en uppfattning om hur Nordea i Östersund 
går till väga för att öka andelen kvinnliga chefer. 

3.3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Vid den empiriska undersökningen har vi till största del använt oss av primärdata för 
att vi ansåg att det var det mest relevanta med tanke på vårt syfte. Vi valde att samla 
in vår data genom två besöksintervjuer med kvinnor på olika positioner inom 
bankkontor. 
 
Vid insamling av primärdata använde vi oss av öppna intervjuer, vilket vi ansåg var 
det mest lämpade tillvägagångssätt för att få en uppfattning om vad Nordea gör för att 
få fler kvinnor på ledande positioner. En öppen intervju lämnar möjligheten att 
vidareutveckla och förklara frågor till respondenten vilket leder till bättre kvalitet på 
svaren. Men den ställer även höga krav på intervjuaren som både ska lyssna, tolka 
svaren, ställa mera djupgående frågor och samtidigt inte äventyra det förtroliga i 
intervjusituationen (Ejvegård 2009, s.51).  
 
Vi är väl medvetna om att intervjueffekten är väldigt hög vid en besöksintervju och att  
intervjuaren kan påverka respondenten både medvetet och undermedvetet. Men trots 
detta anser vi att denna metod passar oss bäst då det är lättare för respondenterna att 
tala om känsliga ämnen när man sitter ansikte mot ansikte än via telefon (Jacobsen 
2002, s.161-162). Det är helt enkelt lättare att få en personlig kontakt när man sitter 
mittemot varandra och på så vis kan även en mera förtrolig stämning skapas. 
Intervjuaren bör sträva efter att vara neutral och objektiv utan att det innebär att man 
är kylig mot respondenten. Det är även viktigt att inte ställa ledande frågor (Ejvegård 
2009, s.53-54).  
 
De två personliga intervjuerna vi genomförde varierade tidsmässigt eftersom 
respondenterna fick olika antal frågor. Intervjun med den personliga bankmannen 
handlade i största del om vad hon trodde, tyckte och hade för inställning medan 
intervjun med kontorschefen baserades på erfarenhet och hur det faktiskt är. 
 
Under båda intervjuerna använde vi oss av en diktafon, detta för att inte missa viktig 
information. Det är omöjligt att hinna anteckna och komma ihåg allting som sägs 
under långa intervjuer med många frågor. Om vi hade missat någon information hade 
det kunna påverka studiens resultat. För att få ett bra samtal krävs det dessutom att 
man har ögonkontakt, vilket gör det svårt att föra anteckningar samtidigt. Därför är en 
diktafon ett bra hjälpmedel vid en personlig intervju (Jacobsen 2002, s.166). 
 
Under båda intervjuerna var vi passiva för vi trodde att det skulle ge de mest relevanta 
svaren. Detta ledde till att respondenterna inte höll sig helt till frågorna utan svävade 
ut i sina svar. I efterhand konstaterade vi att vi skulle ha varit mer aktiva i 
intervjuerna, vilket vi tror skulle gett oss fler konkreta svar. Ett annat sätt för att få 
mer väsentlig information om vad Nordea gör för att öka andelen kvinnliga chefer,  
hade kunna varit att intervjua en till chef istället för den personliga bankmannen.  
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3.3.3 Intervjuguide 

Vi valde att förbereda två olika intervjuguider, en för kontorschefen och en för den 
personliga bankmannen. Detta för att vi ansåg att samma frågor inte skulle passa båda 
respondenterna eftersom de arbetar på olika nivåer och besitter olika mycket 
erfarenhet. Ungefär en vecka innan intervjun skickade vi ut frågorna till respektive 
respondent. Detta för att de i förväg skulle få möjlighet att kunna förbereda sig men 
även för att vi ville undvika ogenomtänkta och inkorrekta svar. När vi skrev 
intervjufrågorna utgick vi från teorin. Vi frågade bland annat om Nordea hade någon 
speciell chefsutveckling för kvinnor, om de hade tillgång till nätverk och om de 
erbjöd sina anställda förmåner för att underlätta karriär och familjeliv. En fråga som 
vi i efterhand anser hade varit relevant är hur Nordea går tillväga vid rekrytering. 
Denna fråga fick vi till viss del svar på tack vara Maries utsvävningar men det hade 
för vår studie varit av stor betydelse med ett utförligare svar. 

3.4 Analys  

Efter att vi utfört våra intervjuer gjorde vi en ordagrann transkribering av 
ljudupptagningen, vilket Jacobsen (2002, s.216) kallar för tjocka beskrivningar. Nästa 
steg bestod av att vi systematiserade och reducerade informationen till ett mera 
överskådligt dokument som sedan blev vår empiridel. Vi sållade bort den information 
som vi ansåg var irrelevant och ej passade vår studie. Vi valde att skriva en utförlig 
empiridel och utforma den efter intervjuguidens upplägg. Eftersom båda intervjuerna 
gav väldigt mycket information ansåg vi att det skulle vara en fördel att dela upp varje 
fråga med tillhörande svar var för sig, istället för att sammanställa data i en löpande 
text. Därefter tolkade vi den data vi sammanställt för att kunna finna likheter och 
skillnader mellan teori och empiri. Vi försökte se samband mellan hur teorin beskrev 
chefsutveckling och hur Nordea gick till väga. Vi valde att dela upp vår analys efter 
teorins huvudrubriker för att på så vis kunna få en mera överskådlig bild på 
kopplingen mellan teori och empiri. 

3.5 Källkritik 

Källkritik är en vetenskaplig metod som används för att granska information från 
olika källor. Det finns fyra aspekter man bör tänka på vid källkritik.  
 
٠ Äkthetskrav: Är materialet äkta eller kan det vara förfalskningar 
٠ Oberoendekrav: Man måste ta reda på var ifrån fakta härstammar. Många 

författare använder sig av sekundärdata i sina böcker. Då är det viktigt att 
kolla upp primärdata så att fakta inte blivit förvriden och tagen ur sitt 
sammanhang. 

٠ Färskhetskrav: Det är allmänt bättre att utgå från nyare källor än äldre 
Eftersom den bör ha med väsentliga fakta från förr samt nyare rön och mer 
fakta än en äldre bok.  

٠ Samtidighetskrav: En bok som ligger närmare beskrivna tidshändelser kan 
ibland vara mer relevant eftersom förståelsefaktorn är hög och glömskefaktorn 
är låg. Den som inte varit med om händelserna kan ha svårt att bedöma de rätt 
(Ejvegård 2009, s.71). 
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Eftersom teoridelen i vår studie baseras på sekundärdata är det viktigt att genom 
kritisk prövning försöka fastställa om en källas informativa innehåll är trovärdigt. 
Merparten av de källor vi använt oss av har varit undersökningar gjorda av forskare. 
Dessa undersökningar har haft ett annat syfte än vårt vilket är viktigt att ha i åtanke 
när vi studerar sekundärdata. Vi anser att de källor vi använt oss av har ett stort 
äktighetskrav, färskhetskrav och även ett samtidighetskrav eftersom de forskningar vi 
använt oss av bara är några år gamla.   
 
De två managementskolorna vi skrivit om är inte vetenskapligt baserade utan endast 
exempel på hur utbildningar kan vara uppbyggda. Dessa källor är primära och har 
används av framgångsrika företag i Sverige, till exempel Telia, Skandia Link och 
Ericsson (Arhén, Zaar 1997, s.120-131) Utifrån att dessa utbildningar gett resultat 
anser vi dem som lämpliga. De olika verktygen vi skrivit om i teorin är hämtade från 
ett EU-projekt som omfattas av flera stora företag som, Swedbank, Volvo och IBM 
Sverige. Eftersom detta är ett projekt med stöd av EU-kommissionen och förekommer 
mellan flera länder anser vi att de inte skulle kunna publiceras om de inte var 
tillförlitliga. 
  
Vi har även tagit upp viss statistisk information i vår undersökning. Dessa siffror är 
hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Statens Offentliga Utredningar 
(SOU).  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 
handlar om att den data vi har samlat in i vår studie är tillförlitlig (Bryman 2007, 
s.257-258). Eftersom vår studie är kvalitativ berör begreppen validitet och reliabilitet 
såväl datainsamling som den efterföljande analysen av insamlad data.  
 
Hög reliabilitet är ingen garanti för att vi får hög validitet men låg reliabilitet medför 
alltid låg validitet. Dessa två regler är bra att komma ihåg när en studie utförs. Det är 
däremot viktigt att alltid sträva efter hög validitet och reabilitet i en undersökning. 
Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med 
kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ 
forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i 
studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in 
och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt (Ejvegård 2009, s.77-83). 
 
För att få en tillförlitlig uppfattning av vår studie har vi i den mån vi  kunnat använt 
oss av vetenskaplig fakta. Det enda som inte kan anses vara vetenskapligt är fakta om 
de två managementskolor för kvinnor som finns under teorikapitlet. Bortsett från detta  
anser vi att de använda källorna är tillförlitliga, vilket gör att reliabiliteten i studien 
blir hög. Gällande vår empiridel är vi medvetna om att vår studie inte är tillräckligt 
omfattande, för att ge en helhetssyn över hur företag går till väga för att få en 
balanserad könsfördelning på chefsbefattningarna. Den ger däremot en verklighetssyn 
om hur det kan gå till inom företag och i detta fall vad Nordea gör. Vi anser att 
validiteten i vår studie är god eftersom vi har undersökt det vi hade för avsikt att 
undersöka. Vi anser att de svar vi fått i intervju är tillförlitliga och att de täcker vårt 
syfte men vi kan däremot inte generalisera svaren på grund av få intervjuer. 
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4. Empiri 
I följande avsnitt presenterar vi vår primärdata. Denna har vi samlat in genom att 
intervjua två kvinnor på olika positioner inom den svenska banksektorn.  
 
Den första kvinnan vi intervjuade heter Jenny Ottosson. Hon är 30 år och jobbar på 
Nordeas privatrådgivning som personlig bankman. Denna intervju tog cirka trettio 
minuter. Därefter intervjuade vi Nordeas kontorschef, Marie Jacobsson 45 år. 
Intervjun med henne tog cirka sextio minuter. 

4.1 Intervju med Jenny Ottosson 

Hur ser din väg ut fram till den position du har idag? 
Under tiden som Jenny studerade jobbade hon extra som privathandläggare på 
telefonbanken Swedbank. När hon studerat färdigt och erlagt sin magisterexamen i 
Nationalekonomi fick hon ett 6 månaders vikariat i kassan på Swedbank i Krokom. 
Därefter fick Jenny återigen en anställning på telefonbanken Swedbank, men denna 
gång jobbade hon mot företagskunder vilket gav henne fördjupad kunskap inom bland 
annat rådgivningsrätt. Detta är bakgrunden till att hon sökte jobb hos Nordea. Idag 
jobbar Jenny som personlig bankman på Östersundskontoret och det har hon gjort i 
drygt ett och ett halvt år tillbaka. Hon jobbar enbart med bokade kunder och 
rådgivningar som innefattar allt ifrån lån, bolån, försäkringar till pensioner, bankkort, 
sparande och placeringar. Jenny har en kundbas på ungefär 700 kunder som hon tar 
kontakt med och bokar in tider och däremellan kontaktar kunderna själv Jenny om de 
behöver hjälp med något. 
 
Är du nöjd med din nuvarande position? 
Jenny är jättenöjd med sitt nuvarande arbete. Hon får träffa väldigt många människor i 
olika stadier i livet. Allt ifrån unga par som är i eld och lågor och ska köpa hus till 
äldre människor som behöver hjälp med att arbetsplanera. Ett mycket trevligt och 
varierande jobb som Jenny tycker passar henne utmärkt. Planen under hennes 
utbildningstid var inte att jobba inom bank, men det är inget hon ångrar. Idag är hon 
istället glad över att hon valde att läsa nationalekonomi då den ligger mycket till 
grund för många strategier inom bankvärlden, som spar- och placeringsstrategier. 
Utan kunskapen om vad som händer ute på marknaden är det omöjligt att kunna 
rådgiva sina kunder om till exempel räntor och aktier. 
 
Kan du tänka dig att avancera ytterligare inom företaget? 
Jenny kan absolut tänka sig att avancera inom företaget. Hon siktar inte på att bli chef, 
inte än på länge i alla fall. Hon anser att det finns så många andra roliga jobb inom 
banken. Hon har också svårt att tänka sig att man går tillbaka efter att man haft en 
chefsposition. Så om hon en dag vill bli chef så får det bli de sista åren innan hon går i 
pension. Jenny har gett upp det där med att försöka planera allt för mycket. Att bli 
chef är inget hon har som mål utan så länge hon trivs med sitt arbete och så länge hon 
utvecklas så är hon nöjd. Det är det viktigaste och det är det som driver henne.  
 
Nordea är en stor organisation och det finns väldigt många, nästan obegränsat med 
möjligheter vad man kan gå vidare till och arbeta med. Jenny trivs inte bara med sitt 
arbete utan även med sina arbetskollegor så hon har inga som helst planer på att gå 
från Nordea.  
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Anser du att det finns skillnader mellan hur en man och en kvinna måste prestera för 
att nå samma chefsposition? Om ja, på vilket sätt? 
I detta svar utgår Jenny ifrån hur det ser ut på hennes egen arbetsplats, där både  
kontorschefen och företagsmarknadschefen är kvinnor. Med den erfarenheten tror hon 
inte att det är någon skillnad mellan hur en man och kvinna måste prestera utan hon 
tror att båda, oavsett kön har samma möjlighet att nå samma chefsposition, i alla fall 
inom Nordea. Men pratar man i det stora hela så tror hon absolut att kvinnor måste 
kämpa mera än männen för att få en chefsposition. 
 
Vet du att Nordea jobbar för att få flera kvinnor på ledande positioner? Om ja, 
påverkade detta dig till att vilja bli anställd av Nordea?  
Att Nordea jobbar för att få flera kvinnor på ledande positioner är Jenny väl medveten 
om men det var inget hon visste om när hon sökte sitt jobb. Det hon hade hört var att 
många som jobbade på Nordea trivdes väldigt bra.  
 
Vet du om Nordea har någon speciell chefsutveckling med syfte att öka andelen 
kvinnor på ledande positioner? 
Det Jenny vet att det finns är mentorprogram, men det är ingen könsinriktad. Utan 
vem som helst som är anställd i Nordea kan söka om att få en mentor, karriärmässigt 
men även lite personligt mentorskap också. Möjligheten att få en mentor är Jenny 
självklart intresserad av, inte riktigt än men längre fram då hon känner att hon vill 
börja röra på sig till en annan position. Hon berättar även att det då är någon i banken 
som är mentor, en person som varit i branschen betydligt längre och som har gått 
igenom flera olika positioner. Men det är den anställdes ansvar att ta tag i det om man 
är intresserad. Skulle Jenny lyfta frågan så skulle den tas emot av hennes närmsta chef 
på ett väldigt bra sätt. Detta gäller även andra utbildningar, det är inte stopp utan 
Jennys känsla är att alla möjligheter finns.  
 
Vet du om Nordea använder sig av någon annan metod för att kvinnor ska kunna nå 
en högre position? Om ja, är det något du är intresserad av? 
Ej besvarad i intervjun. 
 
Är du medlem i något nätverk? Om ja, känner du att du har haft någon nytta av 
nätverket?  
Jenny är inte medlem i något nätverk liknande LC (Ladies Circle), inte hittills i alla 
fall. Hon ser däremot hennes arbete som ett stort närverk. Eftersom hon träffar så 
många människor, samarbetar med mäklare och kommer i kontakt med andra banker 
så skapar hon nya kontakter och bygger upp ett nätverk hela tiden. Än så länge har 
hon inte haft någon nytta av dessa kontakter. I framtiden tror hon kanske att hon kan 
ha nytta av ett nätverk men hittills har hon gått på egna meriter. 
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Anser du att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor måste prestera för att få 
samma respekt/uppskattning? 
På Nordea upplever inte Jenny någon skillnad mellan hur män och kvinnor måste 
prestera för att få samma respekt och uppskattning. ”Om det inte är så att jag inte ser 
det förstås utan går och tror att allt är frid och fröjd men så egentligen måste jag slita 
häcken av sig” säger Jenny och skrattar. 
 
Vilka faktorer tror du påverkar en kvinnas väg till att bli chef? 
Jenny tror framförallt att det är personlig drivkraft som får en kvinna att bli chef. 
Eftersom hon tror att kvinnor måste kämpa mera än männen för att bli chef så anser 
hon att det verkligen är viktigt att vara drivande. Att vara ambitiös och göra ett bra 
jobb tror Jenny att man kommer långt på. Vill man däremot nå en väldigt hög 
chefsposition, till exempel Sverigechef så tror hon däremot att man måste vara väldigt 
målinriktad och tänka till på allt man gör efter vägen. Hon har en känsla av att ju 
högre man siktar desto mera målinriktad måste man vara och leva efter det redan från 
ett tidigt stadium.  
 
Anser du att det behövs flera kvinnliga chefer? Om ja, varför? 
Generellt så tycker hon absolut det. Däremot tycker Jenny att det är en ganska 
balanserad fördelning på Nordea. Det är perfekt när det finns både kvinnliga och 
manliga medarbetare eftersom man ser på saker och ting på olika vis. 

4.2 Intervju med Marie Jacobsson 

Hur har din väg sett ut till din position idag? 
Marie gick fyra år i gymnasiet, fjärde året var en påbyggnad där hon läste in 
ekonomiämnena på gymnasienivå. Efter skolan började Marie arbeta och hamnade av 
en slump på Nordea, som tidigare hette Sundsvallsbanken. Där arbetade hon i kassan i 
två år innan det bar av till Uppsala för universitetsstudier. Marie läste till civilekonom 
medan hon var tjänstledig från Nordea. När hon studerat klart i början på 90-talet, 
flyttade hon tillbaka till Östersund och fortsatte sitt arbete på Nordea. Hon började då 
jobba med företagskunder som kundansvarig, det vill säga att Marie själv tog hand om 
ett antal kunder. Detta gjorde Marie i fyra år, fram till 1994, då hon fick sitt första 
barn. Sedan var hon mammaledig i ett och ett halvt år.  
 
När Marie kom tillbaka pågick en omorganisering i banken, Nordbanken (tidigare 
Sundsvallsbanken och Götabanken) och Pk-banken skulle slås samman och bildade 
Nordea. Marie blev då erbjuden att bli kreditansvarig. Banken ville ha en person som 
hade koll på flödet av krediter, en person som kollade på hur besluten skulle tas och 
att regelverket följdes med mera.  Detta var Maries första chefsjobb där hon hade ett 
antal medarbetare som var underställda henne. Det var personer som jobbade med 
administrativt jobb. Marie ansågs passa på denna position eftersom hon studerat men 
också för att hon var bra på sitt jobb även om hennes tidigare arbete inte hade så 
mycket att göra med jobbet som kreditansvarig. Marie var då 30 år och hennes 
underställda 50 plus, så det var en rolig men tuff utmaning. När hon hade arbetat ett 
tag som kreditansvarig blev hon gravid och fick sitt andra barn 1998, hon var även då 
hemma ett och ett halvt år. Då var det en annan person som fick Maries jobb när hon 
gick på föräldraledigheten. Men hon visste att hon hade kvar jobbet på Nordea men 
inte som kreditansvarig.  
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När hon kom tillbaka hösten 1999 blev chefstjänsten för privatsidan ledig, den 
personen hade suttit väldigt länge och var väldigt bra men beslutade sig för att söka 
sig vidare. Den dåvarande kontorschefen kontaktade Marie medan hon var 
föräldraledig och berättade om den lediga tjänsten och han ansåg att det var ett jobb 
för Marie. Hon sökte jobbet och fick det. Där jobbade hon i nästan tre år. Då blev den 
dåvarande chefen på företagssidan kontorschef så jobbet som företagschef blev ledigt.  
Marie kände att hon hela tiden hade sett sig själv på företagssidan så hon sökte jobbet, 
utan påtryckning. Hon tänkte att ”ska jag ha chefsjobbet på företagssidan måste jag 
söka det nu annars kommer någon annan ta det och troligtvis sitta väldigt länge”. Det 
var ofta så att de som hade chefsjobb satt väldigt länge. Marie sökte jobbet och fick 
det i slutet av 2002. Marie hade som mål att bli chef för företagssidan och nu när hon 
blivit det satte hon upp ett nytt mål, att hon någon gång i framtiden skulle kunna tänka 
sig att bli kontorschef. Men tidigare än Marie hade trott, sökte den dåvarande 
kontorschefen ett annat jobb och den tjänsten blev ledig. Nu tänkte Marie på samma 
sätt som då chefsjobbet för företagssidan blev ledigt. Marie sökte jobbet och fick det i 
början på juni 2005 och det är den positionen hon har idag. Hon har jobbat i banken i 
25 år men aldrig haft någon chefsposition på en annan arbetsplats.  
 
Är du nöjd med din nuvarande position? Kan du tänka dig att avancera inom 
företaget? 
Marie är jättenöjd med jobbet som kontorschef men skulle kunna tänka sig att 
avancera ytterligare men inte inom de närmaste åren eftersom det skulle innebära en 
flytt, och det känns inte rätt för barnen. Marie tycker att jobbet ska vara en utmaning 
och det behöver inte bara betyda att man avancerar i rang.  
 
Hur ser din omgivning ut? Kvinnligt och manligt? 
Marie har tillsatt en kvinnlig företagschef och fick en manlig privatchef med på köpet. 
Den manliga privatchefen efterträdde Marie för några år sedan och han blev 
uppmanad av Marie själv att söka tjänsten. Hon ser dem som ska göra jobbet som 
människor och vem som är bäst lämpad för jobbet. Det vanligaste är att ha en kvinnlig 
privatchef och en manlig företagschef men på Maries kontor är de tvärtom, hon tittar 
på individen och inte på könet. Hon anser att blandade grupper är bäst, både kön, 
ålder och etnisk bakgrund.  
 
Anser du att det finns skillnader i mellan hur en man och en kvinna måste prestera för 
att få samma chefsposition? 
Marie svarar både ja och nej på denna fråga. Privat sett har jag inte upplevt att jag 
blivit förfördelad för att jag varit kvinna. Men ju högre upp man kommer desto tuffare 
blir det. I regionen MittSverige så är det endast två kvinnliga kontorschefer resten är 
män, regionchefen är också en man. De klassiska sanningarna som ”vi pratar inte 
samma språk” tycker Marie stämmer vissa gånger när de sitter på möten med 
regionledningen.  Hon kan tycka att om hon säger något på sitt sätt i regionledningen 
får det inte samma slagkraft som om en man hade sagt det. ”Det har blivit tydligare ju 
äldre jag blivit och ju mer jag har med mig i bagaget. Hade ni ställt den här frågan för 
10 år sedan hade jag nog svarat att det inte var några skillnader”. Marie anser också 
att det går långsamt i utvecklingen. Hon menar att på de lägre nivåerna på Nordea är 
det ingen skillnad men i de högre positionerna blir skillnaden markant. ”Det är först 
när du kommer upp på min nivå och börjar närma dig den absoluta toppen i banken.  
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I vår ledning i banken är det inte många kvinnor det kan jag säga, vi föregår inte 
direkt med något gott exempel. Jag har ingen kvinnlig förebild i banken, det finns ju 
ingen sådan, och det är lite tråkigt” säger Marie. Hon kan inte heller sätta fingret på 
varför det är så ojämnt högre upp men säger samtidigt att det är en manlig struktur 
och det är väl så att man ofta ser de som är mest lik sig själv, vilket kan göra att man 
förordar en man före en kvinna tror Marie. Hon spekulerar även i att vissa jobb inte är 
värt det heller eftersom det kräver mycket tid och hon tror att man som kvinna värnar 
mycket om livet utanför jobbet.  Att man känner att familjelivet är värt mer än att 
arbeta på en högre position. Om hon ser till sig själv skulle hon inte vilja ha ett arbete 
där hon var tvungen att jobba 80 timmar i veckan.   
 
Marie tror att en stor del av skillnaden ligger i att det fortfarande finns män som har så 
pass mycket support hemifrån att de kan ta ett sådant jobb, även fast de kanske är mitt 
i livet. Men en förändring håller på att ske, tack och lov, säger Marie. Hon tror att 
männen måste börja ställa samma krav som kvinnorna annars kommer ett chefsarbete 
över kontorsrörelsen i Sverige innebära många timmars arbete, inte 80 men kanske 55 
timmar. ”Det är vad man maximalt kan sätta av, för resten av tiden vill man tillbringa 
med sin familj. Säger även männen nej så finns det ej några sökande” säger Marie.  
 
Anser du att det finns skillnader i mellan hur män och kvinnor måste prestera för att 
nå samma respekt/ uppskattning? 
Marie svarar både ja och nej på denna fråga också.  Ser hon till sig själv känner hon 
inte att de är någon skillnad och att hon för egen del har fått jobbat hårdare än någon 
annan. I sådana fall bara för att hon är den hon är. Hon säger samtidigt att det är svårt 
att jämföra sig själv med andra eftersom alla är olika. ”Jag kan inte riktigt avgöra det, 
i den roll jag har” säger Marie och berättar vidare. Jag tror ändå att det på något vis 
har med personligheten att göra och att det säkert finns män, som gör mer än andra 
män. Men att vissa, kan vara väldigt duktiga på att prata för sig så att de får respekt 
eller uppskattning för att de är duktig på att framhäva sig själv, och att det finns det 
säkert kvinnor som också kan det. 
 
Känner du till att Nordeas mål 2009 är att få flera kvinnor på ledande positioner? 
Ja och de har vi haft länge berättar Marie. Hon säger även att när de öppnade kontoret 
i Kärnan var det fler kvinnliga än manliga som sökte arbete, hon menar att 
blandningen måste komma underifrån. Marie har själv anställt en kvinnlig och en 
manlig chef där det vid båda rekryteringarna har varit både manliga och kvinnliga 
sökande. Marie menar att hon valde efter person och inte kön vid dessa rekryteringar. 
Hon har dessutom anställt en kvinna på en mera manlig position och tvärtom. Hon 
tycker det är viktigt att titta på egenskaperna vid rekrytering och anser att det är fel att 
anställa en kvinna just för att personen är kvinna. Marie vet inte hur de gör på Nordea 
i det stora hela för att få in chefer i de högsta positionerna utan kan bara tala för hur 
hon går tillväga på Östersundskontoret. Men det hon vet nu är att de har börjat 
rekrytera chefer internt på de högre befattningarna. Tidigare skedde det nästan helt 
externt.  
 
Genom detta tror Marie att fler kvinnliga förebilder kommer att komma, eftersom det 
är lättare att se upp till en kvinnlig kontorschef som man kanske till och med träffat 
några gånger, som får högre befattning än en som kommer utifrån. Under Maries 
arbetsliv har det inte funnits så många kvinnliga förebilder som rekryterats internt till 
högre positionerna.  
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Har Nordea någon speciell chefsutveckling med syfte att öka antalet kvinnor på 
ledande positioner? Om ja, vad? 
Marie berättar att på Nordea sker det chefsutveckling löpande. Så fort någon anställer 
en chef så skrivs de in i ett ledarprogram. Efter detta finns det även fortsättningsdelar 
med utbildning inom specifika delar om man anser att man själv är mindre bra på 
något. I och med dessa utbildningar och program träffas många olika chefer inom 
Nordea och de bildar på så sett ett nätverk som man fortsätter ha kontakt med under 
arbetslivet.  
 
I genomsnitt under ett år, hur många deltar i chefsutvecklingsprogram? Hur stor del 
är kvinnor? 
Denna fråga kan Marie inte riktig svara på utan säger att det beror på hur många 
chefer som anställs, vissa år anställs inte så många chefer. Hon tror inte heller att det 
är mest män som går dessa utbildningar. Nivån under henne, alltså företagschefer och 
privatchefer är väldigt blandad. Marie tror till och med att de kvinnliga cheferna är en 
majoritet eftersom det finns flera privatchefer än företagschefer och kvinnor tenderar 
att vara privatchefer.  
 
Har du någon gång gått en ledarskapsutbildning enbart för kvinnor? 
Ja det har jag säger Marie, den utbildningen pågick mellan 1997-1999. Under tre år 
följdes de åt och då var det bara kvinnliga chefer inom olika enheter, även utanför 
kontorsrörelserna. Sådana som jobbar med treasure och alla möjliga olika saker i 
bankerna, och de håller fortfarande kontakt. De har återträff en gång om året och 
några av de som gått utbildningen har varit absolut högsta chef i banken. Men den 
kvinna som var högst har lämnat banken och jobbar på ett helt annat ställe, men de 
håller fortfarande kontakt via LinkedIn och andra nätverk.  
 
Har du fått någon hjälp att nå din position?  
Marie tycker att den hjälp hon fått var de påtryckningar hon fick för att söka de första 
chefsjobben. Men någon annan hjälp tycker Marie inte att hon fått utan menar att det 
var hon själv som inte ville att någon annan skulle få jobbet som hon ville ha. Hon 
anser att hon har fått sökt sina jobb i konkurrens med andra.  
 
Erbjuder Nordea sina anställda några förmåner för att underlätta karriär och 
familjeliv? 
Marie tycker inte att det finns några särskilda förmåner för att man skall kunna kliva 
uppåt i karriären. Utan det hon tänker på är att hon själv kan styra över sin tid rätt 
mycket. Jobbar hon mycket vissa dagar kan hon senare vara ledig en eftermiddag. 
Eftersom Marie inte har någon övertid, kan hon istället göra på detta vis. Hon har 
dessutom tillgång till att arbeta hemifrån. Hon känner att hon har en slags frihet i och 
med detta att hon kan sluta tidigt en dag och att hon bestämmer själv över tiden när 
hon gör sitt jobb. Hennes chefroll ger även henne tre extra semesterdagar per år.  
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Är du medlem i något nätverk? Om ja, känner du att du har haft någon nytta av 
nätverket? 
Marie är medlem i många nätverk. Dels de nätverk som nämnts tidigare med de 
kvinnliga cheferna internt i banken, men hon har även gått andra 
ledarskapsutbildningar och därigenom fått nätverk. Eftersom hon sitter med i 
regionledningen får hon också ett nätverk där. Hon är även medlem i Rotary.  
När det gäller nätverken säger Marie att det är svårt att bolla jobb i de externa 
nätverken eftersom det finns så mycket sekretess inom banken, vilket gör det svårt om 
man vill vara helt anonym. Hon tror även att hon i framtiden, om hon någon gång 
skulle vilja byta jobb, har nytta av de nätverk hon är medlem i. Hittills har Marie inte 
haft någon nytta av nätverken för att ta sig uppåt i karriären.  
 
Vilka faktorer anser du påverkar en kvinnas väg till en chefsposition? 
Marie anser att den inre drivkraften hos en person är väldigt viktig. Vad man vill och 
vad man vill åstadkomma med sitt arbete. Hur mycket tid man tycker det är värt att 
lägga ned på sitt arbete. Marie påpekar än en gång vikten med balans mellan privat- 
och arbetslivet. Hon säger även att om hon inte skulle kunna vara med sin familj 
skulle hon inte heller trivas med det jobb hon har.  
 
Anser du att det behövs flera kvinnor på chefspositionen?  
Marie tycker att det behövs fler kvinnor på chefspositioner eftersom hon tycker att en 
blandning av medarbetare är det bästa. Både sett utifrån kön, ålder, erfarenhet och 
etnisk bakgrund.  
 
Har du något tips till en kvinna som vill bli chef? 
Maries tips till den som vill bli chef är att du duger som du är, du måste utgå från dig 
själv och vad du själv tycker är viktigt och det är ju det du vill få ett jobb för, inte för 
att försöka ställa in sig i någon mall som någon annan tycker. Då ska du inte ha det 
jobbet. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyserar vi resultatet från de utförda intervjuerna och jämför de med 
den teoretiska referensramens giltighet. 
 

Eagly och Carli (2007) menar att kvinnor måste ta sig förbi många hinder under sin 
väg mot toppositionen. De hindras både av genetiska skäl och av fördomar. På grund 
av dessa hinder är det många kvinnor som inte kommer hela vägen. Det är oftast 
kvinnan som avbryter sin karriär för att vara föräldraledig. Detta medför att kvinnan 
arbetar färre timmar och det saktar därmed ner hennes befordringar. I Maries 
(kontorschef Nordea) fall är det hon som tog ut den största delen av föräldraledigheten 
men det är inget som hindrat henne i karriären. Hon blev trots detta befordrad efter 
båda föräldraledigheterna. 
 
Enligt Sterlter (2002)  är det viktigt att utrota alla könsfördomar inom företaget och 
göra det mer jämlikt, inte bara på chefspositioner utan på alla positioner inom ett 
företag. Om det är en mera ”kvinnovänlig” arbetsmiljö ökar det chansen för kvinnan 
att nå en chefsposition. Sterlter (2002) menar även att företag bör utforma 
förebyggande strategier för att upptäcka och utrota könsfördomar. På Nordea i 
Östersund är det jämlikt på de undre positionerna. Jenny tycker inte att det är någon 
skillnad mellan könen på kontoret. Hon upplever inte heller att hon måste prestera 
mer eller arbeta hårdare än männen. Hon anser att de kvinnor och män som arbetar på 
Östersundskontoret har samma möjlighet och samma chans att bli chef. Går vi lite 
längre upp i ledet och frågar Marie samma fråga svarar hon att i positionerna under 
henne finns det ingen skillnad mellan könen. Det är först när man börjar komma upp 
till kontorschef och regionchef som skillnader kan ses. Hon menar även att det är på 
den nivån man måste jobba hårdare för att synas. Marie anser att en kvinna oftast inte 
är beredd att satsa de timmar som det idag krävs för att arbeta i de högsta 
positionerna. Hon anser även att männen borde ställa samma krav som kvinnan ofta 
gör gällande tid för familjen. Skulle männen ställa samma krav skulle det inte finnas 
några sökande till toppositionerna tror Marie.  

5.1 Förändringsmetoder  

Enligt (SOU 2003:16) kan kartläggning som metod bidra med information om 
horisontell och vertikal segrering, löneskillnader mellan kvinnor och män samt arbets- 
och karriärvillkor. Det kan även vara ett sätt att synliggöra kön som en strukturerande 
variabel men även att synliggöra kvinnors erfarenheter i organisationen.  
 
Enligt Fagerfjäll (2003) måste företagen själva vara både tydliga och aktiva för att öka 
andelen kvinnliga chefer. En tillämpning kan vara att sätta upp mål och visioner om 
vad företaget vill ha för könsfördelning. Nordea har länge haft som mål att öka 
andelen kvinnliga chefer. Marie kan inte svara på hur andra kontor går tillväga, men 
säger samtidigt att det på bankens privata sida finns en majoritet av kvinnliga chefer, 
sett över hela Sverige. En annan sak som Fagerfjäll (2003) tar upp är att 
företagsklimatet ska vara fördomsfritt. Varken Marie eller Jenny känner av några 
könsfördomar på deras arbetsplats men Jenny tror att kvinnor över lag måste arbeta 
hårdare för att bli chef. 
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Enligt Boschini (2004) finns det olika förmåner för att kunna kombinera karriär och 
familjeliv som främjar tillväxten på kvinnliga chefer. På Nordea finns inga sådana 
förmåner utan det Marie ser som en förmån är att hon själv bestämmer över sina 
arbetstider och kan gå tidigare en eftermiddag om hon jobbat in det. Marie tror att en 
kvinna fortfarande har den största delen av barnansvaret och hushållsarbetet och 
menar att tjänster som städhjälp eller liknande skulle få flera kvinnor att satsa mot en 
chefsposition. En anledning till att Marie kan jobba så pass mycket som hon ändå gör 
trots hemmaboende barn, är att hon har stor uppbackning av sin man samt av sina 
föräldrar och svärföräldrar. Utan deras hjälp tror inte Marie att det hade fungerat. 

5.2 Rekrytering 

Enligt SOU (2006:13) är det bra att använda sig av ett rekryteringsförfarande. Att ha 
ett mer formaliserat tillvägagångssätt vid rekryteringar. Till exempel att det finns en 
kvinna och en man representerade i rekryteringens sista urval och att kravprofilen 
passar båda könen. I Nordea finns inget formellt tillvägagångssätt utan det är ofta 
känslan de går på. Marie menar att det är rätt person på rätt plats som är viktigast, inte 
könet. Hon anser även att vikten av att ha en blandad grupp individer på kontoret är 
stor, inte bara i chefspositioner utan bland alla medarbetare. Marie har bland annat 
anställt en kvinna på en mer manlig chefsposition och en manlig på en mer kvinnlig 
position. Det tycker hon visar på att hon inte tittar på könen utan på personen som 
sådan. Vid Nordeas senaste rekrytering i Östersund var det övervägande kvinnliga 
sökande så det är inte alltid tillvägagångssättet vid en rekryteringen som är det 
avgörande utan  även de sökande. 
 
Women2top menar att positiv särbehandling av kvinnor bör införas för att uppnå en 
jämnare föredelning av könen inom chefspositioner. Marie tror inte att detta är en 
lösning. Hon skulle aldrig anställa en kvinna bara för att hon är kvinna utan anser att 
det är  egenskaperna personen i fråga har som är det viktigaste. I Maries fall fick hon 
sitt första chefsjobb via tillfrågan och det andra via uppmaning om att söka tjänsten. 
Det är dokumenterat att många företag endast använder sig av interna nätverk vid 
rekrytering och ej annonserar ut tjänsten.  
 
SOU (2006:13) menar att annonsering av en ledig tjänst skapar större urvalsgrupp till 
rekryteringsprocessen. Om företag ändå väljer att rekrytera via interna nätverk är det 
viktigt att fråga efter kvinnliga medarbetare som skulle vara aktuella för tjänsten. 
Inom Nordea har de varit dåliga på att rekrytera toppchefer internt, vilket gjort att det  
funnits få kvinnliga förebilder att relatera till. Enligt Gunilla Arhén, VD Ruter Dam, 
är förebilder oerhört viktiga för att en kvinna ska våga satsa på en högre chefsposition. 
Marie berättar att Nordea inte kan föregå med något gott exempel eftersom det i 
högsta ledningen inte finns många kvinnor. För Maries del har detta betytt att hon inte 
haft någon förebild att se upp till.  
 
Women2top menar att vid en rekrytering är det lätt hänt att rekryteraren väljer en 
sökande som är lik en själv eller de andra i organisationen. I detta fall håller Marie 
med och säger att man oftast ser de personer som är mest lik en själv, vilket kan göra 
att man förordnar en man före en kvinna. 
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5.3 Chefsutveckling 

När vi tittar närmare på managementskolorna Ruter Dam och Future Executive 
Women handlar dessa mycket om mentorskap och personlig utveckling. Enligt 
Boschini (2004) behövs mentorskap så länge det fortfarande är en mansdominerad 
arbetsmiljö. Detta har Nordea fångat upp. Där kan de anställda ansöka om att få en 
mentor inom företaget som arbetat länge och oftast på olika positioner. Detta är inte 
något som bara erbjuds för kvinnor utan för alla medarbetare. Inom Nordea är det 
mycket upp till en själv att ansöka om mentorskap, men Jenny menar att om frågan 
lyfts så bemöts den på ett mottagande sätt.  
 
Både Ruter Dam och Future Executive Women erbjuder sina deltagare ett nätverk, 
dels genom andra deltagare men även genom mentorskap. De båda skolorna anser att 
det är en fördel att ha ett brett kontaktnät för att lättare kunna avancera  
karriärmässigt. Marie har fått sitt nätverk genom olika chefsutbildningar men även 
genom att hon sitter med i regionledningen. Hon tror att om hon i framtiden vill byta 
jobb kan ha stor nytta av dessa nätverk. Jenny säger att hon har gått på egna meriter 
hittills men tror också att om hon vill söka sig ifrån Nordea kan nätverken komma till 
nytta.  
 
Enligt SOU (2006:13) är utbildningar som syftar till att öka yrkesspecifika 
kompetenser en bra metod för att få kvinnor till chefspositioner. Detta gör att de 
lättare kan bryta segregeringen på marknaden men även att kvinnan får utveckla sitt 
förhållningssätt och få mera självkännedom. På Nordea sker chefsutvecklingen 
löpande. När en chef anställs så skrivs de in i ett ledarprogram.  Efter detta finns det 
fortsättningsprogram som kan ge utbildning inom specifika delar om man själv anser 
att man är mindre bra på något. Marie har gått både utbildningar med blandad 
könsgrupp men också en för enbart kvinnor. Utbildningen för enbart kvinnor gick 
Marie under tre år. I slutet av utbildningen blev hon befordrad. Vissa av de andra 
kvinnorna som gick utbildningen har därefter arbetat på högsta position inom Nordea.  
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6. Slutsats 
Här redogör vi för vår slutsats genom att besvara syftet. Vi för även en diskussion 
med våra egna funderingar kring slutsatsen. 
 
Vårt syfte var att förklara vad företag gör för att få en mera balanserad fördelning 
mellan kvinnor och män på ledande befattningar. Vi har utgått från två 
frågeställningar: 
 

٠ Vad kan företag göra för att öka andelen kvinnliga ledare? 
٠ Har de använda tillvägagångssätten gett resultat? 

 
Enligt vår studie bör företag först och främst  få alla medarbetare att acceptera 
kvinnliga chefer och samtidigt utrota alla könsfördomar. Genom att ta hjälp av dessa 
åtgärder skapas en miljö för kvinnor att växa och utvecklas i. Detta för att kvinnan 
lättare ska kunna avancera  till chefpositioner.  
 
Efter detta bör företaget sätta upp mål och visioner om hur de vill att 
könsfördelningen ska se ut. Utan mål anser vi att situationen blir oförändringsbar. Det 
är först när målet är uppsatt som metoden kan tillämpas. Studien visar att de främsta 
tillvägagångssätten är att medverka i olika chefsutbildningar och skapa sig ett nätverk. 
En annan satsning är att medarbetaren får tillgång till en mentor och på så vis kunna 
utvecklas som ledare och lära sig prestera bättre. Genom att lära av andras misstag 
och framgångar, kan man lättare skapa sig en lyckad karriär. 
 
Frågan om tillvägagångssättet gett resultat är däremot svårare att besvara. Genom 
intervjuerna och analysen har vi kommit fram till följande slutsatser. 
 
Nordea har idag en jämn könsfördelning bland medarbetarna i de första chefsleden. 
Därefter blir det som i de flesta andra företag i Sverige, att kvinnan är väldigt 
underrepresenterad. Nordeas tillvägagångssätt har gett resultat på de lägre 
chefspositionerna men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att få balans på 
de högre positionerna. De har kommit en bra bit på vägen eftersom de har en 
fördomsfri arbetsmiljö, vilket resulterat i att kvinnorna inte känner av något 
karriärshinder. Ur vår analys kan vi se att chefsutvecklingsprogram för kvinnor gett 
resultat. I Maries fall blev hon befordrad i och med att hon gick en sådan utbildning. 
Många av de andra kvinnorna i programmet har också blivit befordrad, vissa även till 
högsta position inom Nordea. Vi kan inte se att mentorskap gett något resultat 
eftersom respondenterna själva inte haft någon mentor. Däremot säger Jenny att det är 
en trygghet att veta att möjligheten till en personlig mentor finns. 

6.1 Egna reflektioner 

Vi anser att dessa tillvägagångssätt är bra metoder som företag kan använda sig av för 
att öka andelen kvinnor på chefspositioner. Vi tror även att metoderna kan bidra till 
könsbalans på de högre nivåerna. Vår studie har gett oss en mer positiv uppfattning 
om kvinnors möjlighet till att avancera. Innan trodde vi att det skulle vara betydligt 
svårare än vad det har visat sig vara. Vi kan redan nu se ljuset i tunneln och vi tror att 
det i framtiden kommer vara könsbalans på de allra högsta positionerna. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
När vi arbetat med denna studie har det uppstått flera tankar och idéer som vi anser 
skulle vara intressanta att undersöka närmare. Dessa idéer hoppas vi kan utvecklas 
och fungera som inspiration till vidare forskning. Här nedan följer en presentation av 
våra förslag till fortsatt forskning: 
 
· Undersöka hur kvinnliga ledare marknadsför sig själva och sitt arbete på 
arbetsplatsen. Förslagsvis kan olika branscher undersökas och eventuellt jämföras 
med varandra. 
 
· Undersöka ”Vad företag gör för att öka andelen kvinnliga ledare?”. Till skillnad 
från vår studie kan både kvinnliga och manliga respondenter intervjuas. Det kan vara 
intressant att även höra männens synvinkel. 
 
· Jämföra hur kvinnliga och manliga ledare avancerar inom karriären. Vilka likheter 
och skillnader finns? Använder de sig av olika strategier? 
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I 

Bilaga 1: Intervjuguide medarbetare Nordea 
 
Namn: 

Ålder: 

Familj: 

Utbildning: 

Tidigare anställningar: 

Nuvarande position: 

Antal år inom företaget: 

Antal år på nuvarande position: 

 
 
 
 

1. Hur ser din väg ut fram tid den position du har idag? 
 
2. Är du nöjd med din nuvarande position? 

 
3. Kan du tänka dig att avancera ytterligare inom företaget? 

 
4. Anser du att det finns skillnader mellan hur en man och en kvinna måste 

prestera för att nå samma chefsposition? Om ja, på vilket sätt? 
 

5. Vet du att Nordea jobbar för att få flera kvinnor på ledande positioner? Om 
ja, påverkade detta dig till att vilja bli anställd av Nordea?  

 
6. Vet du om Nordea har någon speciell chefsutveckling med syfte att öka 

andelen kvinnor på ledande positioner? 
 

7. Vet du om Nordea använder sig av någon annan metod för att kvinnor ska 
kunna nå en högre position? Om ja, är det något du är intresserad av? 

 
8. Är du medlem i något nätverk? Om ja, känner du att du har haft någon 

nytta av nätverket?  
 

9. Anser du att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor måste 
prestera för att få samma respekt/uppskattning? 

 
10. Vilka faktorer tror du påverkar en kvinnas väg till att bli chef? 

 
11. Anser du att det behövs flera kvinnliga chefer? Om ja, varför? 

 
12. Något annat som du vill tillägga som du anser att vi har missat? 
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Bilaga 2: Intervjuguide kontorschef Nordea 

 
Namn: 

Ålder: 

Familj: 

Utbildning: 

Tidigare anställningar: 

Nuvarande position: 

Antal år inom företaget: 

Antal år på nuvarande position: 

 
 
 
 

1. Hur ser din väg ut fram tid den position du har idag? 
- Sökte du tjänsten själv eller blev du tillfrågad? 
- Har du tidigare haft en chefsposition inom en annan organisation? 
 

2. Är du nöjd med din nuvarande position?  
 
3. Kan du tänka dig att avancera ytterligare inom företaget? 

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

5. Anser du att det finns skillnader mellan hur en man och en kvinna måste 
prestera för att nå samma chefsposition? Om ja, på vilket sätt? 

 
6. Anser du att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor måste 

prestera för att få samma respekt/uppskattning? 
 

7. Känner du till att Nordeas mål 2009 är att få flera kvinnor på ledande 
positioner? Om ja, vilka åtgärder använder ni er av? 

 
8. Har Nordea någon speciell chefsutveckling med syfte att öka antalet 

kvinnor på ledande positioner? Om ja, vad? 
 

9. Är chefsutveckling en återkommande aktivitet inom Nordea? 
 

10. I genomsnitt under ett år, hur många deltar i chefsutvecklingsprogram? 
Hur stor del är kvinnor? 

 
11. Har du genom din arbetsplats fått möjlighet att fått delta i ett 

chefsutvecklingsprogram för kvinnor? 
 

12. Har du på något annat sätt fått hjälp med att nå din position du har idag? 
Om ja, vilken? 
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13. Erbjuder Nordea sina anställda några förmåner för att underlätta karriär 
och familjeliv? Om ja, vad? 

 
14. Är du medlem i något nätverk? Om ja, känner du att du har haft någon 

nytta av nätverket?  
 

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

16. Anser du att det behövs flera kvinnor på chefspositionen? 
 

17. Har du något tips till en kvinna som vill bli chef? 
 

18. Något annat som du vill tillägga som du anser att vi har missat? 
 


