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FÖRORD 
 
 
Denna uppsats är ett examensarbete som har skrivits vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, under hösten 2005. 
Uppsatsen motsvarar tio poäng på C-nivå och är det slutgiltiga momentet i vår 
kandidatexamen. 
 
Vår förhoppning med uppsatsen är bl.a. att bidra till en sann och rättvis bild av kvinnors 
karriärmöjligheter, främst till unga människor som ligger i startgroparna av sitt yrkesliv.  
 
Arbetet med denna kandidatuppsats har varit en givande lärdom. Processen har varit 
omväxlande och stimulerande, men stundtals också krävande. Naturligtvis finns det ett 
flertal människor som ställt upp för oss på olika sätt under skapandet av denna uppsats.  
 
 

TACK 
 
Först och främst, ett stort tack till Birgitta Olsson, Nordiska Detaljhandelshögskolans 
rektor och vår handledare. Birgitta har med sin enorma kompetens och kunnande, inte 
minst inom ramen för detta ämne, bidragit med många intressanta synpunkter, 
uppmuntran och vägledning.  
 
Anna Eliasson Lundquist, VD för Kvinnokompetensen var vänlig att ta sig tid för oss i 
inledningsskedet av uppsatsen. Anna är en fängslande kvinna, som på många sätt själv 
gjort en intressant karriär. Hon kunde bidra med många tänkvärda aspekter och därtill 
även en viss tillgång till sitt vida kontaktnät.  
 
Mest av allt vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter, för oss, kvinnliga förebilder 
som genom att ge oss lite av sin värdefulla tid och inblick i deras yrkesliv och 
erfarenheter, bidragit till att möjliggöra denna uppsats;  
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SAMMANFATTNING 
 
 

Avsikten med denna uppsats är att se hur kvinnor gör karriär och hur de tar sig igenom 
olika hinder på vägen, dvs. hur de krossar glastaket. För att finna svar på vår 
frågeställning och vårt syfte, har vi genomfört en kvalitativ undersökning, i form av 
intervjuer med fyra kvinnor på toppositioner inom näringslivet. Teorier och ansatser 
som ligger till grund för uppsatsen och som stöder och förklarar det kvinnorna säger, är 
bl.a. teorin om glastaket, den individcentrerade ansatsen, den situationscentrerade 
ansatsen, den institutionella teorin samt vertikal och horisontell karriärutveckling. De 
två ansatserna berör teorin om glastaket, som i sin tur går hand i hand med den 
institutionella teorin.  
 
I startskedet av processen med uppsatsen, uppfattade vi teorin om glastaket mer eller 
mindre som en konkret stoppskylt, där kvinnor hindrades att nå toppositionerna i 
näringslivet. Vi var nyfikna på att hitta en förklaring till just detta hinder. Nu efteråt har 
vi förstått att glastaket inte är ett enkelt, konkret fenomen, som kan förklaras i en 
mening, utan handlar i själva verket om flera olika faktorer, stora som små. Avsikten 
med denna uppsats är inte att peka på problem eller svårigheter för kvinnor i yrkeslivet, 
utan snarare se hur de kvinnor vi intervjuat gått tillväga för att faktiskt krossa glastaket 
och nå toppositioner i näringslivet.  
 
Vår undersökning tyder dock på att ingen väg är spikrak för att göra karriär eller för att 
den skull kunna krossa glastaket. De resultat som framkommit under arbetets gång visar 
på att det är viktigt att förstå sig på och försöka förändra de normer och värderingar som 
finns i samhället. Som det ser ut i dag behöver kvinnor anpassa sig till mansdominerade 
strukturen, både i hemmet och i arbetslivet. Vår undersökning visar också på att 
kvinnliga chefer gärna tar till hemhjälp för att klara av sin vardag, och att ännu fler 
kvinnor skulle göra det om subventionering av hushållsnära tjänster blev ett faktum. 
Andra resultat från undersökningen, visar på att kvinnor måste våga anta utmaningar, ta 
ansvar och skaffa erfarenhet både vertikalt och horisontellt. Kvinnor bör även bli bättre 
på att ”nätverka” i större utsträckning.  
 
 
Med denna sammanfattning önskar vi dig nu en trevlig läsning!     
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1. INLEDNING 
 

 första kapitlet redogörs det för läsaren om varför vi valde att behandla just kvinnors 
karriärmöjligheter som ämne för vår kandidatuppsats. Vidare presenteras även uppsatsens 
problemformulering och syfte, som legat till grund för uppsatsen innehåll. Här ges dessutom 
exempel på olika definitioner av begreppet karriär. Avslutningsvis redogör vi för de avgränsningar 

vi valt att göra, samt uppsatsens disposition.   
 

1.1. Inledning & ämnesval  
 
Kvinnors möjligheter i arbetslivet är ett ämne som uppmärksammas av många forskare, 
politiker och debattörer. Det finns många studier som behandlar de hinder som 
begränsar kvinnor i yrkeslivet. I denna uppsats har vi istället valt att lyfta fram kvinnors 
möjligheter att ta sig igenom dessa begränsningar och göra karriär.  
 
Redan i ett tidigt stadium av denna uppsats fanns ett intresse att skriva om kvinnligt 
ledarskap. Dock utvecklades detta till att fokusera på hur kvinnor kan göra karriär. Efter 
det att vi blivit mer insatta i ämnet, stötte vi på det faktum att det finns en mängd 
svårigheter och begränsningar för kvinnor att göra karriär. Om det nutida 
samhällsklimatet varit mer jämställt hade vi antagligen inte ens reflekterat kring denna 
problematik.  
 
Det finns en teori som talar om ”glastaket”, ett osynligt hinder som gör att kvinnor kan 
avancera en bit upp i hierarkin, men sedan hejdas omärkligt innan de når de höga 
positionerna. Det finns en uppsjö uppsatser och artiklar som behandlar ämnet, dock är 
de flesta av dessa inriktade på de hinder och begränsningar som kvinnor kan stöta på i 
karriären. Detta upplevde vi, som tre unga kvinnliga akademier som snart skall ut i 
arbetslivet, något bekymrande. Vi vill försöka vrida den något pessimistiska bild som 
finns i samhället av kvinnors situation i arbetslivet och istället vända på det hela och se 
det på ett positiv sätt, på de framgångsfaktorer och möjligheter som faktiskt finns. Vad 
är då inte bättre än att fråga kvinnor som faktiskt har krossat glastaket och gjort karriär? 
Vi är således intresserade av att se vilka egenskaper dessa kvinnor besitter och varför 
just de har lyckats och om de kanske har varit tvungna att ge upp och åsidosätta något i 
sin strävan i arbetslivet.  
 

1.2. Problemformulering 
 
Det finns olika uppfattningar om varför människor arbetar och vilken betydelse arbetet 
har. Oberoende av vilken den bakomliggande drivkraften är spelar arbetet en central roll 
i människans liv. I likhet med industriländer som Belgien, Tyskland, Israel, Japan och 
USA visar studier att den svenska arbetskraften värderar yrkesarbete högt. Det 
viktigaste utbytet av arbetet anses vara inkomsten och på andra plats anser kvinnor att 
ett intressant arbete var det viktigaste utbytet. (Muhonen, 1999) 
 
Det har framkommit i en studie att den svenska arbetskraften betraktar arbetet mer som 
en rättighet än som en skyldighet och att kvinnor oftare än män ser arbetet som en 
rättighet. Vad som anses vara man- respektive kvinnosysslor har förändrats över tid och 
plats, men fördelningen och skillnaden i värdering av olika arbeten kvarstår. De 

I 
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arbetsuppgifter som kvinnor huvudsakligen utför är sämre betalda och har lägre status 
än de uppgifter som männen utför. (SCB, 2004) 
 
Det dröjde ända fram till år 1921 innan gifta kvinnor blev myndiga vid 21 års ålder. 
Samma år fick kvinnor allmän rösträtt och blev valbara till riksdagen. Kvinnors rättsliga 
ställning inom arbetslivet förbättrades successivt. Dock var det allt färre gifta kvinnor 
som förvärvsarbetade från slutet av 1800-talet till 1950-talet, delvis beroende på färre 
arbetstillfällen. Under denna tid växte det fram en ideologi vars innebörd var att gifta 
kvinnor skulle vara hemma och att männens uppgift var att försörja familjen. (SCB, 
2004.) 1960 slopades den särskilda kvinnolönen och den mer korrekta, lika lön för lika 
arbete, infördes. I praktiken finns dock löneskillnader mellan kvinnor och män kvar än i 
dag. (Fransson, 2000) 
 
Arbetsfördelningen mellan könen förekommer i alla samhällen. Däremot skiljer det sig 
åt mellan olika länder vilka uppgifter som anses tillhöra männen och vilka som anses 
tillhöra kvinnorna. Detta i sig talar för att arbetsfördelningen är historiskt och kulturellt 
konstruerat och inte orsakad av biologi eller ekonomi. (SCB, 2004) 
 
Idag förvärvsarbetar majoriteten av svenska kvinnor, dessutom i lika stor utsträckning 
som svenska män. Däremot finns det få kvinnor inom näringslivet på poster som 
verkställande direktörer och styrelseledamöter i börsnoterade företag. (Muhonen, 1999)   
 
Begreppet karriärkvinna uppstod i Sverige först på 1960-talet. Detta i samband med att 
antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökade. Forskarna och författarna Birgitta 
Conradson och Angelica Rundquist (1997) som skrivit boken Karriärkvinnan. Myt eller 
verklighet ur etnologiskt perspektiv, har gjort iakttagelsen att begreppet karriär och män 
inte brukar kombineras, eftersom mannen redan finns inbegripen i ordet karriär. 
Däremot har det ansetts behövligt att använda ordet karriärkvinna, eftersom det då rör 
sig om ett avsteg från normen. Desamma kan gälla för användningen av begreppet 
kvinnliga chefer. 
 
Som denna problembeskrivning pekar på, att Sverige än idag inte helt jämställt på 
arbetsmarknaden, har det på senare år förändrats till det bättre. Inte minst politiker och 
näringsliv har uppmärksammat detta, bl.a. genom den nya lagen om redovisning av 
könsfördelning i bolagsstyrelser. Dock finns det både direkta och indirekta hinder i form 
av bl.a. traditionella syner och värderingar, nätverk, rekrytering, barn och familjeansvar 
etc. (Muhonen, 1999) 
 

1.3. Frågeställning 
 
Som tidigare nämnts, talas det ofta om de hinder som föreligger kvinnors 
karriärmöjligheter. Vi har dock kommit fram till att det istället är viktigare att fokusera 
på hur kvinnor tar sig igenom de hinder, som finns eller som sägs finnas, för kvinnor att 
nå toppositioner. Av den anledningen är vår frågeställning:  

 
Hur krossas glastaket? 
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1.4. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor kan göra karriär och hur de tar 
sig igenom olika hinder på vägen, dvs. hur de krossar glastaket. Detta gör vi genom att 
intervjua fyra kvinnor på toppositioner inom näringslivet.  
 

1.5. Definitioner av begreppet karriär  
 
Vad menas egentligen med begreppet karriär och vad innebär det att göra karriär? 
Begreppet karriär är vidsträckt och har olika betydelser för olika människor i olika 
situationer. För många kanske den första tanken är att nå högre positioner, få en 
ansvarsfull och kvalificerad befattning och att ha en hög månadslön, medan begreppet 
för andra människor, kanske innebär att utvecklas, både som individ och i sin yrkesroll. 
För att det skall bli lättare att följa med i uppsatsen, har vi valt att i följande stycke 
beskriva olika definitioner av begreppet karriär.   
  

1.5.1. Några olika synsätt och definitioner 
 
Följande fem synsätt är hämtade från Anna Wahls (2003) avhandling; Könsstrukturer i 
organisationer: Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling. Hon 
har i denna avhandling genomfört en enkätundersökning, där svaren bidragit till fem 
olika definitioner av begreppet karriär.  
 

- Traditionell beskrivning av karriär. Karriär beskrivs i termer av klättrande, höga 
positioner, hög status, hög lön, ansvar, chefsbefattning, inflytande och prestige. 
Beskrivningen kommer utifrån och inte från människors egna erfarenheter och 
arbetssituationer. Definitionen utgår mer från vad människor runt omkring 
tycker och hur omvärlden uppfattar personen i fråga.  

 
- Karriär som egen utveckling. Karriär är mer knutet till människan och 

hans/hennes situation än till omvärlden. Karriär beskrivs som utveckling, 
lärande, att anta utmaningar och att arbetet är roligt och intressant.  

 
- Karriär som en kombination av traditionell beskrivning och egen utveckling. 

Denna definition innehåller både yttre komponenter, såsom högre lön och 
inflytande, och inre komponenter, såsom lärande och utveckling. Dessutom skall 
dessa yttre och inre komponenter kunna kombineras tillsammans med familj och 
vänner som en del av karriären.  

 
- Dubbel beskrivning av karriär. Definitionen har skapats utifrån ett så kallat 

dubbelt medvetande, som är ett återkommande drag i kvinnors beskrivning av 
verkligheten. Det dubbla medvetandet som kvinnor lever i, innebär ett etablerat 
och ett självupplevt medvetande. Det etablerade kommer ifrån ett perspektiv 
utifrån medan det självupplevda kommer från ett perspektiv inifrån. Den 
etablerade synen på karriär är oftast negativ, medan den självupplevda 
upplevelsen av karriär samt önskemål om den, ofta är positiv.  
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- Karriär som något negativt. Här ses karriär på samma sätt som i den 
traditionella beskrivningen av karriär, men på ett negativt och avståndstagande 
sätt.   

 

1.6. Avgränsning  
 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss genom att välja kvinnor i ledarbefattningar 
inom näringslivet. Vi har i första hand valt kvinnor inom detaljhandeln, baserat på 
tidningen Veckans Affärers lista över Sveriges näringslivs 125 mäktigaste kvinnor 
(2005). Då vi ansåg att kvalitén var av högre prioritet än kvantiteten, dvs. antalet 
respondenter, valde vi att inte kontakta personer som inte var representerade på Veckans 
Affärers lista. Dock hade ett större antal respondenter varit att föredra.  
 
Vidare är vi självklart medvetna om att det finns åtskilliga teorier, som vi inte berört, 
som skulle kunna vara intressanta, baserat på vår frågeställning och vårt syfte, men som 
på grund av arbetets art och omfattning inte kunnat innefattas.  
 

1.7. Disposition 
 
Kapitel 1 Inledningen till uppsatsen beskriver i korta drag grunden för uppsatsen. 
Kapitel 2 Metodavsnittet redogör för hur vi har gått till väga med uppsatsen, hur 

intervjuerna är genomförda samt hur material till uppsatsen har samlats 
in. Dessutom presenteras också den källkritik som finns till vald metod. 
Vidare i avsnittet förklaras hur urvalet av respondenter har gått till och i 
vilken form intervjuerna har skett.   

Kapitel 3 Bakgrund och historik beskriver de faktorer som har kommit att få stor 
betydelse för hur kvinnors karriärmöjligheter ser ut i dag. Här tas 
begrepp som traditionella syner och värderingar, jämställdhet och lika 
lön för lika arbete upp.   

Kapitel 4 Detta avsnitt behandlar den teori och den forskning som arbetsgruppen 
använt sig av för att löpande kunna förstå och bearbeta undersökning-
arnas resultat. Teorierna i denna uppsats har grundat sig på teorin om 
glastaket samt institutionell teori. Dessutom beskrivs de två ansatserna 
som fokuserar på individen respektive situationen och strukturen i 
samhället. Här behandlas även vertikal och horisontell karriärutveckling.    

Kapitel 5 Empiriavsnittet består utav fyra intervjuer med kvinnor från näringslivet. 
Först ges en liten beskrivning av de respondenter som ställt upp på 
intervju, därefter följer en kort sammanställning av de svar som 
respondenterna gav på frågorna.  

Kapitel 6  Analysavsnittet består av en analys av intervjuerna och teoretiskt 
förankrade kommentarer.   

Kapitel 7 Uppsatsen avslutas med de diskussioner och slutsatser som 
arbetsgruppen har kommit fram till under arbetets gång. Avslutningsvis 
ges några råd och tips på hur man kan krossa glastaket, i huvudsak 
baserat på genomförda intervjuer, samt rekommendationer och förslag 
till vidare forskning inom ämnet.   



Hur krossas glastaket? 

  9

2. METOD 
 

etod kan sägas vara läran om de instrument som kan användas för att samla in information, 
ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på (Halvorsen, 1992). Inga absoluta 
sanningar söks, utan arbetet med denna uppsats präglas av att vi försöker förstå och tolka 
HUR kvinnor krossar glastaket, gör karriär och når toppositioner. Under denna rubrik 

sammanställs uppsatsens förhållningssätt, metodik samt det tillvägagångssätt som vi använt för 
datainsamling. Avslutningsvis redovisas den källkritik som finns. 
 

2.1. Kvalitativ deskriptiv ansats 
 
Vid utarbetandet av uppsatsen har en kvalitativ deskriptiv ansats använts. I denna metod 
riktas intresset mer mot individen där begreppen innebörd, kontext och process är 
centrala. Det handlar om hur individen upplever, tolkar och strukturerar verkligheten i 
relation till sin kunskap och erfarenhet i dagliga situationer. Den kvalitativa ansatsen 
karakteriseras av processer och dagliga förlopp, snarare än produkt och resultat. 
(Backman, 1998). En kvalitativ ansats kännetecknas av närhet till det studerade 
forskningsobjektet och att inte från början veta exakt vilka resultat som är tänkbara. 
Metoden skapar en bättre förståelse för de bakomliggande faktorer som kan finnas och 
sker ofta i form av fallstudier med djupintervjuer. I intervjuerna undersöks faktorer och 
variabler som inte är kvantifierbara som exempelvis attityder och föreställningar 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
En kvalitativ forskningsmetod har valts med hänsyn till undersökningens syfte och 
frågeställningar. Med utgångspunkt från dessa har vi försökt lyfta fram de tänkesätt som 
finns bland respondenterna och därtill försökt förstå respondenternas synpunkter och 
åsikter. Vi har här inte sökt röna ut orsaker till varför de tycker som de tycker, utan 
snarare fokuserat på att återge det fenomen som studerats. Då vårt problem är svårt att 
kvantifiera och snarare behöver tolkas än mätas ansåg vi att ett kvalitativt 
tillvägagångssätt bäst möjliggjorde detta, då det i ett sådant går att inta ett mer öppet 
förhållningssätt dels vid genomförandet av intervjuerna, men också när det gäller att 
tolka och analysera resultatet.  
 

2.2. Tillvägagångssätt  
 
För att kunna dra slutsatser finns två olika angreppssätt, deduktiv och induktiv ansats. 
Vilket som väljs beror bland annat på syfte och antalet teorier som finns inom det 
problemområde som undersöks. I arbetet med denna uppsats har vi använt oss av ett 
deduktivt angreppssätt som utgår ifrån en redan existerande teori genom vilken det 
skapas hypoteser och påståenden om verkligheten. Dessa hypoteser och påståenden 
testas sedan genom olika observationer för att genom en logisk slutledning komma fram 
till ett resultat. (Saunders et al, 2003) Enkelt uttryckt handlar den deduktiva ansatsen om 
att först lära in existerande modeller och teori för att sedan göra de empiriska studierna.  
 
Enligt ramen för den deduktiva ansatsen inledde vi vårt uppsatsarbete med generella 
litteraturstudier för att sedan fördjupa oss i det vi ansåg relevant och ville basera vårt 
vidare arbete på. I inledningsfasen träffade vi även Anna Eliasson Lundquist (se bilaga 
1) som är VD för Kvinnokompetensen, ett företag som sedan tio år tillbaka är Sveriges 
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ledande rekryteringsföretag för rekrytering av kvinnliga ledare och styrelseledamöter. 
Företaget arbetar också med individuell ledarutveckling och affärsinriktad coachning 
(Kvinnokompetensen, 2005). Anna Eliasson Lundquist gav oss en intressant inblick i 
den senaste debatten i ämnet samt hjälpte oss med att finna rätt respondenter. Inom 
ramen för uppsatsens empiri intervjuas kvinnor på ledande positioner inom näringslivet, 
för att få deras bild av glastaket, den debatt som pågår samt vad som gjort att just de 
lyckats ta sig så långt i karriären. Uppsatsens teoretiska avsnitt ska fungera som ett stöd 
och ett redskap för att senare kunna analysera och belysa det som framkommer i den 
empiriska undersökningen. 
 

2.2.1. Litteraturstudier och andra källor 
 
I inledningsfasen av uppsatsen granskade vi både kvalitativ och kvantitativ information 
för att försäkra oss om en teoretisk grund utifrån vilken vi kan formulera vårt problem 
och basen till våra intervjufrågor. Vi har sökt litteratur och i första hand vetenskapliga 
artiklar för att kunna tillgodogöra oss nödvändig kunskap som behövs för att kunna 
genomföra den undersökning som syftar till att behandla problemställningen. 
 
Litteraturstudierna har utöver metodteori även innefattat studier kring jämställdhet, 
rekrytering, nätverk, traditionella värderingar, och familjefördelning etc. Sökandet av 
litteratur, artiklar och rapporter har i första hand genomförts vid Stockholms 
Stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek samt i databaser såsom Emerald 
Fulltext m.fl. Vi är medvetna om de problem som är relaterade till att använda källor 
från Internet (Saunders et al, 2003), därför har vi mycket noggrant beaktat varje sådan 
källa. Om den är medtagen är det för att denna information inte finns att finna någon 
annanstans eller så är informationen från myndigheter etc. Resultatet av litteraturstudien 
redovisas i teorikapitlet som ligger till grund för vår teoretiska referensram. 
 

2.2.2. Urval 
 
Redan i inledningsskedet av uppsatsen började vi fundera kring vilka respondenter som 
skulle vara intressanta. Anna Eliasson Lundquist från Kvinnokompetensen hjälpte oss i 
urvalsarbetet, då hon är välkänd med många av de kvinnor som går att återfinna på 
ledningsbefattningar i Sverige. 
 
Vi anser att det viktigaste i urvalet är att respondenten besitter den kunskap vi är ute 
efter, varav ett ändamålsenligt urval passade vårt syfte bäst (Hartman, 1998). I första 
hand ville vi finna respondenter på höga ledningsbefattningar, såsom VD, vice VD, 
Sverigechef, alternativt affärsområdeschef inom detaljhandeln. Urvalet baserades på 
tidningen Veckans affärers lista (2005) över svenskt näringslivs 125 mäktigaste 
kvinnor. I denna lista valde vi ut och kontaktade 15 respondenter, främst inom 
detaljhandeln, men också listans tre bäst placerade kvinnor (Annika Falkengren, Louise 
Julian och Marie Ehrling), vars företag inte är representerade inom detaljhandeln.  
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2.2.3. Intervjuer 
 
Vid uppläggning av en undersökning finns olika undersökningsstrategier att ta hänsyn 
till (Saunders et al, 2003) Vi har dock valt att i den empiriska undersökningen i första 
hand genomföra kvalitativa djupgående intervjuer för att få en djupare förståelse för 
respondentens beteende, motiv och personlighet (Halvorsen, 1992). Genom att använda 
intervjuer som undersökningsstrategi går det dessutom att ha ett relativt öppet 
förhållningssätt till det som undersöks, vilket är värt att eftersträva, då man vill undvika 
alltför hård styrning av det som respondenterna har att berätta eftersom det handlar om 
att få fram deras egna tankar kring ämnet. Enkäter är t.ex. en mer sluten metod för 
insamling av information, då frågorna ofta är färdigformulerade på förhand. (Ibid.) 
 
Vår litteraturstudie resulterade i en teoretisk referensram som låg till grund för den 
intervjumall eller plan för vilka frågor som ska ställas, men beträffande frågornas exakta 
formuleringar och ordningsföljden dem emellan, kan planen vara lite mer flexibel och 
anpassas till de enskilda intervjusituationerna. (Saunders et al, 2003) 
 
Vår målsättning var att vi gärna ville genomföra personliga intervjuer med alla 
respondenter för att på så sätt kunna föra en heltäckande diskussion med möjlighet att 
ställa följdfrågor och verifiera att svaren uppfattats korrekt. Dock satte vi själva urvalet 
före intervjuform, vilket bidrog till att den respondent som inte kunde ställa upp på en 
personlig intervju, fick genomföra den via mail. Detta beroende på avstånd och 
tillgänglighet. 
 
Den initiala kontakten med respondenterna togs relativt tidigt. I ett mail berättade vi om 
oss själva och redogjorde för uppsatsens syfte och mål, därtill frågade vi även om de var 
villiga att ställa upp på en intervju. Efter det fortsatte vi att bearbeta respondenterna med 
telefonsamtal och mail. Vi kontaktade totalt ca 15 kvinnor på höga chefsbefattningar, i 
första hand inom detaljhandeln baserat på Veckans Affärers lista över svenskt 
näringslivs 125 mäktigaste kvinnor (2005). Ur detta urval ställde totalt fyra kvinnor 
upp, varav tre på personliga intervjuer samt en via mail. Dock har samma intervjumall 
(se bilaga 2) använts oavsett intervjumetod. 
 

2.2.4. Kritik av metod 
 
Det är viktigt att de resultat som framkommer av undersökningarna är så tillförlitliga 
som möjligt, då en låg tillförlitlighet leder till en begränsad användbarhet. För att en 
uppsats eller forskarrapport ska erhålla en viss vetenskaplig tyngd krävs att författaren 
kan visa att studien håller hög kvalitet. För detta ändamål finns flera olika mätskalor och 
tekniker, där framförallt två begrepp kan illustrera rapportens trovärdighet, reliabilitet 
och validitet. Validitet mäter informationens giltighet medan reliabilitet förklarar hur 
pass pålitlig informationen är. (Arbnor & Bjerke, 1994) Med reliabilitet menas hur 
pålitliga mätningarna är. Detta innebär att två eller flera test ska kunna utföras 
oberoende av varandra och ge samma resultat. Den kvalitativa metoden kan sällan 
erhålla en hög reliabilitet. Dock kan sannolikheten för en hög reliabilitet ökas genom att 
intervjuerna utförs under liknande omständigheter. (Saunders et al, 2003) Vi gav t.ex. 
respondenterna samma bakgrundsinformation om undersökningen som skulle göras och 
använde samma intervjumall vid varje intervju. Vid de personliga intervjuerna har en 
diktafon använts för att intervjuerna ska bli korrekt avstämda. Den intervju som skett 
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via mail har i vissa fall kompletterats för att ge ett korrekt underlag för den avslutande 
diskussionen. 
 
Validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Begreppet syftar till att mäta 
överensstämmelsen mellan insamlad data och problemställningen (Arbnor & Bjerke, 
1994). De faktorer som är avgörande när det gäller validitet av undersökningen är hur 
samspelet mellan intervjuare och respondent fungerar. Missuppfattar respondenten 
frågan och besvarar den felaktigt eller inte har rätt kunskap för att ge de svar vi 
eftersträvar för att göra undersökningen sjunker validiteten, även ledande frågor kan 
påverka respondentens svar. Det är även viktigt att intervjuaren är påläst om ämnet och 
besitter tillräcklig kunskap, för att kunna förstå och tolka respondentens svar. (Saunders 
et al, 2003) 
 
Risken för att ställa ledande frågor är ett intervjubias (fel eller snedvridningar), som 
man som intervjuare skall vara medveten om. Detta bias innebär att det redan i sättet att 
ställa frågorna, syns ungefär vilka svar som förväntas, eller att alltför värdeladdade ord 
används. Detta kan tyda på den inställning som intervjuaren på förhand har till det som 
det frågas om. (Saunders et al, 2003) Det är också intressant att ta upp frågan om 
respondenternas trovärdighet. Det är således svårt att som intervjuare och författare vara 
säker på att respondenterna talar sanning och att de inte framför åsikter som inte är 
deras egna. Detta är något som är svårt att värja sig emot. (Ibid.)  
 
Dessutom vill vi poängtera att vi är medvetna om att vår förförståelse och våra egna 
uppfattningar, intryck och erfarenheter oundvikligen har präglat denna uppsats. Detta är 
dock inget vi i slutändan nödvändigtvis upplever direkt negativa, då det inte går att 
komma ifrån det faktum att vi är tre kvinnor med blandade erfarenheter från arbetslivet. 
Vi försöker därför inta ett kritiskt förhållningssätt till allt material i vår bearbetning och 
analys. Konkret innebär detta att vi ifrågasätter författarens bakgrund, referenser och 
avsikter med texten. Genom att de olika källorna har jämförts med varandra kan kraven 
på äkthet, oberoende och trovärdighet delvis kunnat beaktats.   
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3. BAKGRUND & HISTORIK 
 

uppsatsens tredje kapitel följer en historisk tillbakablick över några av de faktorer som påverkat 
kvinnors karriärmöjligheter över tiden. En faktor som har kommit att ha stor betydelse är de 
traditionella synsätt och värderingar av kvinnor, som att det exempelvis är kvinnan som skall ta 
hand om hushåll och barn. En annan viktig faktor är jämställdhet.       

 

3.1. Traditionella synsätt & värderingar  
 
Kvinnor och män har alltid värderats olika. Tidigare sågs mannen som den som skulle 
arbeta och försörja familjen, medan kvinnornas uppgift istället var att ta hand om 
hushåll och barn. (Muhonen, 1999) 
 
Fram till mitten av 1800-talet fanns det, något förenklat, två möjligheter för en kvinna 
att leda ett företag i Sverige. Antingen blev hon änka efter en mästare och kunde driva 
rörelsen vidare eller så gifte hon sig med en riktigt lågavlönad man, så att familjen 
riskerade att vara fattiga för resten av livet (Muhonen, 1999). De lokala myndigheterna 
avstyrkte i allmänhet kvinnors ansökningar om näringstillstånd, eftersom de inte ville 
att kvinnor skulle konkurrera med männen, men statliga Kommerskollegium brukade 
godkänna om familjen behövde inkomsten för att överleva. Historikern Christine Bladh 
har visat att den svenska staten har månat om kvinnors rätt att skaffa sig en försörjning 
för att överleva, dock var det aldrig meningen att de skulle bli förmögna. Kvinnor fick 
till exempel inte anställa män som biträden, vilket gjorde det svårt för kvinnors företag 
att växa. (Ibid). 
 
I dagens samhälle har detta dock förändrats till det bättre, men trots det lever 
föreställningar om kvinnors roller kvar. Det är fortfarande oftast kvinnan som har det 
största ansvaret för hem och barn, medan det i större utsträckning är män som sitter på 
de höga positionerna i näringslivet. (Muhonen, 1999) Ett annat stort problem är lönen 
för män och kvinnor, som skiljer sig åt, även då de har samma erfarenheter och 
utbildning. Dock har männen blivit duktigare på att ta ut föräldraledighet, även om det 
fortfarande är kvinnan som är hemma med barnet mesta dels av tiden. (Dagens nyheter, 
2002)  
 

3.2. Jämställdhet  
 
På regeringskansliets hemsida går det att utläsa att jämställdhet mellan kvinnor och män 
är en viktig faktor för tillväxt (Regeringskansliet, 2005). Jämställdhet handlar om att 
kvinnor och män skall inneha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta 
innebär, med hänsyn tagen till löner, konkret bl.a. att kvinnor och män skall ha samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende samt att lika villkor och förutsättningar i fråga 
om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbete finns. Det 
innebär att män, likväl som kvinnor, har en roll i jämställdhetsarbetet och att det handlar 
om att förändra och förbättra villkoren för både kvinnor och män. Ett företag med mer 
än tio anställda, skall t.ex. varje år redovisa könsfördelning i företagets ledning, samt 
upprätta en jämställdhetsplan. (SKTF, 2005) 
 

I 
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Den officiella definitionen av jämställdhet är följande (SKTF, 2005): 
 
"Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn, delta 
i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället."  
 
Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män. 
Jämlikhet är ett annat och vidare begrepp, som avser rättvisa förhållanden mellan alla 
individer och grupper i samhället och som utgår ifrån att alla människor har lika värde 
oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av de viktigaste 
jämlikhetsfrågorna i dagens samhälle. (JämO, 2005). 
 

3.2.1. Lika lön för lika arbete 
 
Om man går tillbaka i tiden, närmare bestämt till jordbrukssamhället, utförde män och 
kvinnor redan här olika arbetsuppgifter i och utanför hemmet. Dessa arbetsuppgifter 
värderades olika och eftersom fysisk kraft premierades, värderades männens 
arbetsprestationer högre än kvinnornas. Mot slutet av 1800-talet tilläts frånskilda och 
ogifta kvinnor för första gången erhålla lön för sitt arbete utanför hemmet. Kvinnan 
avlönades då efter en speciell kvinnolönelista med betydligt lägre lön. (Fransson, 2000) 
 
Det första stora genombrottet för kvinnors jämställdhet skedde 1921, då kvinnor fick 
allmän rösträtt. Under de årtionden som följde genomfördes fler lagändringar för att 
stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och under 1950-talet började ideologin 
skifta från ett kvinnoideal, med kvinnan som mor och maka, frivilligt underställd 
mannen, till ett framväxande ideal om kvinnan och mannen som jämställda föräldrar, 
makar och lönearbetare. Principen om lika lön för samma befattning oavsett kön vann 
acceptans. (Fransson, 2000) 
 
Under 60-talet ledde den ökande efterfrågan på kvinnors arbetskraft i industrin i 
kombination med en solidarisk lönepolitik med principen om lika lön för lika arbete, till 
en kraftig positiv utveckling av kvinnors relativa löner. Från 1980-talets mitt 
förändrades lönepolitiken till att huvudsakligen handla om att skapa acceptans och 
legitimitet för ökad lönespridning. (Fransson, 2000) 
 
Idag har lönepolitiken och förhandlingssystemet utlokaliserats successivt, såväl på den 
privata som på den offentliga delen av arbetsmarknaden. Idag arbetar också kvinnor i 
stor utsträckning deltid, på tidsbegränsade arbeten och i hög grad inom service och 
vårdyrken. Dessutom är fortfarande, enligt flera studier utförda av bl.a. SACO, kvinnors 
arbetsuppgifter också lägre värderade än mäns. Detta för att det fortfarande finns 
löneskillnader som inte kan förklaras med något annat än könsfaktorn. (Saco, 2005) 
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4. TEORETISK REFERENSRAM OCH 
FORSKNINGSFRONT 

 
 öljande kapitel av uppsatsen presenterar olika teorier och forskning inom ämnet, kvinnor och 
karriär. De teorier som kapitlet behandlar är från olika forskare och författare med olika 
åsikter om vad som anses som sanning, myt eller fördom. Teoriavsnittet består av teorin om 
glastaket, den individcentrerade ansatsen, den situationscentrerade ansatsen, institutionell 

teori samt vertikal och horisontell karriärutveckling.   
 

4.1. Val av teorier 
 
Inledningsvis presenteras teorin om glastaket. Glastaket handlar om kvinnors villkor i 
organisationer och hur dessa strukturella villkor utgör ett osynligt hinder, vilket 
begränsar kvinnors möjligheter att nå höga positioner i näringslivet. (Wahl, 2003)  
 
De ansatser som anses relevanta för uppsatsen, är den individcentrerade ansatsen 
respektive den situationscentrerade ansatsen. Dessa ansatser ingår inte glastaket, men 
kan sammankopplas med teorin, då glastaket kan bestå av olika aspekter som påverkar 
en kvinnas karriärutveckling. (Muhonen, 1999) 
 
Den första ansatsen koncentrerar sig mer på individen och hämtar förklaringar från tidig 
socialisation (t.ex. könsidentitet och familjens socioekonomiska status), personlighet 
och könsrollsstereotyper (Betz & Fitzgerald, 1987, White m.fl. 1992). Den andra 
ansatsen fokuserar på strukturen i organisationer och i samhället och utgår från att det är 
makt- och möjlighetsstrukturen i organisationer samt kvinnornas fåtal, som hindrar 
kvinnorna att nå högre positioner (Kanter, 1977, Wahl, 1992). Vår utgångspunkt är att 
både individ- och situationsrelaterade faktorer påverkar kvinnors karriärutveckling. Vi 
har därför valt att i denna uppsats behandla bl.a. dessa två ansatser.  
 
Den institutionella teorin försöker förklara det sätt på vilket företag och organisationer 
anammar krav från omgivningen, för att bl.a. skapa en yttre fasad och för att följa de 
lagar, regler och normer som finns i samhället (Hatch, 2002). Den institutionella teorin 
är en teori som går hand i hand med teorin om glastaket (Muhonen, 1999) Vidare i 
avsnittet behandlas också vertikal och horisontell karriärutveckling, dvs. att karriär inte 
nödvändigtvis behöver handla om att klättra uppåt i karriärstegen (vertikal 
karriärutveckling), utan att den likväl kan handla om att gå i sidled (horisontell 
karriärutveckling). (Wahl, 1992) 
 

4.2. Glastaket 
 
Morisson m.fl. (1987) myntade begreppet glastak som en metafor till varför kvinnor 
inte når toppen i organisationer. Glastaket syftar på att kvinnor möter ett närmast 
osynligt och ogenomträngligt hinder när de försöker att avancera. Glastaket antas vara 
en strukturell barriär som gör att kvinnor har svårt att avancera just på grund av att de är 
kvinnor och inte för att de saknar kompetens. (Muhonen, 1999) Kvinnliga karriärister 
kan klättra på karriärstegen så länge som de upplevs som ofarliga och icke hotfulla ur 
makt- och konkurrenssynpunkt. Dock hindras kvinnors fortsatta karriär oftast av 
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indirekta, osynliga strukturer, detta då kvinnan nått en position i organisationen som 
upplevs som hotfull. (Wahl, 1992) De manliga karriäristerna kan dock klättra vidare 
utan större problem. De kvinnor som lyckas ta sig förbi de osynliga strukturer och 
hinder som glastaket utgör, utsätts ofta för en större press än män i likvärdiga 
positioner, detta p.g.a. att kvinnliga chefers villkor utgår från att anpassa sig till de 
normer som råder i företagskulturen, vilka utformas och byggs upp av män. (Ibid)  
 
Det kan variera mellan olika organisationer på vilken chefsnivå glastaket finns, men 
ofta avses toppchefsnivå. Glastaket kan dock finnas på betydligt lägre nivå, så lågt att 
man kan säga att kvinnors problem är det ”klibbiga golvet” eller ”the sticky floor”. 
(Muhonen, 1999)  
 

4.3. Individcentrerad ansats 
 
Enligt utvecklingspsykologiska teorier påverkar barndomsupplevelser hur vi blir som 
vuxna, t.ex. vilka normativa förväntningar som ställs på kvinnor och män, vilket gör att 
vi redan som barn kan bli begränsade i våra framtidsplaner. Barnen lär sig att olika 
beteendemönster och egenskaper är relaterade till kön genom att observera och tolka sin 
omgivning. Därutöver lär äldre barn vilka de ”rätta” beteendena är. Den tidiga 
socialisationsprocessen kan därmed påverka hur kvinnor och män gör sina utbildnings- 
och yrkesval. (Muhonen, 1999)         
 

4.3.1.  Personlighetsegenskaper  
 
Kvinnliga chefers personlighetsdrag är intressanta, eftersom man kan anta att dessa 
kvinnors personlighet har bidragit till deras karriärutveckling (Muhonen, 1999).  
 
Lobel m.fl. (1993) jämförde karriärorienterade och icke-karriärorienterade kvinnor på 
kibbutz och fann att karriärorienterade kvinnor hade högre akademisk självkänsla, 
global självkänsla och var mer prestationsorienterade än icke- karriärorienterade 
kvinnor. Karriärinriktade kvinnorna betraktade också sig själva som mer maskulina och 
mindre feminina än de icke karriärinriktade kvinnorna. Karriärkvinnorna var dessutom 
mindre ”conforming”, mera emotionellt stabila, självständigare, mer bestämda, 
okonventionella, aktiva, risktagande, hade högre självtillit och självsäkerhet och var 
mera nöjda med sig själva. I en studie av Sachs m.fl. (1992) undersöktes kvinnliga 
chefers biologiska egenskaper och personlighetsegenskaper. Resultaten visade att 
majoriteten av kvinnorna var androgyna eller maskulina när det gällde deras 
könsidentitet och dessutom hade de starkt jämställda åsikter om kvinnors roll i 
samhället.   
 
Variabler som är relaterade till självkänsla betraktas som viktiga för kvinnors utbildning 
och karriärutveckling (Betz & Fitzgerald, 1987). Forskningsresultaten stödjer detta 
antagande och visar att det finns ett samband mellan kvinnors karriärorientering och hög 
självkänsla (t.ex. Farmer, 1997, Lobel m.fl. 1993). Svårigheten är att veta om 
karriärorienterade kvinnor haft högre självkänsla från början eller om de har fått högre 
självkänsla tack vare att de har varit framgångsrika i sin karriär. Betz & Fitzgerald 
(1987) anser att självuppfattningen spelar en stor roll för kvinnors karriärutveckling, 
även om man inte vet det exakta orsakssambandet.  
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De personlighetsegenskaper som är positivt relaterade till kvinnors karriärutveckling är 
egenskaper som traditionellt har betecknats som manliga (Muhonen, 1999). För att en 
kvinna ska komma i fråga för en chefsposition får hon kanske medvetet eller omedvetet 
tona ner de egenskaper som inte stämmer överens med den gällande organisations-
kulturen. (Muhonen, 1999) När det gäller Sachs m.fl. (1992) studie är det oklart om 
urvalet inkluderade enbart kvinnliga chefer eller även egenföretagare. Dock bör det 
tilläggas att studien fokuserade på kvinnor som har gjort icke-traditionella, dvs. icke-
könsstereotypa, karriärval.  
 

4.3.2. Homosocialitet och heterosocialitet  
 
Jean Lipman Blumen (1996) är en forskare som har skapat en teori som kallas 
homosocial teori. Inom denna teori finns begreppen homosocialitet och heterosocialitet, 
vilka kan användas för att beskriva de osynliga strukturerna i en organisation. Enligt 
Lipman Blumen (1996) är det män som kontrollerar resurserna i samhället samt i de 
sociala institutionerna, vilket leder till att det är män som identifierar sig med och 
orienterar sig mot andra män, och som kan frambringa att män väljer män vid 
rekrytering etc. Detta kallas för ett homosocialt beteende och innebär att män som grupp 
bekräftar och skyddar varandra, vilket i slutändan kan leda till att kvinnor utestängs ur 
gemenskapen/nätverken. Även kvinnor orienterar sig mot och söker bekräftelse hos 
män, vilket Lipman Blumen (1996) kallar för ett heterosocialt samspel.   
 
Förklaringen till detta fenomen är att det existerar en maktobalans mellan män och 
kvinnor i samhället och inom organisationer. Kvinnors heterosociala samspel bygger på 
denna maktobalans och inte på att det skulle vara något naturligt kvinnligt beteende att 
söka sig till män och ta avstånd från andra kvinnor i organisationer. (Lipman Blumen, 
1996)  
 
 
4.3.4. Yrkeserfarenhet 
 
Karriärutvecklingen påverkas negativt för kvinnor som gör avbrott under sin 
yrkesverksamma tid. Att kvinnor har flera avbrott i sin karriär p.g.a. barnafödande och 
barnomsorg har betraktas som en anledning till att det finns färre kvinnor i ledande 
befattningar. Detta har dock visat sig vara en myt, eftersom många kvinnor inte gör 
speciellt långa avbrott när de har små barn. (Muhonen, 1999)  
 
 
4.3.5. Karriärplanering 
   
Forskningsresultat pekar på att kvinnor sällan planerar sin karriär i någon större 
utsträckning. Enligt en studie gjord av White m.fl. (1992) fann de att 31 procent 
överhuvudtaget inte hade planerat sin karriär och att flera av kvinnorna också var 
motståndare till karriärplanering och menade att det var viktigt att vara flexibel och ta 
vara på tillfällen. Många upplevde emellertid att de borde ha planerat sin karriär bättre, 
så att de hade undvikit att hamna på sidospår och därmed kunnat avancera snabbare. Att 
kvinnor inte planerar sin karriär i större utsträckning, kan bero på att de inte förväntar 
sig att avancera i sina arbeten. För att kunna sätta relevanta karriärmål krävs det stöd 
från omgivningen eller att personen i fråga har en stark självkänsla (Powell, 1993). 
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Därför anses det viktigt för kvinnor att ha en mentor och ingå i olika nätverk för att få 
stöd i sin karriär och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. (Muhonen, 1999)  
 
Den individcentrerade ansatsen har kritiserats för att den enbart fokuserar på individen, 
inte tar hänsyn till faktorer i individens omgivning och att villkoren för att göra karriär 
inte är könsneutrala (Wahl, 1992). Dessutom lägger den skulden på kvinnorna själva, 
dvs. ”blames the victim” (Geis, 1993), genom att antyda att kvinnor inte har intresse 
eller förmåga att avancera. Kritiken är till viss del befogad. Det finns en tendens att 
förklara kvinnors karriärutveckling, enbart med individkarakteristiska egenskaper och i 
många studier är mannen fortfarande normen som kvinnor jämförs med. Samtidigt ger 
dessa studier ett viktigt bidrag genom att peka på hur individer redan tidigt i livet 
påverkas att agera enligt gängse stereotyper. Dessa uppfattningar kan sedan 
upprätthållas även hos de vuxna genom olika signaler från omgivningen, t.ex. media, 
bekanta, familjemedlemmar, arbetskamrater, kunder etc. (Muhonen, 1999) 
 

4.4. Situationscentrerad ansats 
 
När det gäller den situationscentrerade ansatsen handlar det oftast om hur organisations-
strukturen ser ut. Inom denna ansats ingår hemsituationen, eftersom arbetet och 
privatlivet inte kan betraktas som två isolerade fenomen som är oberoende av varandra. 
Detta eftersom hemsituationen har visat sig ha en stor relevans för kvinnors yrkesliv. 
(Wahl, 1992)  
  

4.4.1. Arbetssituationen och organisationen  
 
En förklaring till varför det finns så få kvinnor på chefsbefattningar, lägger tonvikten på 
strukturen i organisationer och samhället i stort. Många forskare som har haft en mer 
situationscentrerad ansats har använt Rosabeth Moss Kanters teori (1977) som 
referensram i sina studier. I Men and women of the corporation (1977), menar Kanter 
att arbetet formar människan och att kvinnor blir tilldelade arbeten som ger få 
möjligheter och lite makt (”dead end jobs”). Eftersom kvinnor generellt är i 
minoritetsställning högre upp i organisationshierarkier, är det svårare för dem att bli 
rekryterade till chefspositioner. (Kanter, 1977) 
 

4.4.2. Hemsituationen  
 
Frågan om hur arbete påverkar familj- och privatliv och omvänt, har intresserat många 
forskare. Det finns många studier, både i Sverige och i andra västländer, som tyder på 
att arbetsbelastningen i hemmet fortfarande är traditionell, dvs. att kvinnor har 
huvudansvaret för hemarbetet, även när de har sin egen karriär att tänka på. (Muhonen, 
1999)  
 
En svensk studie visar att svenska kvinnor i samma utsträckning som män eftersträvar 
karriärutveckling, men där föreställningen om att de inte kan kombinera familj och 
karriär gör att de sjunker tillbaka. Detta gör att kvinnorna själva väljer att stiga tillbaka, 
samtidigt som arbetsgivarna väljer att satsa på männen istället. (Women to the top, 
2005) 
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En studie bland kvinnliga och manliga landstingschefer bekräftar att kvinnliga chefer 
hade ett större ansvar för hemsysslor än deras manliga kollegor (Blom, 1998). Blom 
(1998) konstaterar dock att de kvinnliga cheferna ändå lever i ett mer jämställt 
förhållande till sina partner än vad de manliga cheferna gör. De chefer som är män har 
en maka som ensam tar ansvaret för hem och barn, medan de kvinnliga cheferna ofta 
delar på sysslorna med sin make. Dessa resultat tyder på att manliga chefer kan ägna 
mer av sin tid åt sitt arbete eller att varva ner, medan kvinnliga chefer inte har samma 
möjlighet. Blom (1998) anser därför att en förklaring till varför kvinnor inte avancerar 
till chefsposter är att de inte orkar eller vill utsätta sig för en så påfrestande livssituation. 
Hon drar slutsatsen att det är hemmasfären som de stora förändringarna måste till för att 
kvinnor och män ska bli chefer på jämlika villkor.  
 
Trots att karriärorienterade kvinnor ofta bär det största ansvaret i hemmet finns det 
också positiva sidor av att förena karriär och familj. Bland fördelarna är att hushållet 
ofta i regel har högre inkomst, kvinnan i familjen får ökad självkänsla, större respekt 
och samhörighet med maken, jämnare maktfördelning i parrelationen och större 
autonomi (Muhonen, 1999). Dessutom kan det vara en fördel för kvinnor att ha en 
kvalificerad befattning, såsom chefsbefattning, eftersom de då har bättre kontroll över 
sin arbetssituation och t.ex. kan styra sina arbetstider bättre än kvinnor i lägre 
befattningar. (Ibid.)  
  

4.4.3. Subventionering av hushållsnära tjänster 
 
Debatten om subventionering av hushållsnära tjänster har varit en ständigt 
återkommande fråga i Sverige de senaste åren. Debatten startade med en bok av 
ekonomen Ann-Mari Pålsson (1994) där författaren utifrån ett tydligt borgerligt 
perspektiv förordade avdragsrätt för hushållstjänster. Detta var kring 1994 och debatten 
var ett faktum i Sverige. Huvudargumenten hos Pålsson var att avdragsrätten för 
hushållstjänster skulle ge en ökad sysselsättning, ökad jämställdhet och minskat 
svartarbete. En minskad offentlig sektor fanns också med som en självklar målsättning. 
(Bang, 2005) 
 
Den senaste opinionsundersökningen visade att 60 procent av kvinnor mellan 30 och 49 
år, kan tänka sig köpa städhjälp om den skattesubventioneras. Sett över hela 
befolkningen är det 50 procent som är positiva. Mest negativa är män över 50 år. 
(Yelah, 2004) 
 
Ett av argumenten som förts fram för att subventionera hemhjälp, är att eftersom 
regeringen infört ett ROT-avdrag, som delvis bekostar exempelvis reparationer och 
ombyggnationer i hemmet, kan likväl ett så kallat "pigavdrag" införas. Finland har 
nyligen infört avdragsrätt för hushållsnära tjänster. (Yelah, 2004) 
 

4.5. Institutionell teori 
 
Många betraktar den amerikanske sociologen Philip Selznick (1957) som 
upphovsmannen till den institutionella teorin. Selznick observerade att organisationer 
inte enbart anpassar sig till organisationens interna mål, utan även till samhällets 
värderingar. Det finns dock många olika institutionella teorier som alla har olika 
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uppfattningar om den sociala verkligheten (Scott, 2001). Hatch (2002) menar i sin tur, 
att definitionen av en institution grundar sig på upprepade handlingar och gemensamma 
uppfattningar om verkligheten. Scott (2001) anser att definitionerna är kopplade till 
olika uppfattningar om hur individer tar beslut och därigenom hur rationella de är, samt 
vad som menas med rationalitet.  
 
Institutionalisering sker genom att aktörer konstruerar institutioner för att kunna hantera 
kollektiva problem, detta för att reglera andras samt sitt eget beteende. För att få 
individer att följa dessa regler används belöningar och bestraffningar som påverkar 
deras handlande. Detta gör att individer motiveras att göra det bästa de kan åstadkomma 
för att då tillfredsställa sina behov. Utifrån denna rationella syn kan alltså individers 
framtida handlande påverkas. (Scott, 2001) 
 
Det finns tre vitala komponenter som bygger upp den institutionella teorin. Dessa kallar 
Scott (2001) för de tre pelarna och de formar stegvis förändring, från det medvetna till 
det omedvetna. De tre pelarna är byggstenar som motverkar förändring. Institutioner 
strävar efter stabilitet, men är ständigt utsatta för förändring. Powell & DiMaggio 
(1991) anser att den institutionella teorin används för att förklara och tolka sociala 
företeelser. Teorin ska hjälpa till att förstå individens handlande och den kan ses som ett 
instrument för att nå förståelse. De tre elementen/pelarna är reglerande, normativ och 
kognitiv. (Scott, 2001) Vi har endast valt att förklara den normativa pelaren, då vi anser 
att den har störst betydelse för denna uppsats.  
 

4.5.1. Den normativa pelaren  
 
Den normativa pelaren består av värderingar och normer. Värderingar är uppfattningar 
om vad som ska föredras eller önskas, medan normer berättar hur saker skall göras. 
Normer kan vara medvetna eller omedvetna, båda normklasserna påverkar individerna i 
organisationen. (Muhonen, 1999) När människor är tillsammans en viss tid skapar de 
vissa förväntningar på varandras beteenden som förväntas, accepteras eller stöds av 
gruppen, oavsett om normen är uttalad eller inte. Normativa system definierar mål och 
målsättningar, men bestämmer även lämpliga sätt att uppnå dem. (Scott, 2001)                       
 

4.5.2. Nätverkens betydelse    
 
Många forskare pekar på att rekrytering sker inom slutna nätverk, främst bestående av 
män (Regeringskansliet, 2002). Vid Göteborgs universitet pågick under hösten 2002, ett 
forskningsprojekt som undersökte maktens tillgänglighet för olika grupper i Sverige. Ett 
resultat från projektet var att bland de få kvinnor som lyckats komma till toppsiktet i 
näringslivet, menade samtliga att rekrytering till toppjobb genom informella nätverk, är 
ett av de största hindren för kvinnor. Av männen i näringslivstoppen är det hela 64 
procent som anser att informella nätverk är ett hinder för kvinnor. När männen i 
näringslivstoppen beskriver sina nätverk består de nästan uteslutande av män, medan 
kvinnorna i näringslivstoppen har både män och kvinnor i sina nätverk. 
(Regeringskansliet, 2002)  
 
Chefsrekrytering sker oftast genom handplockning, intern befordran eller att en person, 
ofta inom ett slutet nätverk, uppmanas att söka. Det gynnar i första hand män. 
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Majoriteten av cheferna är män, liksom de flesta som är med i arbetslivets viktiga 
nätverk. Maktens män väljer dem de känner till, dvs. andra män. (Women to the top, 
2005) 
 

4.6. Vertikal och horisontell karriärutveckling 
 
I inledningsavsnittet beskrev vi några olika synsätt och definitioner på begreppet karriär. 
Utöver Anna Wahls (1992) beskrivning av karriär vill vi även poängtera en annan 
dimension av begreppet, att karriär inte enbart behöver handla om att klättra vertikalt, 
dvs. uppåt längs någon typ av stege. Det kan likaväl handla om att klättra horisontellt, 
dvs. i sidled. Enligt en undersökning av Franzén och Lantz (2000) visade det sig att 
unga ledare som deltog i ett forsknings- och ledarutvecklingsprojekt, ansåg att 
karriärstegen var för smal och enkelriktad uppåt. De unga ledarna ville se karriären som 
en klätterställning. En chefspost skall vara möjlig att nå även för den som ibland klättrar 
i sidled eller till och med nedåt. Detta eftersom balans i livet, mellan arbete och 
privatliv, är viktigare än att alltid ta sig uppåt på karriärstegen. (Ibid) 
 
Birgitta Olsson (2003), är en annan forskare som tittat på denna dimension av 
begreppet, då hon menar att karriär kan innebära att gå från en position till en annan 
inom en organisation (s.k. intern förflyttning) eller från en annan organisation till en 
annan (s.k. extern förflyttning). Ibland kan det även innebära att förflytta sig nedifrån 
och uppåt inom samma organisation (vertikal karriärutveckling), eller från en position 
till en annan, med samma ansvarsgrad (horisontell karriärutveckling). (Olsson, 2003)  
  

4.6.1. Vertikal och horisontell könssegregering på dagens arbetsmarknad  
 
Idag förvärvsarbetar majoriteten av svenska kvinnor, dessutom i lika stor utsträckning 
som svenska män. Även om kvinnor har fått tillträdde till yrken som tidigare enbart var 
männens domän (t.ex. officer, domare, pilot, präst etc.) fortsätter arbetsmarknaden att 
vara segregerad både horisontellt och vertikalt. (Muhonen, 1999) 
 
Den horisontella segregeringen syftar på den ojämna fördelningen mellan kvinnor och 
män inom olika sektorer. De flesta männen arbetar inom den privata sektorn. Detta 
innebär att majoriteten av kvinnorna arbetar inom ”traditionella kvinnoområden” 
(såsom hälso- och sjukvård och socialt arbete) inom den offentliga sektorn. Med 
vertikal segregering avses den ojämna fördelning av kvinnor och män på högre 
befattningar. (Muhonen,1999)      
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5. EMPIRI 
 

kapitlet presenteras en kortare sammanställning av de intervjuer vi genomfört inom ramen för 
uppsatsen, dessutom har vi valt att inledningsvis även ge en beskrivning av varje respondent, då vi 
under intervjuerna inte alltid valt att gå djupare in på fakta som vi själva kan inhämta. Vi har valt 
att i uppsatsen mer överskådligt sammanställa intervjuerna under varje frågerubrik. Kompletta 

intervjuer av varje respondent återfinns under bilagor längst bak i uppsatsen. 
 

5.1. Respondenter 

Cecilia Tufvesson Marlow 

Cecilia Tufvesson Marlow jobbar idag som VD för Polarn O. 
Pyret. Hon är född 1960 och bor i Stockholm med sin man och sina 
två barn. Cecilia Tufvesson Marlow tog examen från 
Handelshögskolan i Stockholm 1983. Sedan dess har hon haft ett 
flertal tunga befattningar inom detaljhandeln, bl.a. som VD för 
NK, Ordning & Reda samt delägare i Publicis Welinder. Cecilia är även styrelsemedlem 
i Glocalnet och Elite Hotels (SVD, 2004) och hon placerar sig på plats 76 över svenskt 
näringslivs 125 mäktigaste kvinnor år 2005 (Veckans Affärer, 2005) 
 
 
Ingrid Jonasson Blank  
 
Ingrid Jonasson Blank är född 1962. Hon är utbildad civilekonom på 
Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat inom ICA sedan 1986, 
då hon började som trainee på ICA i Göteborg. Hon är gift och har två 
yngre barn. I mars 2004 utnämndes Ingrid Jonasson Blank till vice VD 
i ICA AB, med ansvar för koncernfunktionen Detaljhandel. Hon har 
även varit marknadsdirektör med bland annat ansvar för de populära och kritikerrosade 
reklamfilmerna. Dessutom har hon toppat tidningen Komets lista över Sveriges 50 
viktigaste kvinnliga kommunikatörer (2004) och Chefsprogrammet Ruter Dam har 
utsett Ingrid Jonasson Blank till Årets Ruter Dam 2004. (Ruter dam, 2004) Ingrid 
Jonasson Blank placerar sig på plats 62 på Veckans Affärers (2005) lista.  
 
 
Marie Ehrling 
 
Telia Soneras nuvarande Sverigechef Marie Ehrling, lämnade SAS 
för Telia år 2003, efter att ha jobbat inom bolaget i 20 år. Hon är född 
1958 och är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. 
Hon är sambo och har en son i senare tonåren. Enligt Financial Times 
lista över Europas mäktigaste kvinnor var hon år 2004, Sveriges 
mäktigaste affärskvinna och det europeiska näringslivets femte mäktigaste kvinna. År 
2005 låg hon på plats 18 på samma lista (Dagens Industri, 2005), och på Veckans 
Affärers lista placerar hon sig på plats tre med motiveringen; ”Fortsätter omstöpningen 
av svenska verksamheten som klarar sig väl i konkurrensen” (Veckans Affärer, 2005). 
 
 

I 
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Maritha Wadenfalk  
 
Maritha Wadenfalk är född 1942 i Lerum och kom tidigt till Borås där 
hon utbildade sig på gamla Textilinstitutet (numera Textilhögskolan 
vid Högskolan i Borås). Hon har varit gift och har tre barn. Maritha 
Wadenfalk har jobbat som designer och inköpare på en rad 
textilföretag och är idag affärsområdeschef för damkläder på Lindex. 
Hon har enorma erfarenheter och kunskaper från detaljhandeln inom 
bl.a. områdena design, mönsterkonstruktion, sömnad och inköpsekonomi. År 2005 
placerar hon sig på plats 66 på Veckans Affärers lista över svenskt näringslivs 125 
mäktigaste kvinnor (Veckans Affärer, 2005).  
 

5.2. Sammanställning av intervjuer 
 
Under denna rubrik är respondenternas intervjuer sammanställda. Detta för att läsaren 
skall få en bättre översikt över respondenternas svar. I denna sammanfattning har vi 
försökt att komprimera respondenternas svar och kommentarer på varje fråga, för att 
sedan i nästa avsnitt analysera vad de sagt.     
  
 

1. Beskriv din yrkesmässiga utveckling 
 
Samtliga respondenter har en akademisk utbildning. Ingrid Jonasson Blank, Marie 
Ehrling och Cecilia Tufvesson Marlow har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan. Maritha Wadenfalk har en gedigen textilutbildning från 
Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, samt kompletterande utbildning inom inköp 
och ekonomi. Alla respondenter har gått olika vägar för att komma dit de är idag. Ingrid 
Jonasson Blank började sitt första jobb och sin karriär på ICA, och har sedan dess 
fortsatt att klättra inom företaget. Cecilia Tufvesson Marlow har bytt arbetsgivare och 
titel med jämna mellanrum, likaså Maritha Wadenfalk. Marie Ehrling började på Telia 
efter en lång anställning på SAS.    
 
 

2. Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 
position du har idag? 

 
Samtliga respondenter svarar att engagemang, nyfikenhet och att vara positiv är de 
viktigaste egenskaperna för att lyckas i sin karriärutveckling. Andra viktiga 
gemensamma egenskaper som gjort att respondenterna har kommit dit de är idag, är 
deras nyfikenhet, människointresse, framåtanda, att ständigt vilja utvecklas och 
förbättras. Ingrid Jonasson Blank anser dessutom att hon är samarbetsvillig och ”lätt” att 
arbeta med, medan Maritha Wadenfalk tror att ett genuint intresse för det man gör, är 
det viktigaste för att lyckas i sitt arbete.  
Cecilia Tufvesson Marlow tror att hennes styrka sitter i hennes förmåga att fatta beslut 
och att genomföra saker och ting. Hon anser att det hela tiden gäller att fokusera på 
lösningarna, eftersom problemen alltid kommer att finnas där i alla fall. Marie Ehrlings 
viktigaste egenskaper, anser hon vara att hon är resultatorienterad, har stark drivkraft, är 
uthållig, kommunikativ, prestigelös, nyfiken och intresserad av människor. En viktig del 
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är också att hon själv känt och förmedlat arbetsglädje till andra människor runt omkring 
henne.   
 
Samtliga respondenter menar att de aldrig har tackat nej till nya utmaningar, utan istället 
”hoppat på” de erbjudanden som har dykt upp. De har inte heller varit rädda för att 
misslyckas, eftersom ett misstag alltid bidrar till en ny lärdom. Respondenterna menar 
också att de aldrig har funderat på ”nästa steg” i karriärstegen, dvs. inte haft något mål 
att nå en viss position. Idag ser alla dock sin titel som något positivt och ett lättare sätt 
till att skapa inflytande. 
 
 

3. Hur ser Du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet 
att göra karriär?  

 
Ingrid Jonasson Blank, Cecilia Tufvesson Marlow, Maritha Wadenfalk och Marie 
Ehrling håller alla med om att det är bra att diskussionen om kvinnors situation i 
arbetslivet förs, så att vi blir mer medvetna varför det ser ut som det gör i samhället. 
Dock är det inte bra om det blir för stark fokusering på just könsfördelning. Marie 
Ehrling menar att problemet just i näringslivet är att det är alldeles för stereotypt på 
ledande befattningsnivåer. ”Det tar för lång tid att åstadkomma förändringar och den 
senaste tidens debatt om styrelsepositioner vittnar om en begränsad insikt om vad som 
behöver förändras”. 
 
Alla är överens på punkten om att det privata förhållandet är en faktor som är avgörande 
för hur väl man kommer att ”lyckas” i sin karriär. Det är viktigt att förhållandet är 
jämlikt och att man verkligen respekterar varandra. Dessutom är det nödvändigt att 
kunna ta till resurser och hemhjälp för att sköta hushåll etc. utan att få dåligt samvetet, 
eftersom man omöjligt inte hinner med allt själv.  
 
Gällande nedvärdering och diskriminering anser Ingrid Jonasson Blank att varje kvinna 
själv måste se över sin situation och se hur hon kan påverka den. ”Att våga visa 
framfötterna ser jag som viktigt, men det gäller även att vara ”smart” och förstå hur 
man som kvinna skall klara av att jobba i en manlig struktur. Kvinnor måste våga 
använda sig av sina kvinnliga egenskaper och av sin kvinnliga intuition, men samtidigt 
se hur man passar in i strukturen med sin egen personlighet”.  
 
För Maritha Wadenfalks del och inom de företag hon har jobbat på, har kunden och de 
anställda nästan alltid uteslutande varit kvinnor, vilket Maritha Wadenfalk tror har 
underlättat komplikationer och svårigheter på arbetsplatsen. Hon medger dock att ju 
högre upp någon kommer, är det tyvärr så att män känner män och vet hur de tänker. 
Hon menar också att männen ofta har liknande livserfarenhet och bakgrund, vilket 
resulterar i ett liknande nätverk (bl.a. från sin utbildning och tidigare arbeten) där de 
känner sig trygga. Maritha Wadenfalk förklarar att hon förstår diskussionen som finns, 
men har själv inte riktigt känt av det på sin arbetsplats.  
 

4. Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 
positioner i arbetslivet? 

 
Ingen av respondenterna har någonsin stött på ett direkt ”glastak”. Ingrid Jonasson 
Blank menar att anledningen är att hon jobbat så länge inom samma företag, medan 
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Maritha Wadenfalk anser att anledningen är att hon ofta har jobbat med kvinnor runt 
omkring sig, både med anställda, kunder såsom chefer. Maritha Wadenfalk vill istället 
för att prata om ett glastak, belysa de attityder i branschen som ett större problem, vilket 
kan bidra till att det blir svårare för kvinnor att nå högre positioner. ”Attityden till ålder 
är mycket hårdare för kvinnor än för män, säger hon och attityderna känns mycket mer 
än ”glastaket”, eftersom erfarenhet, kunnande och kompetens alltid finns med ändå”. 
Hon vill dock tillägga att hon aldrig märker av dessa attityder inom företaget, men har 
märkt tendenser till detta inom andra ”utifrån”. 
 
Cecilia Tufvesson Marlow har aldrig riktigt funderat på om det finns ett ”glastak”. Hon 
har läst i media om det, men aldrig riktigt berörts av diskussionen. ”Att jag har haft tur i 
mina egna arbetssituationer kan ha något med mitt förhållningssätt till diskussionen att 
göra”. Cecilia Tufvesson Marlow medger dock att det finns en snedfördelning mellan 
kvinnor och män i näringslivet och att det är ett problem. Snedfördelningen tror hon 
beror på gamla mönster och att företag jobbar och rekryterar utifrån ett manligt 
perspektiv. Hon tror även att snedfördelningen kan bero på att dagens kvinnor, i 
synnerhet, har en föreställning att de ska klara av och vara bra på allt, vilket är en 
omöjlig uppgift. Med den inställningen blir det för jobbigt för många kvinnor med ett 
krävande arbete. Inte heller Marie Ehrling tror generellt sett att det finns ett glastak, men 
att det finns något som gör att det smalnar av på toppen. ”Rent praktiskt beror det på att 
inte tillräckligt många kvinnor har skaffat sig operativ erfarenhet från stora ledarjobb, 
då blir också urvalet begränsat när koncernchefsjobb skall tillsättas så problemet har 
sin orsak långt tidigare i processen”. 
 
Samtliga respondenter tror att de skulle byta företag om de hade stött på något glastak. 
Dessutom vill de poängtera att ju mer man pratar om glastaket, desto tydligare blir dess 
existens. 
 
 

5. Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning och hur 
har det påverkat dig i karriären? 

 
Få av respondenterna upplever att de har stött på negativa attityder som hindrat dem i 
deras arbetssituationer. Tvärtom vill några av dem visa på att de bemött mycket bra 
attityder från sina chefer genom åren. Marie Ehrling menar bl.a. att hon mött mycket 
blandade attityder, men sällan negativa p.g.a. att hon är kvinna. I början av sin karriär 
funderade Marie Ehrling aldrig på attityderna, för henne var det en självklarhet att alla 
spelade på lika villkor. Men med tiden och med erfarenheterna, har hon mer och mer 
sett något som kan kallas för ett glastak, oftast i form av osäkerhet hos manliga kollegor 
och chefer. 
 
Ingrid Jonasson Blank kommenterar bemötande och attityder. ”När man får ”lilla 
gumman” attityderna gäller det att kaxa upp sig ännu mer”. Hon tror att man kan 
påverka mäns attityder på små och enkla sätt, t.ex. genom hur man klär sig. Maritha 
Wadenfalk och Cecilia Tufvesson Marlow uttryckte i sina respektive intervjuer att de 
aldrig stött på några negativa attityder. De anser inte heller att det var någon skillnad på 
män och kvinnors attityder i arbetslivet.    
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6. Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har det betytt för din karriär? 
 
Samtliga respondenter har relativt olika förhållningssätt till nätverk och hur viktiga de 
är. Marie Ehrling har ett omfattande nätverk i näringslivet, universitetsvärlden och 
politiken, tack vare sin bakgrund. ”Det är viktigt att inte begränsa nätverket till just 
näringslivet”. Maritha Wadenfalks nätverk är fokuserat kring området runt Göteborg 
och Borås, och består av de personer hon själv har jobbat med och dem hon kommer 
ihåg från sin tid som lärare på skolan. Hon har endast behövt söka sitt allra första jobb 
på Svesko, sedan har rekryteringen i princip skött sig självt, då arbetsgivarna har ringt 
och erbjudit henne jobb. Hon påpekar också att hon själv använder sitt nätverk vid 
rekrytering till Lindex. Cecilia Tufvesson Marlows nätverk består, i likhet med Maritha 
Wadenfalks, av de personer som hon tidigare arbetat tillsammans med. Nätverket består 
av både styrelsekolleger och andra professionella kontakter. Hon anser inte att 
underhållet av nätverket är tidsprioriterat, eftersom alla inom nätverket på sätt och vis är 
i samma situation och plötsligt kan behöva en kontakt med en person som de inte talat 
med på länge.  
 
Ingrid Jonasson Blank menar bl.a. att ”Nätverk handlar om att ha tid och att nyttja sina 
väninnor”. Hon är medlem i Ruter Dam, som hon anser har hjälpt henne med mycket i 
sin karriärutveckling, dock mest gällande sin självkänsla. Marie Ehrling menar i sin tur 
att nätverkandet främst gett henne inspiration och support. Cecilia Tufvesson Marlow 
har vid ett flertal tillfällen blivit tillfrågad om hon vill delta i olika kvinnliga nätverk, 
men alltid tackat nej. Detta för att hon inte ser att hon har tid, men också för att hon 
aldrig riktigt har känt sig hemma i sådana diskussioner. Ingrid Jonasson Blank i sin tur, 
pekar på att hon har få väninnor som har liknande typ av befattning som hon själv och 
tror att kvinnor kan ha svårare att skapa nätverk, eftersom det oftast är viktigare för 
kvinnor att lära känna personen mer ingående än vad det är för män. Hon anser själv att 
hennes viktigaste nätverk är närgående och personliga. 
 
 

7. Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
 
Enbart Marie Ehrling och Cecilia Tufvesson Marlow har en ägarandel i respektive 
företag. 
 
 

8. Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 
 
För Marie Ehrling har familjen och nära och kära alltid varit viktiga. Hon berättar att 
hon har varit gift två gånger, är sambo och har en son som är 19 år. Hon har en nära 
relation till sin son, som vid tidig ålder fick lära sig att ta eget ansvar. ”Han har alltid 
varit viktigast, men det är klart att jag stundtals jobbat mycket, men han säger idag att 
han är glad och stolt för att jag gjort de val jag har gjort”. Dock kan Marie Ehrling se 
att det hade varit svårt att resa och jobba lika mycket om hon haft små barn. ”Att skapa 
rum för fritid och sig själv är helt avgörande för att man på sikt skall orka både fysiskt 
och mentalt”. Hon insåg detta egentligen först efter 40 års ålder. 
Maritha Wadenfalk har tre barn, som hon anser att hon har lyckats kombinera med en 
karriär. Skulle man fråga hennes barn, skulle det nog tycka att hon har arbetat väldigt 
mycket genom åren, nästan för mycket, men Maritha Wadenfalk menar att hon för den 
skull aldrig har försakat dem på något sätt. Hennes mamma var hemmafru, vilket gjorde 
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att hon fick bli dagmamma, även då Maritha Wadenfalk var ute och reste. Detta har 
gjort att hon aldrig behövt uppleva den stress som många andra människor i dag gör. 
Hon behövde aldrig hämta och lämna på dagis och behövde inte heller vara hemma om 
något av barnen blev sjuka. Dessutom menar hon att hennes familj har haft många 
fördelar, vilket bidragit till att hennes familjesituation inte har behövt påverkat hennes 
jobb i större utsträckning. Maritha Wadenfalk anser inte heller att hennes jobb har 
påverkat barnen speciellt mycket, eftersom tryggheten alltid har funnits där. ”Under en 
viss period när barnen är små, är det väldigt svårt att prioritera karriären p.g.a. att 
barnen behöver sina föräldrar. När barnen sedan är äldre är det lättare att ”gasa på” 
och öka tempot till den position som man eventuellt vill ha”.  
 
För Cecilia Tufvesson Marlow och hennes familj har det aldrig varit något större 
problem att kombinera familj och jobb, detta för att hon själv aldrig har haft ambitionen 
att leva i ett ”perfekt hem”. Utan dåligt samvete har hon anställt hemhjälp. ”Det gäller 
att fokusera på det som man är bra på i stället”. Hon berättar med glimten i ögat att hon 
t.ex. är jätte bra på att baka kanelbullar och att hon gärna gör det till sig själv och sina 
barn. Det är väldigt sällan som hon jobbar över på kontoret. Istället ser hon till att 
avsluta arbetsdagen i normal tid och går hem för att umgås med sina barn. Då de gått 
och lagt sig, börjar jobbet på nytt i några timmar. De svåraste situationerna, anser hon, 
uppstår då hon måste resa i jobbet. Då hennes son var yngre löste hon det genom att ta 
med honom och en barnflicka på alla resor. Idag är det lite svårare. Hon poängterar 
dock på att allt går att lösa, bara man själv vill.  
 
Ingrid Jonasson Blank ser uppdelningen av jobb, hem och familj som en av de mest 
komplicerade frågor att lösa för en kvinna på en chefsposition. Varje dag måste hon och 
hennes man planera hur de ska fördela ansvaret, de måste anpassa sig efter varandras 
almanackor och se till att de t.ex. inte reser bort samtidigt. Hon tror att det snarare är 
hennes man som gör ett större avkall än hon själv, eftersom det är mindre accepterat att 
män ska ha ett fördelat arbete med sin fru. Hon poängterar dock att hon aldrig bett 
företaget lösa hennes problem. Det har hon alltid tagit hand om själv.  
 
 

9. Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just Du har nått så långt? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow: ”Att jag alltid fokuserat mer på uppgiften än på titel, 
position och prestige, kan vara ett av skälen till att jag kommit dit jag är i dag. Att jag 
är tävlingsmänniska kan också vara ett av skälen, då jag tävlar i allt”. 
 
Ingrid Jonasson Blank: ”Rätt plats vid rätt tillfälle”. 
 
Marie Ehrling: ”Det är en väldigt svår fråga, att bara få säga en sak, det är trots allt en 
kombination av saker. Men kanske sitt lugn, tryggheten i sig själv, stor arbetskapacitet 
och förmåga att kommunicera med alla slags människor”. 
 
Maritha Wadenfalk: ”Det inre drivet, att hela tiden lära sig något nytt”.   
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10. Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 

 
Av de fyra respondenter som intervjuades, förklarade alla att karriär var ett ord som de 
inte gärna väljer att använda. Cecilia Tufvesson Marlow talar hellre om yrkeslivet, som 
en synonym och definition på karriär. ”Karriär gör man inom alla yrkesgrupper, 
oavsett om man byter företag eller stannar kvar i samma”. Därför anser hon också att 
det är svårt att se vad som klassas som lyckad karriär. ”Lyckad karriär är olika för olika 
människor”. Ingrid Jonasson Blank anser att begreppet karriär, ger intryck av att man 
kräver att få en viss tjänst efter det att man avverkat en annan. Marie Ehrling anser att 
en karriär snarare kan ses som en livsprocess. ”I framtiden måste vi se till att arbetslivet 
blir mer varierat. Ett chefsjobb idag, innebär att man då och då måste skapa luckor på 
6-12 månader, för att fylla på med nya tankar, idéer och inspiration”. Hon tror inte 
längre på att kasta sig från det ena chefsjobbet till det andra. ”Vi måste också ha mer 
gränsöverskridande mellan samhälle och näringsliv samt se problemställningarna mer 
internationellt och globalt”. 
 
Ingen av respondenterna menar att de någonsin haft intentionen att göra karriär och 
klättra uppåt på karriärstegen. Ingrid Jonasson Blank vill istället se det som att man gör 
ett mycket bra jobb tills det att man blir tillfrågad om en annan tjänst. De senaste åren 
har hon dock börjat tänka längre fram och mer på nästa steg. Cecilia Tufvesson Marlow 
har inte heller haft någon speciell karriärplanering eller riktigt funderat på vad hon vill 
göra eller ”bli” i framtiden. Maritha Wadenfalk tror att man måste vara en tävlings-, 
mål- och resultatintresserad människa för att komma vidare i livet och karriären. ”Målet 
med ett arbete är inte att göra karriär, utan istället att göra ett bra jobb och se till att 
nå resultat. Det är det som är intressant”.    
 
 

11. Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart skall 
ta klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 

 
Cecilia Tufvesson Marlows råd till unga kvinnor som vill göra karriär är att, 
”…fokusera på lösningarna, problemen finns alltid. Man kan aldrig räkna med att 
någon annan ska lösa ens problem och man ska aldrig ge upp och se sig själv som ett 
offer”. Hon tycker vidare att det är viktigt att tänka fritt, ”allt behöver inte alltid göras 
på det traditionella viset, nya tankesätt kan ibland vara bättre lösningar. Det är även 
viktigt att man trivs i sin arbetssituation och att man kan lita på sina kollegor och 
medarbetare, då blir problem mycket lättare att lösa”. Ömsesidig respekt och att 
behandla de i sin omgivning som man själv vill bli behandlad, är ett råd som Cecilia 
Tufvesson Marlow tror lönar sig i längden. De råd Ingrid Jonasson Blank vill ge till 
andra unga kvinnor, är att det är viktigt att först försöka välja företag som man känner 
att man kan och vill utvecklas inom. Dessutom betyder chefen otroligt mycket för ens 
egen utveckling. ”Om man har en bra chef så är allt möjligt”. 
 
Marie Ehrling anser att det är viktigt att man inte jobbar ihjäl sig, ”..ingen kommer att 
tacka er för det. Men våga ta ansvar och skaffa erfarenhet - gärna tidigt som operativa 
ledare. Skaffa nätverk - lev inte på myter om hur allting skall vara. Avstå inte från livet 
bara för att ni vill göra karriär - det skall gå att klara det samtidigt, investera hellre i 
att köpa tjänster för att underlätta ert familjeliv. Om det inte fungerar på jobbet - börja 
inte omedelbart tro att allt beror på att det är för att ni är kvinnor, det kan finnas andra 
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orsaker också. Satsa gärna på teknik, naturvetenskap, IT mm. Kanske viktigast av allt- 
se till att ni har ett jobb som ni känner arbetsglädje inför. Då kommer ni att trivas och 
göra allra bäst ifrån Er!”.  
 
Ett annat råd för att lyckas i sitt jobb, anser Maritha Wadenfalk, är att sätta upp delmål. 
”Först vill jag göra det här, ha ansvar för detta och bli superduktig på just detta 
delmål. När man känner att man har lärt sig det vad som krävs för det första 
trappsteget kan man börja titta vidare på nästa trappsteg”. Ett annat råd från henne och 
som övriga respondenter också påpekar, är att ta det lugnt och lära sig att prioritera. 
Maritha Wadenfalk, liksom Cecilia Tufvesson Marlow, har heller aldrig känt att hon har 
varit karriärinriktad, hon har ansett det vara roligare att anta de utmaningar som dykt 
upp längs vägen. ”Det viktigaste är att du som individ mår bra, det är mycket viktigare 
än att besitta en hög position som du egentligen inte trivs med. Mår man inte bra 
själsligen, kommer arbetet och allt annat runt omkring inte att fungera, det är 
jätteviktigt att man mår bra och är trygg i sig själv. Man kan lära sig och utvecklas hela 
livet, så det är superviktigt att man vågar prioritera. Har man gjort bra ifrån sig på 
jobbet, kommer erbjudanden att dyka upp även senare också. Man behöver inte ta allt 
ansvar på en gång.  
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6.  ANALYS 
 

nder följande avsnitt avser vi att sammankoppla genomförd empiri med berörd teori. En del 
av de tankar och funderingar som har uppstått under arbetets gång redovisas här. Analysen 
ligger till grund för de slutsatser som vi kommit fram till i uppsatsens avslutande avsnitt. 
 

6.1. Analys av intervjuerna samt teoretiskt förankrade reflektioner 
 
Vi har under arbetet med denna uppsats intervjuat fyra fascinerande kvinnor och därtill 
läst mycket intressant teori och forskning inom ämnet. I följande analys avser vi att 
analysera den sammanställda empirin, för att utifrån den göra kopplingar till teorin. 
 

6.1.1. Respondenternas ambitioner att göra karriär  
 
Vi har gjort iakttagelsen att uppsatsens samtliga respondenter är akademiskt 
välutbildade, med mer eller mindre ekonomisk inriktning. De har alla en 
uppseendeväckande bra meritförteckning, innehållande bl.a. olika chefsposter. Trots att 
de är en aning blygsamma då begreppet karriär kommer på tal, är detta fyra kvinnor 
med mycket höga ambitioner. Lobels m.fl.(1993) teori om att karriärorienterade kvinnor 
har högre akademisk självkänsla, är mer prestationsorienterade, mer emotionellt stabila, 
självständigare, mer bestämda, har högre självtillit och självsäkerhet etc. än icke-
karriärorienterade kvinnor, anser vi stämmer väl in på våra fyra respondenter. Även då 
de är ödmjuka inför den typen av framställning.   
 
När vi frågade respondenterna om deras yrkesmässiga utveckling, valde samtliga att 
endast förklara sin vertikala karriär, dvs. hur de har klättrat uppåt på karriärstegen. Detta 
kan tyda på att respondenterna fortfarande ser karriär på det traditionella viset, där den 
vertikala karriären ses som det mest framgångsrika sättet att göra karriär på. Dock 
ifrågasatte samtliga respondenter begreppet karriär, och menade att karriär kan göras på 
många sätt och inte nödvändigtvis behöver betyda att avancera uppåt. Denna åsikt, om 
vertikal- och horisontell karriärutveckling, stöds av forskare som Wahl (1992) och 
Olsson (2003).    
 
Ingen av respondenterna förklarade i intervjuerna att de hade planerat sin karriär. Istället 
har de tagit vara på de möjligheter och erbjudandet som dykt upp på vägen. Detta kan 
kopplas till Whites m.fl. (1992) studie, som resulterade i att många kvinnor inte planerar 
sin karriär och t.o.m. kan vara motståndare till karriärplanering. White m.fl. menar även 
att kvinnor, till skillnad från män, inte förväntar sig att göra karriär, vilket kan kopplas 
till respondenternas osäkerhet om att tala om karriär. Respondenternas uttalanden om att 
de aldrig har haft ambitionen att göra karriär och klättra uppåt, är dock något 
förvånande med tanke på deras avancerade universitetsstudier, höga ambitioner, 
engagemang och imponerande meritlista.  
 
Powell (1993) hävdar också att för att en kvinna skall kunna sätta relevanta karriärmål 
krävs det stöd från omgivningen, vilket kanske inte är en självklarhet i dagens 
näringsliv, då strukturen och omgivningen i näringslivet fortfarande tycks domineras av 
män. 

U 
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6.1.2. Respondenternas egenskaper 
  
Vid frågan om de fyra kvinnornas viktigaste egenskaper för att komma till den position 
de är i dag, svarade Cecilia Tufvesson Marlow att det är viktigt att ständigt vilja 
utvecklas och förbättras som person. Marie Ehrling anser att hon är resultatorienterad, 
har en stark drivkraft, är uthållig, kommunikativ, prestigelös, nyfiken och intresserad av 
människor. De här egenskaperna kan återigen kopplas till Lobels m.fl. (1993) studie om 
att karriärorienterade kvinnor har högre ambitioner, större självförtroende, större 
självtillit, mer prestationsorienterade etc. än icke- karriärorienterade kvinnor.   
 
Att respondenterna har stort självförtroende är tydligt, genom de uttalanden de gör i 
intervjuerna. Medan vissa inger mer blygsamma svar vid frågan om sina viktigaste 
egenskaper, visar Cecilia Tufvesson Marlow och Marie Ehrling på att deras mest 
betydelsefulla egenskaper är vad man genom amatöranalys, anser vara riktiga 
ledaregenskaper.  
 

6.1.3. Respondenternas syn på kvinnors situation i arbetslivet och i hemmet  
 
Ingen av respondenterna har stött på några direkta hinder i sin strävan uppåt i karriären. 
Vid diskussionen om kvinnors möjligheter, eller snarare svårigheter, att göra karriär i 
arbetslivet, är respondenterna mer eller mindre insatta i diskussionen. De flesta av 
respondenterna anser att det är bra att diskussionen förs så att vi blir mer medvetna om 
varför det ser ut som det gör i vårt samhälle.  
 
Marie Ehrling anser t.ex. att det är alldeles för stereotypt på ledande befattningsnivåer 
och att det kan vara viktigare att se över strukturen, traditionen och normen i samhället 
för att förändra problemet. Den institutionella teorins normativa pelare, som består av 
normer och värderingar, kan användas som ett instrument för att förklara och tolka 
sociala företeelser (Muhonen, 1999) och är en teori som kan kopplas till det Marie 
Ehrling talar om. Det gäller att ändra på medvetna och omedvetna beteenden och 
normer, för att lyckas förändra den mansdominerade strukturen. Detta gäller både i 
samhället i stort och i hemsituationen. Samhället behöver förändras till att acceptera 
kvinnliga chefer och att våga rekrytera dem, även om de är mödrar. Blom (1998) stöder 
detta och menar vidare att det är hemmasfären som de stora förändringarna måste till för 
att kvinnor och män ska bli chefer på jämlika villkor.  
 
Respondenterna, som alla har barn, ser uppdelningen av jobb, hem och familj som en av 
de mest komplicerade frågorna att lösa för en kvinna på en chefsposition. Enligt 
Muhonen (1999) är arbetsbelastningen i hemmet fortfarande traditionell, dvs. att 
kvinnor har huvudansvaret för hemarbetet. Bloms (1998) studie om manliga och 
kvinnliga landstingschefer, bekräftar också detta påstående.  
 
Samtliga respondenter anlitar hemhjälp eller tar hjälp av vänner och familj, för att klara 
av att sköta sitt hushåll, samtidigt som de försöker att vinna tid. Enligt Yelah (2004) är 
det hela 50 procent av den svenska befolkningen som är positiva till subventionering av 
hushållstjänster. Detta tyder på att det råder en institutionell struktur (traditionella 
normer och värderingar) i hushållet. Om samhället skulle subventionera hemhjälp skulle 
kvinnors situation på arbetsplatsen och i hemmet underlättas. De kvinnor som deltagit i 
intervjuerna har alla gått emot den traditionella normen, utan att för den skullen behöva 
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försaka sin familj. De menar dock att många situationer skulle ha varit problematiska att 
lösa utan hemhjälp.  
 
De fyra respondenterna är överens på punkten om att ett jämlikt förhållande med sin 
partner är en faktor som är avgörande för hur väl man kommer att ”lyckas” i sin karriär. 
Från en av respondenterna framgår det tydligt att hon har ett jämställt förhållande till sin 
make, då de delar på arbetsuppgifterna rörande hem och barn. Hon berättar att hon och 
hennes man varje dag måste planera hur de ska fördela ansvaret, då de måste anpassa 
sig efter varandras jobb och tider. Hon menar att det snarare är hennes man som får göra 
ett större avkall än henne, eftersom det är mindre accepterat att en man ska ta lika stor 
del av hushållsarbetet som en kvinna. Blom (1998) stöder detta påstående, då hon menar 
att kvinnliga chefer lever i ett mer jämställt förhållande till sin partner än vad de 
manliga cheferna gör. Samtliga respondenter tror dessutom att det är just 
hemsituationen och kraven på att vara en ”perfekt mor” och ha ett ”perfekt hem”, som 
gör att många kvinnor drar sig tillbaka från att avancera i sin karriär. Blom (1998) 
förklarar att kvinnor inte tar sig an chefspositioner med att de inte orkar eller vill utsätta 
sig för en så påfrestande livssituation.  
 
En av respondenterna poängterar att hon aldrig har bett företaget att lösa hennes 
problem hemma. Det här anser vi tyder på att strukturen och de eventuella problem och 
normer som finns på ett företag, inte är desamma som de som oftast råder i hemmet. 
Båda situationerna kan, enligt konservativ uppfattning, innebära en viss problematik för 
en kvinna, men genom ett modernt tänkande, med hemhjälp etc., kan problemen 
minska.    
 
Vi finner det intressant att de flesta av respondenterna tycker att debatten om kvinnors 
hinder och svårigheter är en aning uppförstorad. Cecilia Tufvesson Marlow ger intryck 
av att hon inte alls berörts så mycket av debatten. Hon är själv inte engagerad i 
kvinnoorganisationer eller särskilda nätverk för kvinnor och förklarar detta bl.a. med att 
hon inte känner sig speciellt hemma i diskussionen. Att en av respondenterna väljer att 
inte ta del av debatten och inte alls engagera sig i kvinnonätverk kan vara, som hon själv 
uttrycker det, delvis brist på tid, men även en obenägenhet att delta. Detta skulle kunna 
kopplas till vad Lipman Blumen (1996) kallar för heterosocialt samspel, vilket innebär 
att kvinnor orienterar sig mot och söker bekräftelse hos män. Trots att de korta 
intervjuerna inte ger belägg för en så pass grundlig analys, så finns det vissa delar av 
intervjuerna som går att sammankoppla med teorierna om det heterosociala samspelet. 
Cecilia Tufvesson Marlow menar, precis som Lipman Blumen (1996), att kvinnors 
heterosociala samspel med män bygger på en maktobalans och inte på att det skulle vara 
något naturligt kvinnligt beteende att söka sig till män och ta avstånd från andra 
kvinnor. 
 
Ingrid Jonasson Blank talar om den diskriminering som kvinnor i näringslivet kan 
känna av. Hon anser att varje kvinna själv måste se över sin situation och hur hon kan 
påverka den. Att visa framfötterna ser hon som viktigt, men det gäller även att vara 
smart och förstå hur man som kvinna skall klara av att jobba i en manlig struktur. Detta 
kan dras som en parallell till det som Muhonen (1999) pekar på, att en kvinna, medvetet 
eller omedvetet, kan behöva tona ner de egenskaper som inte stämmer överens med den 
gällande organisationsstrukturen. Ingrid Jonasson Blank menar att ”kläderna talar” och 
att det rent strategiskt sett ibland kan vara bättre att välja bort ”volangkjolen” till fördel 
för mer formell klädsel. Detta p.g.a. att en kvinna riskerar att inte tas på allvar av sina 
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manliga kollegor om hon klär sig alltför feminint. Istället gäller det att ta vara på sina 
kvinnliga egenskaper och använda sig av sin kvinnliga intuition, men samtidigt se till att 
passa in i strukturen med sin egen personlighet.       
 

6.1.4. Respondenternas uppfattning om glastaket 
 
Då samtliga respondenter enligt vår mening har ”krossat glastaket” och nått höga 
positioner i yrkeslivet, är det inte heller speciellt förvånande att ingen av dem anser sig 
ha upplevt något direkt glastak. Marie Ehrling pekar dock på att hon med tiden och med 
mer erfarenheter i bagaget, sett någon form av glastak, som oftast grundat sig i form av 
osäkerhet hos manliga kollegor och chefer. Den manliga osäkerheten som hon 
beskriver, är förmodligen, enligt Lipman Blumen (1996), p.g.a. av att män identifierar 
sig med och orienterar sig mot andra män. Detta homosociala beteende innebär att det är 
män som kontrollerar resurserna i samhället samt i de sociala institutionerna. Då en 
kvinna får en hög chefsposition och bryter detta mönster, kan troligen många män 
känna sig vilsna och försöka stöta ut den personen.   
 

6.1.5. Respondenternas förhållningssätt till nätverk och rekrytering 
 
Nätverk är något som samtliga respondenter har relativt olika förhållningssätt till och 
syn på. Alla fyra kvinnor har ett nätverk innehållande kontakter från skoltiden, tidigare 
arbeten, styrelser och andra professionella kontakter. Några respondenter ingår i ett 
nätverk endast för kvinnliga chefer, exempelvis Ruter Dam, som är ett s.k. 
mentorprogram för kvinnliga chefer. Detta kan kopplas till Powell (1993) som förklarar 
att stöd från omgivningen och en stark självkänsla, är en nödvändig faktor för att kunna 
sätta karriärmål och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Cecilia Tufvesson 
Marlow har vid ett flertal tillfällen blivit erbjuden att medverka i olika kvinnliga 
nätverk, men alltid tackat nej. Enligt Lipman Blumen (1996) kan detta innebära att hon 
har ett heterosocialt samspel, dvs. att hon orienterar sig mot och söker bekräftelse hos 
män, istället för hos kvinnor.   
 
Enligt regeringskansliet (2002) består kvinnors nätverk av både män och kvinnor, 
medan mäns nätverk nästan uteslutande innehåller män. Detta stämmer väl in på 
respondenternas beskrivning av sina egna nätverk. En respondent menar att det är svårt 
att ha ett nätverk av uteslutande kvinnor, eftersom det finns få kvinnor på liknande 
positioner som hon själv, vilket förmodligen är anledningen till varför uppdelningen i 
män och kvinnors nätverk ser ut som den gör. Dock antyder de flesta respondenter att 
ambitionen är att ha fler kvinnor i sina nätverk. Ingrid Jonasson Blank tror att det är 
svårare för kvinnor än för män att skapa nätverk, eftersom det, till skillnad från männen, 
är viktigare för kvinnor att ha mer personliga och närgående nätverk. Maritha 
Wadenfalk använder bl.a. sitt nätverk vid rekrytering till Lindex, som till största delen 
består av kvinnor.  
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7. SLUTSATS & AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

detta slutliga avsnitt presenteras de slutsatser som vi kommit fram till efter genomförd analys av 
empiri och teori. Slutsatserna och diskussionen består av våra egna reflektioner och tankar som 
uppkommit under arbetets gång. Uppsatsens frågeställning ”Hur krossas glastaket?” och syftet att 
se hur kvinnor gör karriär, har legat till grund för genomförandet av studien och detta avsnitt. 

Kapitlet avslutas med rekommendationer om vidare forskning samt några råd och tips för hur glastaket 
ska kunna krossas. 
 

7.1. Slutsatser från vår undersökning 
 
Innan vi inledde vår undersökning såg vi glastaket som en konkret stoppskylt, där 
kvinnor hindrades att nå toppositioner i näringslivet. Vi var nyfikna på att hitta en 
förklaring till just detta hinder. Nu efteråt har vi förstått att det inte bara finns en enda 
förklaring till att kvinnor hindras i karriären, utan att det i själva verket handlar om flera 
olika faktorer, stora som små, dvs. ingen väg är spikrak för att göra karriär eller för att 
kunna krossa glastaket.   
 
Den huvudsakliga slutsatsen och lärdomen som vi kan dra från vår uppsats, är att 
traditionella synsätt och värderingar i samhället och inom företagen, påverkar kvinnors 
karriärmöjligheter enormt mycket. För att kunna göra arbetsmarknaden mer rättvis för 
både kvinnor och män är det viktigt att först och främst förstå att det finns en djup, 
ingrodd struktur som uppkom då det i stort sett inte fanns några kvinnor på 
arbetsmarknaden. Denna struktur är en uråldrig institution som är svår för den moderna 
människan att ändra på, framför allt för dagens kvinnor.  
 
En andra slutsats om hur glastaket kan krossas och hur kvinnor kan göra karriär, anser 
vi vara att ha ett jämställt förhållande med sin partner. Balansen mellan könen bör bli 
jämnare, både i arbetslivet och i hemmet. Idag har kvinnor ofta det tuffare än män om 
de vill göra karriär, då de vanligtvis tar ett större ansvar för hem och familj. Likväl som 
att det finns normer och traditioner i arbetslivet, är synen på familjeansvar etc. färgad av 
samma typer av fördomar. Att vara en ”bra mor” ses inte alltid som förenligt med en 
framgångsrik karriär. Det finns ett gammalt talesätt som säger att ”bakom varje 
framgångsrik man står en kvinna”. Vi frågar oss om egentligen inte detsamma gäller för 
kvinnor som vill göra karriär. Vi tror att en rättvis uppdelning av hemmasysslorna kan 
vara en del av en kvinnas framgångskoncept. Ingrid Jonasson Blank berättar t.ex. att 
hennes man ofta stöter på fler fördomar än hon själv, då han måste stämma av med sin 
fru, innan han kan åka på tjänsteresa etc. Av den anledningen vill vi framhäva ett 
jämställt förhållande med sin partner är en viktig grundpelare för att en kvinna ska ha 
möjlighet att göra karriär.    
 
För att en kvinna ska kunna göra karriär i dagens arbetsklimat, handlar det om att lära 
sig hantera och handskas med den mansdominerade strukturen (de traditionella 
synsätten och värderingarna), istället för att antingen acceptera eller motarbeta den. 
Strukturen har förändrats och kommer att ändras ännu mer, men det kommer att ta sin 
tid. För att utvecklingen ska gå framåt, vill vi poängtera det Ingrid Jonasson Blank tar 
upp vid intervjun, att det handlar om att våga visa framfötterna och vara ”smart” för att 
förstå hur man som kvinna skall klara av att jobba i en mansdominerad struktur. Ju fler 
kvinnor som kommer in i företagen och kan förändra gamla mönster och tankesätt, 

I 
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desto snabbare kan glastaket krossas och processen för en mer rättvis struktur 
påskyndas. Om dessutom fler kvinnor blir toppchefer tror vi att det skulle bryta 
föreställningen om att män och framgång i arbetslivet hör ihop. 
 
En fjärde slutsats om hur glastaket kan krossas och möjliggöra avancemang för kvinnor 
i yrkeslivet, kan vara att anställa hemhjälp för att klara av vardagen. Detta är något som 
kvinnor på höga positioner gärna tar till för att lösa olika situationer i hemmet. Vi menar 
att subventionering av hushållsnära tjänster kan hjälpa alla kvinnor, oavsett var de 
befinner sig i arbetslivet eller vilken inkomst de har, att komma vidare i yrkeslivet. 
Debatten om subventionering av hushållsnära tjänster har den senaste tiden aktivt förts 
fram av framstående kvinnor i näringslivet. Genom att ”våga” anställa hemhjälp, kanske 
fler kvinnor skulle orka ta det ansvar som en topposition innebär, oavsett om man pratar 
om vertikal eller horisontell karriär.  
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra från vår undersökning och uppsats, är att nätverk är en 
viktig faktor för att kvinnor skall ”lyckas” i sin yrkesutveckling. Mäns nätverk måste 
förändras till att inkludera både kvinnor och män, och inte enbart män, som det i dag 
många gånger gör. Vi anser att kvinnor inte behöver vara rädda för att inte ha närgående 
och personliga nätverk med sina kontakter, utan kan likväl männen, ha ytliga kontakter. 
Om kvinnor skulle våga skaffa ett större nätverk, med större mångfald och spridning, 
inte bara mellan kvinnor och män, utan överhuvudtaget bland flera yrken och 
samhällsgrupper, skulle det förmodligen leda till att fler kvinnor rekryterades till högre 
positioner. Idag är det ofta så att rekryteringen till de högre positionerna sker inom de 
egna nätverken, vilket utgör ett hinder för kvinnors karriärmöjligheter. Av den 
anledningen är det viktigt att både hålla fast vid sitt befintliga nätverk och att utveckla 
det till fler kontakter.  
   
Som en sjätte slutsats vill vi visa på att de respondenter vi intervjuat i denna uppsats har 
några gemensamma egenskaper, som kan ha hjälp dem till att nå den position de har 
idag. Respondenterna besitter framförallt egenskaper som nyfikenhet, 
resultatorientering, stark drivkraft, god självkännedom, uthållighet, kompetens, ständig 
vilja att förbättra saker, vilja utvecklas som person samt att vara intresserad av 
människor. Dessa egenskaper kan i mångt och mycket ses som en av alla nyckelfaktorer 
för att ha större möjligheter att krossa glastaket.   
 
Vi vill slutligen understryka att vi anser att det är en myt att kvinnor inte vill göra 
karriär och nå toppositioner. Anledningen till att de inte ”når hela vägen” verkar istället 
handla om att de är rädda för det ansvar som en topposition kräver och att de anser att 
de hindras p.g.a. barn, eftersom de inte vill framstå som en ”dålig mor” om de arbetar 
mycket. Detta är enligt oss inte en anledning att avstå från en topposition. Med dagens 
moderna samhälle går detta att lösa, vilket möjliggör kvinnors chanser till karriär.  
 
Såsom avslutning vill vi framhäva att det visade sig att en del av våra antaganden om 
kvinnors karriärmöjligheter varit något enkelspåriga. Vi har under arbetets gång fått ett 
annat synsätt och definition av begreppet karriär. Då Wahl (2003) anser att det finns 
fem tydliga och skilda definitioner av begreppet karriär, har vi efter att ha genomfört 
intervjuer och läst litteratur inom ämnet, funnit en annan dimension. Det handlar om 
vertikal och horisontell karriärutveckling. Vi har tidigare sett karriär som att klättra 
uppåt (vertikalt) på stegen, men karriär är ett brett begrepp som innefattar så mycket 
mer än att just klättra uppåt på stegen. Alla människor gör karriär någon gång i sitt liv, 
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men på olika sätt. Karriär kan likväl handla om att klättra i sidled (horisontellt). Detta 
fann vi oerhört intressant, då man ibland kan behöva bredda sin kompetens med en 
liknande position som den man har, istället för att ta klivet vidare till en annan position. 
Vi tror att kvinnor, i större utsträckning än män, har valt och väljer att göra en 
horisontell karriärutveckling som ett alternativ till vertikal karriärutveckling. Kanske är 
det också just det som gör att det idag är så få kvinnor på toppositioner inom 
näringslivet.  
 

7.3. Råd och tips 
 
Nedan har vi försökt att sammanfatta de råd och tips som respondenterna har givit oss 
under arbetets gång. Dessa råd och tips kan hjälpa dels dig som är på väg ut i arbetslivet 
och dels dig som redan jobbar, att krossa glastaket och nå toppositioner.  
 

 Alla respondenter håller med om att en bra chef och ett bra företag är nödvändigt 
för att utvecklas, för att trivas och för att ”ha kul” på jobbet.  

 Försök att välja företag och chef framför befattning, eftersom som det är mycket 
viktigare, framför allt i längden, än att hamna på en viss position.    

 Ta det lugnt och lär dig att prioritera vad som är viktigt just här och nu. Det är 
ingen som stressar dig, förutom du själv. 

 Ta de utmaningar som erbjuds, våga prova på nya saker. Våga ta ansvar och 
skaffa erfarenhet. Våga gå horisontellt i din karriärutveckling!  

 Fokusera på lösningarna, problemen finns alltid. Allt behöver inte göras på 
traditionellt vis, nya tankesätt kan t.o.m. vara bättre lösningarna. 

 Se till att du trivs i din arbetssituation, att du kan lita på kollegor och chefer.  
 Det är inte katastrof att misslyckas. Även ett misslyckande kan leda till något 

positivt. 
 Skaffa nätverk, gärna både kontakter med män och kvinnor och gärna i olika 

branscher och på olika positioner. 
 Kanske viktigast av allt- se till att ha ett jobb som man känner arbetsglädje inför 

- då kommer man att trivas och göra allra bäst ifrån sig! 
 

7.4. Rekommendationer för vidare forskning 
 
Vi har under arbetet med uppsatsen funnit en hel del sidospår som vi funnit intressanta, 
några mer seriösa och andra lite mer lustiga. Dessa sidospår skulle kunna vara exempel 
på ämnen för en vidare forskning.    

 
 Titta på hur kvinnor kan göras mer synliga i framförallt ledningspositioner och 

styrelser, utan att använda kvotering. Samt titta på hur det går för Norges 
jämställdhetsarbete med tanke på den nyinförda kvoteringslagen. 

 En studie som berör ”makt genom ägande”, t.ex. Antonia Ax:son Johnson och 
Cristina Stenbeck m.fl. 

 Se vilka problem den moderna mannen stöter på i den gamla traditionella 
företagsstrukturen, med gamla normer och regler? (ex. i ett ansvarsuppdelat 
förhållande, pappaledighet etc.) 

 Vidare undersöka hur kvinnor ”löser” hemmasituationen, om förhållandena är 
jämställda etc. 
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Bilaga 1- Inspirerande samtal med Anna Eliasson Lundquist 
2005-10-04 
 
I oktober 2005 träffade uppsatsgruppen Anna Eliasson Lundquist, ansvarig för Kvinno-
kompetensen, ett företag som sedan tio år tillbaka är Sveriges ledande 
rekryteringsföretag för rekrytering av kvinnliga ledare och styrelseledamöter. Företaget 
arbetar också med individuell ledarutveckling och affärsinriktad coachning. Vi hade 
under två timmar ett mycket givande samtal och gick tillsammans med henne igenom 
ämnets problematik, intressanta teorier, frågeställningar, intervjuobjekt och eventuella 
frågor. Vidare följer en kort redogörelse av vad vi fick ut av mötet med henne 
 
Anna diskuterade med oss hur viktigt det är att välja ett ämne, som man verkligen vill 
ha svar på och som man verkligen finner intresse för. Hon menade att det är bara då 
rapporten blir verkligt intressant. Därför gick vi till botten med hela frågan och 
bestämde oss för att vi inte vill sammanställa ännu en lista med en massa hinder, utan 
snarare rikta in oss på möjligheter och råd för kvinnor i karriären.  
 
Vidare gick vi in på att studien skulle kunna vinklas något till att innehålla ett 
internationellt perspektiv, där det är intressant om kvinnorna i urvalet även har en 
internationell bakgrund. Anna tog upp 20/80-regeln; i Sverige är 20 % inom ledande 
befattningar inom detaljhandeln kvinnor, medan siffran i USA är 80 % kvinnor i 
styrelse och ledning.  
 
Vi diskuterade även tillsammans igenom möjliga kandidater för intervju. Vi kom fram 
till att det bör vara kvinnor som sitter som lägst som VD eller Sverigechef (helst med en 
detaljhandelsinriktning). 
 
Anna föreslog följande kandidater:  Kerri Molinaro, f.d. Sverigechef IKEA 

Inger Osmundssen, VD Wedins 
Louise Julian, Koncernchef EF Education 
Marie Abild, VD Oriflame Sverige  
Maria Lilja, Europachef, American Express 

 
Anna Eliasson Lundquist ansåg att det är viktigt att vi ställer raka frågor, men som 
också väcker intresse. Hon vet att dessa kvinnor får många förfrågningar från studenter 
om att ställa upp på intervjuer och då gäller det att ”sticka ut”. Hon menade också att vi 
behövde vara personliga, så att kvinnorna har lättare att känna en identifikation till oss. 
Av den anledningen tänkte vi inleda frågorna med att presentera oss och vår utbildning, 
berätta vad det är vi skall studera och vad vi vill ha reda på, efter det kommer det att 
vara en ”nulägesanalys” där presterar de kvinnor vi har valt ut till vår studie och varför 
det är just dem. Dessutom bör vi, enligt Anna, verkligen visa på att vi vet att dessa 
kvinnor har fullt upp, men att studien endast tar en kvart att svara på och att om 
kvinnorna inte väljer att ställa upp i studien, så kommer hela studien att falla.  
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Bilaga 2 – Intervjumall 
 

”Hur krossas glastaket” 
-En studie om fyra kvinnor på toppositioner inom näringslivet  

 
 
Detta frågeformulär är utformat av tre studenter vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Stockholms Universitet. Formuläret är en del av empirin i vår kandidatuppsats som har 
frågeställningen: ”Hur krossas glastaket?” Avsikten var från början att göra personliga 
djupintervjuer, men då vi prioriterat person före metod, har vi även utformat ett 
frågeformulär som kan genomföras via mail.  
 
Vår önskan är att du som respondent skall vara så uppriktig och ärlig som möjligt, då 
vår avsikt inte är att hänga ut någon personligen, utan helt enkelt för att få en så korrekt 
bild av verkligheten som möjligt. Svara gärna utförligt. 
 
 
 

1. Beskriv din yrkesmässiga utveckling: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit  
betydelsefulla för att nå den position du har idag? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Hur ser du allmänt på den diskussion som förs 
om kvinnor och deras möjlighet att göra karriär? 
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4. Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor  

som vill nå högre positioner i arbetslivet? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning  
och hur har det påverkat dig i karriären? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har nätverkande betytt för din 
karriär? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
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8. Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just Du  
har nått den ställning du har idag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 

 
 
 

 
 
 
 
 

11. Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart 
skall ta klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid! 
 
 
Med vänliga hälsningar  Erika Andersson, Malin Barkman samt Maria Steen 

Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholm 15 november 
2005 
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Bilaga 3 - Intervju med Cecilia Tufvesson Marlow, VD Polarn O. Pyret 
2005-12-01 
 
 
Beskriv din yrkesmässiga utveckling 
 
Efter det att Cecilia Tufvesson Marlow tagit examen från Handelshögskolan i 
Stockholm, jobbade hon som ekonom i olika branscher, såsom tung kemisk industri, 
bygg och fastighet. Hon hade olika befattningar inom de olika företagen både i stab och 
linje. Då hon arbetade i företaget Nordstjernan blev hon utskickad som libero till 
dotterbolaget NK. Detta var under tiden då NK skulle göras om från ett traditionellt 
varuhus till det varuhus det är i dag. Därefter valde hon att stanna på NK och arbetade 
som ekonomichef, vice VD och slutligen som VD.  
 
Efter att Cecilia Tufvesson Marlow lämnat NK köpte hon femtio procent av en 
reklambyrå där hon tog över VD- stolen och gick samman med en annan reklambyrå. 
Efter en tid såldes byrån till ett internationellt reklambyrånätverk. Hon jobbade kvar ett 
antal år innan hon blev erbjuden tjänsten som VD för Ordning och reda. Idag jobbar hon 
som VD för Polarn O. Pyret.  
 
Cecilia Tufvesson Marlow berättar att hon har jobbat i ca tjugo år, med många olika 
saker och på många olika positioner. Hon menar att hennes yrkesmässiga utveckling 
inte är någon käpprak historia och att hon inte är specialiserad inom ett område, utan har 
en bredare kunskap inom många olika områden och branscher.  
  
 
Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 
position du har idag? 
 
”Att göra ett så bra arbete som möjligt varje dag”. För Cecilia Tufvesson Marlow är 
det viktigt att känna glädje i och över sitt arbete, eftersom det är då man också gör ett 
bra jobb. Dessutom varken orkar eller tycker hon om att tjafsa och jaga upp sig i 
onödan. Detta tror hon har med sin gedigna erfarenhet att göra och är till fördel för den 
position som hon besitter.  
 
Cecilia Tufvesson Marlow tror att sin styrka sitter i hennes förmåga att fatta beslut och 
att genomföra saker och ting. Hon tycker att det är viktigt att fokusera på lösningarna i 
stället för att fokusera på problemet. Hon ser sig själv som en riktig problemlösare. 
Dessutom är hon ganska orädd och vågar ”hoppa på” och prova nya saker. 
 
 
Hur ser du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 
göra karriär? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow anser att det är den bäst lämpade kvinnan som skall få 
tjänsten och att diskussionen om kön inte ska vara inblandad. Hon har vid ett flertal 
tillfällen blivit tillfrågad om hon vill delta i olika kvinnliga nätverk, men hon har alltid 
tackat nej. Detta p.g.a. av tidsbrist, men också för att hon aldrig riktigt har känt sig 
hemma i sådana diskussioner.  
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Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 
 
För Cecilia Tufvesson Marlow och hennes familj har det aldrig varit något större 
problem att kombinera familj och jobb, detta för att hon själv aldrig har haft ambitionen 
att leva i ett perfekt hem. Utan det minsta dåliga samvetet har hon med glädje anställt 
hemhjälp. ”Det gäller att fokusera på det som man är bra på i stället”. Hon berättar 
med glimten i ögat att hon t.ex. är jätte bra på att baka kanelbullar och att hon gärna gör 
det till sig själv och sin familj.   
 
Det är väldigt sällan som Cecilia Tufvesson Marlow jobbar över på kontoret, istället ser 
hon till att avsluta arbetsdagen i normal tid och går hem för att umgås med sina barn. Då 
de gått och lagt sig börjar hon jobba på nytt i några timmar. De svåraste situationerna är 
då hon måste resa i jobbet. Då hennes son var yngre, löste hon det genom att ta med 
honom och en barnflicka på alla resor. Idag är det lite svårare. Hon menar dock på att 
allt går att lösa, bara man vill.  
 
 
Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning och hur 
har det påverkat dig i karriären? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow har aldrig haft en kvinnlig chef, så för henne är det svårt att 
jämföra. Hon har dock aldrig känt att hon har blivit särbehandlad av någon av sina 
manliga chefer. Hon tror själv att hon ända sedan barnsben, då hon alltid lekte med sin 
äldre bror, funnit sig i att leka efter männens regler, men ändå gillat läget. Hon har alltid 
kämpat hårt med tron och övertygelsen om att hon själv, utan problem, kan bli lika bra.  
 
 
Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har nätverkande betytt för din karriär? 
 
Cecilias Tufvesson Marlow viktigaste nätverk består av de personer som hon tidigare 
arbetat tillsammans med. Nätverket består av både styrelsekolleger och andra 
professionella kontakter. På senare tid har hon dock haft mer nytta av sitt nätverk. Att 
underhålla nätverket tycker hon inte är lika avgörande, eftersom alla inom nätverket på 
sätt och vis är i samma situation, och plötsligt kan behöva en kontakt med en person 
som de inte talat med på länge. 
 
 
Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow äger aktier i Retail and Brands (RNB).  
 
 
Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/ hinder” för kvinnor som vill nå högre 
positioner i arbetslivet? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow har aldrig riktigt funderat på om det finns ett glastak. Hon 
har läst i media om det, men aldrig riktigt berörts av diskussionen. ”Att jag har haft tur i 
mina egna arbetssituationer kan ha något med mitt förhållningssätt till diskussionen att 
göra”. Cecilia Tufvesson Marlow medger dock att det finns en snedfördelning mellan 
kvinnor och män i näringslivet och att det är ett problem. Snedfördelningen tror hon 
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beror på gamla mönster och att företag jobbar och rekryterar utifrån ett manligt 
perspektiv. Hon tror även att snedfördelningen kan bero på att dagens kvinnor, i 
synnerhet, har en föreställning att de ska klara av och vara bra på allt, vilket är en 
omöjlig uppgift. Med den inställningen blir det för jobbigt för många kvinnor med ett 
krävande arbete. På denna punkt tror hon att män kan vara bättre på att släppa saker och 
koncentrera sig på en sak i taget. 
 
Att göra karriär och samtidigt vara småbarnsförälder är något som kan vara svårt för 
kvinnor och som också bidrar till att det är fler män på de högre positionerna. Dock 
tycker hon att alla dessa faktorer beror på inställning och vart man väljer att lägga 
ribban. 
 
 
Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just du, Cecilia Tufvesson Marlow, 
har nått den ställning du har idag? 
 
”Att jag alltid fokuserat mer på uppgiften än på titel, position och prestige, kan vara ett 
av skälen till att jag kommit dit jag är i dag. Att jag är tävlingsmänniska kan också vara 
ett av skälen, då jag tävlar i allt”. 
 
 
Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 
 
Cecilia Tufvesson Marlow tycker inte om att tala om karriär, utan talar hellre om 
yrkeslivet som en synonym och definition på karriär. ”Karriär gör man inom alla 
yrkesgrupper, oavsett om man byter företag eller stannar kvar i samma”. Hon förklarar 
att hon själv aldrig haft någon speciell karriärplanering. Hon har aldrig riktigt tänkt på 
vad hon vill göra eller bli i framtiden. 
 
Vad som klassas som lyckad karriär, har Cecilia Tufvesson Marlow ingen åsikt om. 
Lyckad är olika för olika människor. ”Att jag jobbar på ett företag jag trivs på och med 
en tjänst som jag tycker är rolig, är det viktigaste”.   
 
 
Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart skall ta 
klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 
 
”Fokusera på lösningarna, problemen finns alltid”, är Cecilias Tufvesson Marlow 
viktigaste råd. ”Man kan aldrig räkna med att någon annan ska lösa ens problem och 
man ska aldrig ge upp och se sig själv som ett offer”. Hon tycker att det är viktigt att 
tänka fritt. ”Allt behöver inte alltid göras på det traditionella viset, nya tankesätt kan 
ibland vara bättre lösningar”.  
 
Det är även viktigt att trivas i sin arbetssituation. Man måste kunna lita på sina kollegor 
och medarbetare. Då blir problem mycket lättare att lösa. Ömsesidig respekt och att 
behandla de i sin omgivning som man själv vill bli behandlad är ett råd som Cecilia 
Tufvesson Marlow tror lönar sig i längden. 
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Bilaga 4 - Intervju med Ingrid Jonasson Blank, vice VD ICA 
2005-11-25 
  
 
Beskriv din yrkesmässiga utveckling: 
 
Ingrid Jonasson Blank har varit trogen ICA i hela sitt yrkesmässiga liv. Hon började på 
företagets traineeprogram 1985 och gick där i två år. Ingrid har sedan dess haft ca tio 
tjänster inom företaget, som alla varit ganska varierande. När ICA gjorde 
organisationsförändringar bestämde sig Ingrid Jonasson Blank för att flytta från 
Göteborg till Stockholm, där hon fick arbeta med inköp av kolonialvaror och de första 
EMV-projekten. I nästa steg blev hon försäljningsansvarig och fick därmed även sin 
första chefsposition med personalansvar över ett större antal personer. Erbjudanden 
fortsatte att rulla på och hon blev senare marknadschef för ICA Supermarket, med 
ansvar att bygga upp den nya profilen i företaget. Därefter fick hon tjänsten som EMV- 
ansvarig för norden. Intresset för profilering och EMV ledde till att Ingrid Jonasson 
Blank senare tackade ja till jobbet som marknadsdirektör för Sverige. Hon ser denna 
tjänst som det bästa och viktigaste steget hon tagit i karriären, eftersom hon vågade 
träda in på ett område där hon inte hade speciellt mycket kunskap och erfarenhet.   
 
 
Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 
position du har idag? 
 
”Engagemanget…, engagemanget, nyfikenheten och att vara positiv tror jag är mina 
viktigaste egenskaper”. Hon tror att mycket av hennes karriärutveckling har byggt på att 
ICA vågat rekrytera internt, släppa fram och synliggöra henne. ”Min inställning, att 
göra bra ifrån sig inom varje tjänst och inte se varje tjänst som ett trappsteg i karriären 
har också varit en viktig del”. Dessutom tror hon att hon uppfattas som ”lätt” att arbeta 
med och positiv, vilket också spelat roll i hennes karriärutveckling. Dessutom menar 
hon att hon aldrig riktigt sagt nej till några erbjudanden, utan istället tagit det som det 
erbjudits. Ingrid Jonasson Blank menar att hon aldrig funderat på ”nästa steg” i 
karriären, utan sett till de tjänster som varit spännande. Idag uppfattar hon dock sin titel 
som en fördel för henne i sitt arbete och som en bra möjlighet att skapa inflytande. 
 
 
Hur ser du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 
göra karriär? 
 
Ingrid Jonasson Blank menar att diskussionen om kvinnors möjligheter i arbetslivet är 
mycket komplicerad. Hon menar att kvinnors karriärutveckling är något individuellt och 
personligt, att det handlar om personen i fråga, om när man väljer att bilda familj, 
eftersom det oftast är då svårigheterna dyker upp. ”Förhållandet har en avgörande roll 
i ens karriär, vem man lever med, hur man delar ansvaret för hemmet, dvs. hur jämlikt 
ens förhållande är. Det är okej att anställa hjälp för att hinna med allt. Man kan inte 
säga att det är företagets fel att man inte lyckats göra karriär, eftersom ett företag 
kräver ganska mycket av en, på de höga positionerna”. 
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”Att kvinnor skulle stöta på andra svårigheter tror jag helt och hållet beror på vilken 
chef man har och chefens attityd”. Gällande nedvärdering och diskriminering anser hon 
att varje kvinna själv måste se över situationen och se hur hon kan påverka den. Att 
våga visa framfötterna ser hon som viktigt, det gäller även att vara smart och förstå hur 
man som kvinna skall klara av att jobba i en manlig struktur. ”Kvinnor måste våga ta in 
sina kvinnliga egenskaper och använda sig av sin kvinnliga intuition, men samtidigt se 
hur man passar in i strukturen med sin egen personlighet”. 
 
 
Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 
positioner i arbetslivet? 
 
Ingrid Jonasson Blank har svårt att svara på frågan om osynliga glastak/ hinder för 
kvinnor, eftersom hon jobbat inom samma företag så länge. Hon tror däremot att om 
hon hade märkt av något glastak hade hon bytt företag. Hon vill dock poängtera att hon 
tycker att ju mer man pratar om glastaket, desto tydligare blir dess existens. 
 
 
Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning och hur 
har det påverkat dig i karriären? 
 
”När man får ”lilla gumman” attityderna gäller det att kaxa upp sig ännu mer”, säger 
Ingrid Jonasson Blank. Hon tror att man kan påverka mäns attityder på små, ganska 
enkla sätt, ibland så enkelt som hur man klär sig. Hon känner inte att hon har stött på 
några ”dåliga” attityder som hindrat henne i arbetssituationer. Tvärtom vill hon visa på 
att hon mött ”mycket bra” attityder från sina chefer genom åren. 
 
 
Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har nätverkande betytt för din karriär? 
 
”Nätverk handlar om att ha tid och att nyttja sina väninnor”. Ingrid Jonasson Blank är 
medlem i Ruter Dam som hon anser har hjälpt henne med mycket i sin 
karriärutveckling, dock mest gällande sin egen självkänsla. Hon har även några 
väninnor som har samma typ av befattning som hon själv, men de är relativt få. Hon tror 
att kvinnor kan ha svårare att skapa nätverk, eftersom det oftast är viktigare för kvinnor 
att lära känna personen mer ingående än vad det är för män. Hon anser själv att hennes 
viktigaste nätverk är närgående och personliga. 
 
 
Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
 
Ingrid Jonasson Blank har inget ägarintresse i ICA.  
 
 
Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 
 
Ingrid Jonasson Blank ser uppdelningen av jobb, hem och familj som en av de mest 
komplicerade frågor att lösa för en kvinna på en chefsposition. Varje dag måste hon och 
hennes man planera hur de ska fördela ansvaret, de måste anpassa sig efter varandras 
almanackor och se till att de t.ex. inte reser bort samtidigt. Hon tror att det snarare är 
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hennes man som gör ett större avkall, eftersom det är mindre accepterat att män ska ha 
ett så pass fördelat arbete med sin fru. Hon poängterar dock att hon aldrig bett företaget 
lösa hennes problem, de har hon alltid tagit hand om själv. 
 
 
Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just du, Ingrid Jonasson Blank, har 
nått den ställning du har idag? 
 
”Rätt plats vid rätt tillfälle”. 
 
 
Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 
 
Ingrid Jonasson Blank tycker inte om att tala om ordet karriär, då karriär ses som att 
man kräver att få en viss tjänst efter att man avverkat en annan. Hon vill istället se det 
som att man gör ett jättebra jobb tills det att man blir tillfrågad om en annan tjänst. De 
senaste åren har hon dock haft mer tankar på att få nya befattningar, än vad hon hade då 
hon började jobba på företaget. 
 
 
Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart skall ta 
klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 
 
De råd Ingrid Jonasson Blank vill ge till andra unga kvinnor, är att det är viktigt att först 
försöka välja företag som man känner att man kan och vill utvecklas inom. Dessutom 
betyder vilken chef man har otroligt mycket för ens egen utveckling. ”Om man har en 
bra chef så är allt möjligt”. 
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Bilaga 5 – Intervju via mail med Marie Ehrling, VD Telia-Sonera Sverige 
2005-12-04 
 
 
Beskriv din yrkesmässiga utveckling: 
 
Marie Ehrling började sin yrkesmässiga utveckling som finansanalytiker på Fjärde AP- 
fonden. Därefter fick hon jobb som informationssekreterare på olika departement innan 
hon kom till SAS, där hon kom att stanna i 20 år. Inom SAS har hon haft en mängd 
olika titlar och positioner, såsom chef för SAS Airline. År 2002 valde hon dock att 
lämna företaget, då hon hade jobbat som vice koncernchef för SAS- gruppen i drygt ett 
år. Idag är Marie Ehrling VD för Telia- Sonera Sverige.    
 
 
Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 
position du har idag? 
 
Marie Ehrling anser att de viktigaste egenskaperna hos henne själv är att hon är 
resultatorienterad, har stark drivkraft, är uthållig, kommunikativ, prestigelös, nyfiken 
och intresserad av människor. En viktig aspekt är också att hon själv känt och förmedlat 
arbetsglädje till andra människor runt omkring sig.   
  
 
Hur ser du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 
göra karriär? 
 
Marie Ehrling tycker att det är bra att diskussionen förs, så att vi blir mer medvetna 
varför det ser ut som det gör. Dock är det inte bra om det blir för stark fokusering på 
just könsfördelning, för henne är det en fråga om mångfald i många dimensioner. 
”Problemet just i näringslivet är att det är alldeles för stereotypt på ledande 
befattningsnivåer. Det tar för lång tid att åstadkomma förändringar och den senaste 
tidens debatt om styrelsepositioner vittnar om en begränsad insikt om vad som behöver 
förändras. Det är framförallt attityden ute i den operativa verksamheten som behöver 
förändras, det behövs fler kvinnor som vill bli ledare. Om vi genom kvotering skulle 
lösa styrelserepresentation utan att ändra problemställningen på djupet har vi inte 
uppnått något mer än att ett procenttal ser bra ut”.     
  
 
Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 
positioner i arbetslivet? 
 
”Egentligen tror jag inte att det finns hinder som är generella, men det är klart att 
något är där som gör att det smalnar av extremt på toppen. Rent praktiskt beror det på 
att inte tillräckligt många kvinnor har skaffat sig operativ erfarenhet från stora 
ledarjobb då blir också urvalet begränsat när koncernchefsjobb skall tillsättas så 
problemet har sin orsak långt tidigare i processen”. Marie Ehrling anser att det är 
viktigare att uppmana och stötta kvinnor, att tidigt i karriären samla på sig erfarenhet 
och att våga ta ansvar.  
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Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning och hur 
har det påverkat dig i karriären? 
 
Marie Ehrling har bemött blandade attityder, men mycket sällan negativa p.g.a. att hon 
är kvinna. Under många år i början av sin karriär funderade hon aldrig på det, för henne 
var det en självklarhet att alla spelade på lika villkor. Med tiden och med erfarenheterna 
har hon mer och mer sett ett glastak, oftast i form av osäkerhet hos manliga kollegor och 
chefer. 
  
  
Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har nätverkande betytt för din karriär? 
 
Marie Ehrling har ett stort nätverk i näringslivet, universitetsvärlden och politiken. Tack 
vare sin bakgrund inom politiken har hon dessutom skaffat sig ett brett nätverk. För 
henne är det viktigt med alla former av kontakter, de får inte begränsas till just 
näringslivet. Gränsöverskridande är stimulerande och utvecklande. Marie Ehrling anser 
att nätverkandet främst har givit henne inspiration och support. 
  
 
Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
 
Idag äger Marie Ehrling 2000 stycken Telia-Sonera aktier. 
  
 
Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 
 
För Marie Ehrling har familjen och nära och kära alltid varit viktiga. Hon berättar att 
hon har varit gift två gånger och lever idag som sambo och har en son som är 19 år. Hon 
har en nära relation till sin son, som vid tidig ålder fick lära sig att ta eget ansvar. ”Han 
har alltid varit viktigast, men det är klart att jag stundtals jobbat mycket, men han säger 
idag att han är glad och stolt för att jag gjort de val jag har gjort”.  Dock kan hon se att 
det hade det varit svårt att resa och jobba lika mycket med små barn, som hon gjort 
periodvis. ”Att skapa rum för fritid och sig själv är helt avgörande för att man på sikt 
skall orka både fysiskt och mentalt”. Hon insåg detta egentligen först efter 40 års ålder. 
  
 
Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just du, Marie Ehrling, har nått den 
ställning du har idag? 
 
”Det är en väldigt svår fråga, att bara få säga en sak, det är trots allt en kombination 
av saker. Men kanske lugnet, tryggheten i mig själv, stor arbetskapacitet och förmåga 
att kommunicera med alla slags människor”. 
  
 
Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 
 
Marie Ehrling anser att karriär är ett konstigt ord, hon ser det mer som en livsprocess. 
”Visst har jag fått bättre och bättre jobb, så utåt så är det nog tecken på att ha gjort 
karriär. Det viktigaste är att man trivts och att man gillar det man håller på med. Man 
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måste våga bryta av om det inte känns rätt längre”. Det var just det Marie Ehrling 
gjorde när hon slutade på SAS, år 2002.  
 
”I framtiden måste vi se till att arbetslivet blir mer varierat. Ett chefsjobb idag, innebär 
att man då och då måste skapa luckor på 6-12 månader, för att fylla på med nya tankar, 
idéer och inspiration”. Marie Ehrling tror inte längre på att kasta sig från det ena 
chefsjobbet till nästa. ”Vi måste också ha mer gränsöverskridande mellan samhälle och 
näringsliv, samt se problemställningarna mer internationellt och globalt”. 
  
 
Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart skall ta 
klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 
 
”Att inte jobba ihjäl sig, ingen kommer att tacka er för det. Men våga ta ansvar och 
skaffa erfarenhet - gärna tidigt som operativa ledare. Skaffa nätverk - lev inte på myter 
om hur allting skall vara. Avstå inte från livet bara för att ni vill göra karriär - det skall 
gå att klara det samtidigt, investera hellre i att köpa tjänster för att underlätta ert 
familjeliv (och hoppas på att politikerna efter 30 års debatt ändrar skattereglerna). Om 
det inte fungerar på jobbet - börja inte omedelbart tro att allt beror på att det är för att 
ni är kvinnor, det kan finnas andra orsaker också. Satsa gärna på teknik, 
naturvetenskap, IT mm.   
  
Kanske viktigast av allt- se till att ni har ett jobb som ni känner arbetsglädje inför. Då 
kommer ni att trivas och göra allra bäst ifrån Er!”. 
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Bilaga 6 - Intervju med Maritha Wadenfalk, affärsområdeschef Lindex 
2005-11-23 
 

 
Beskriv din yrkesmässiga utveckling: 
 
Marithas Wadenfalk stora dröm när hon var mindre var att bli designer. Hon utbildade 
sig till sömmerska och började på designerutbildningen på textilhögskolan i Borås. Efter 
det fick hon sitt första jobb på trikåföretaget Svesko i Borås, dessutom jobbade hon kvar 
på skolan som lärare i designkurser. På Svesko stannade hon i tre år innan hon blev 
rastlös och det var dags att flytta på sig. Hon blev uppringd av inköpsansvarig på MQ 
och strax därefter arbetade hon på deras inköpsavdelning. För att arbeta med inköp 
kände Maritha Wadenfalk dock att hon behövde komplettera sin utbildning inom design 
med en ekonomisk del och sökte sig därför till IHM, för en två-årig kvällskurs i 
inköpsekonomi.  
 
Marithas Wadenfalk nästa jobb blev på KappAhl, även där som inköpare, därefter blev 
hon rekryterad till Lindex, som hon arbetar på än idag. På Lindex hann hon endast jobba 
ett år som inköpare innan hon blev tillfrågad om hon ville ta klivet vidare och bli 
affärsområdeschef för barn. Det ville hon såklart. Idag jobbar hon som 
affärsområdeschef för dam.    
 
 
Vilka egenskaper hos dig själv tror du har varit betydelsefulla för att nå den 
position du har idag? 
 
Maritha Wadenfalk tror att ett genuint intresse för det man gör är det viktigaste för att 
lyckas i sitt arbete. ”Dessutom måste man våga chansa, våga ta utmaningar och 
erbjudanden som tillfrågas och inte vara rädd för att misslyckas, eftersom man alltid 
går ur ett misstag med någon ny lärdom”. Andra egenskaper som gjort att hon kommit 
dit hon är idag tror hon är sin nyfikenhet, sitt människointresse och sin framåtanda, att 
ständigt vilja utvecklas och förbättras. Maritha Wadenfalks erfarenhet som lärare på 
Borås textilhögskola tror hon fick henne att inse vikten av att kunna lyssna på 
människor och hjälpa dem till ett bättre arbete. Det var där hennes stora 
människointresse utvecklades.  
 
Vidare i intervjun talar Maritha Wadenfalk om hur viktigt det är, i 
detaljhandelsbranschen, att hela tiden vara i framkant och uppdaterad, eftersom 
detaljhandelsbranschen är en oerhört föränderlig bransch som hela tiden kräver ny 
kunskap och kompetens.      
 
 
Hur ser du allmänt på den diskussion som förs om kvinnor och deras möjlighet att 
göra karriär? 
 
För Maritha Wadenfalks del och inom de företag hon har jobbat på, har kunden och de 
anställda nästan alltid uteslutande varit kvinnor, vilket hon tror har underlättat 
komplikationer och svårigheter på arbetsplatsen. Hon medger dock att ju högre upp 
någon kommer, är det tyvärr så att män känner män och vet mäns sätt att tänka, de har 
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ofta liknande livserfarenhet och bakgrund, vilket resulterar i liknande nätverk (bl.a.från 
utbildningen och arbetslivet) där de känner sig trygga. Hon förstår diskussionen som 
finns, men har själv inte riktigt känt av det på sin arbetsplats. 
 
Maritha Wadenfalk menar att hon har varit lyckligt lottad. Hon har haft chefer som har 
varit rätt så jämställda i sitt tänkande och kan därför inte säga att hon har haft problem 
med att göra karriär. Hon menar vidare att det har skett en klar förbättring på 
arbetsmarknaden idag bland kvinnor. ”Kvinnor är mer kaxigare idag än förr, vilket är 
väldigt bra eftersom det innebär att kvinnor vågar och har självförtroende att säga vad 
de är duktig på, att hela tiden engagera sig och visa att de finns. Män säger ofta att de 
kan mer än de kan, medan tjejer ofta kan mer än vad de säger att de kan. Det är bra att 
kvinnor idag vågar säga vad de kan och inte funderar lika mycket på vad inte kan. Man 
kan precis vad man vill! Dessutom kan man alltid komplettera sina studier, vilket ofta 
ger en kick i arbetslivet, och som kan bidra till att du når ett ytterligare delmål”. 
 
 
Anser du att det finns ett ”osynligt glastak/hinder” för kvinnor som vill nå högre 
positioner i arbetslivet? 
 
Eftersom Maritha Wadenfalk alltid har jobbat med kvinnor runt omkring sig, både vad 
gäller anställda och kunder, och då Lindex målgrupp är kvinnor, har hon aldrig riktigt 
stött på något glastak. Istället vill hon belysa attityder i branschen som ett nästan större 
problem. Hon kan ibland känna att det finns underliggande attityder till ålder, och som 
kan bidra till att det blir svårare för kvinnor att nå högre positioner. ”Attityden till ålder 
är mycket hårdare för kvinnor än för män, säger hon och attityderna känns mycket mer 
än ”glastaket”, eftersom erfarenhet, kunnande och kompetens alltid finns med ändå”. 
Hon vill påpeka att hon aldrig märker av dessa attityder på företaget, men personligen 
utifrån. Oftast är det då väldigt unga personer som har denna attityd och där det blir en 
stor åldersskillnad mellan personen i fråga och Maritha Wadenfalk själv. ”Oftast är det 
dessutom personer som man inte känner och som man aldrig har träffat, när personen 
bara får en ålderssiffra och inte en personlig kontakt med mig. Det är dock skillnad när 
man jobbar tillsammans, eftersom man då har en personlig kontakt och ett resultat att 
luta sig tillbaka mot. Då är det ingen som känner av detta”.  
 
 
Vilken attityd och vilket bemötande har du fått av män i din omgivning och hur 
har det påverkat dig i karriären? 
 
Eftersom Maritha Wadenfalk inte har märkt av några större attityder och negativa 
bemötanden från män i sin omgivning, anser hon bara att de reaktioner hon fått av män 
endast har påverkat henne positivt. Hon talar än en gång om hur lyckligt lottad hon har 
varit och vilken tur hon har haft som aldrig har behövt uppleva detta. På frågan om hon 
ansåg om det var någon skillnad på män och kvinnors attityder och bemötanden, säger 
hon att hon inte har upplevt någon skillnad.    
 
 
Hur ser ditt viktigaste nätverk ut och vad har nätverkande betytt för din karriär? 
 
Maritha Wadenfalk menar att textilbranschen runt Göteborg (där Lindex huvudkontor 
ligger) är så liten, vilket gör att man nästan känner till alla. Hennes viktigaste nätverk är 
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dem hon själv har jobbat med och dem hon kommer ihåg från sin tid som lärare på 
skolan. Maritha Wadenfalk har endast behövt söka sitt första jobb på Svesko, sedan har 
rekryteringen skött sig självt. Delvis använder hon sig själv av sitt nätverk då det är 
dags att nyanställa på Lindex, då hon lutar sig tillbaka på dem hon har och dem hon har 
haft i sin närhet. Ofta rekryterar Maritha Wadenfalk internt på Lindex, eftersom hon 
tycker att det har så många fler fördelar än att ta in en utomstående.  
 
 
Har du något ägarintresse i det företag som du är anställd i? 
 
Maritha Wadenfalk har inget ägarintresse i Lindex.  
 
 
Hur har familj, barn och fritid påverkat din karriär? 
 
Maritha Wadenfalk har tre barn, som hon anser att hon har lyckats kombinera med en 
karriär. Skulle man fråga hennes barn, skulle det nog tycka att hon har arbetat väldigt 
mycket genom åren, nästan för mycket, men hon menar att hon för den delen aldrig har 
försakat dem på något sätt. Hon talar åter igen om hur lyckligt lottad hon har varit. 
Anledningen till att hon har lyckats med detta är p.g.a. att hennes mamma var 
hemmafru, vilket gjorde att hon fick bli dagmamma åt Marithas Wadenfalk barn. 
Dessutom fick barnen, när Maritha Wadenfalk var ute och reste, flytta hem till hennes 
föräldrar. Av den anledningen har hon aldrig behövt uppleva den stress som många 
andra människor i dag med småbarn upplever. Hon behövde aldrig hämta och lämna på 
dagis och behövde inte heller vara hemma om något av barnen blev sjuka. Hon menar 
att hon och hennes familj har haft så mycket fördelar, och kan därför inte säga att 
hennes familjesituation har påverkat hennes jobb överhuvudtaget. Hon tror inte heller 
att hennes jobb har påverkat barnen speciellt mycket, då tryggheten hela tiden har 
funnits.  
 
Maritha Wadenfalk är medveten om att hennes familjesituation hade varit väldigt 
problematisk att lösa om inte hennes föräldrar hade ställt upp så mycket. Hennes äldsta 
dotter är i dag 40 år och jobbar som inköpare. Hon har en betydligt svårare situation att 
lösa, eftersom hon inte har någon förälder som kan ställa upp på samma sätt. De 
diskussioner som förs på kontoret på Lindex handlar om att man måste prioritera olika 
perioder i sitt liv. Under en viss period när barnen är små, så är det väldigt svårt att 
prioritera karriären därför att barnen behöver sina föräldrar. När barnen sedan är äldre är 
det lättare att gasa på och öka tempot till den position som man eventuellt vill ha. 
 
Maritha Wadenfalk berättar vidare att hon aldrig jobbade mycket övertid som designer. 
Den dagen hon bytte över till inköpare, var hon 40 år och hennes äldsta dotter 17 år, 
började hon arbeta mer på kvällarna. Hon menar att hon har jobbat mer övertid under 
den senare delen av hennes karriär, men då har barnen varit stora och inte påverkats 
nämnvärt av hennes jobb.  
 
 
Vad är i särklass det viktigaste skälet till att just du, Maritha Wadenfalk, har nått 
den ställning du har idag? 
 
”Det inre drivet, att hela tiden lära sig något nytt”.   
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Definiera karriär och vad det betyder för dig. Med din definition, har du gjort 
karriär? 
 
För Maritha Wadenfalk är karriären i sig fullständigt ointressant, för henne är det 
viktigare att ha kul på jobbet och tycka att varje dag innehåller tillräckligt mycket av 
intresse för att hon skall tycka att det är roligt. ”Ett intressant arbete, där man har kul, 
där man möter nya utmaningar och där man når resultat, är det viktigaste.  
 
För att komma vidare tror hon att man måste vara tävlings-, mål- och resultatintresserad. 
För Maritha Wadenfalk är inte målet med ett arbete att göra karriär. ”Målet med att 
göra karriär är kanske inte så intressant, men målet med att göra ett bra jobb och se till 
att nå resultat, det är super intressant”.     
 
 
Avslutningsvis, vilket eller vilka är dina råd till oss unga kvinnor som snart skall ta 
klivet ut i arbetslivet och vill göra karriär? 
 
För att lyckas i sitt jobb, anser Maritha Wadenfalk att man bör sätta upp delmål. ”Först 
vill jag göra det här, ha ansvar för detta och bli super duktig på just detta delmål. När 
man känner att man har lärt sig det vad som krävs för det första trappsteget kan man 
börja titta vidare på nästa trappsteg”. Hon tycker absolut att man skall ha ett 
huvudmål, men menar att det är väldigt viktigt med delmål för att göra bra ifrån sig på 
varje sådant, eftersom det i slutändan kommer att visa hur långt man kommer att gå. 
 
Ett annat råd från Maritha Wadenfalk är att ta det lugnt och lära sig att prioritera. Hon 
har aldrig känt att hon har varit karriärinriktad, hon har mera tyckt att det varit roligt att 
ta de utmaningar som kommit längst vägen. ”Det viktigaste är att du som individ mår 
bra, det är mycket viktigare än att besitta en hög position som du egentligen inte trivs 
med. Mår man inte bra själsligen, kommer arbetet och allt annat runt omkring inte att 
fungera, det är jätte viktigt att man mår bra och är trygg i sig själv. Och man kan lära 
sig och utvecklas hela livet, så det är super viktigt att man vågar prioritera. Vill man 
satsa på sin familj och sig själv ska man göra det. Har man gjort bra ifrån sig på 
jobbet, kommer man att bli tillfrågad vid ett senare tillfälle också, man behöver inte ta 
allt ansvar på en gång.  
 
Som avslutande ord på intervjun vill Maritha Wadenfalk bara tillägga att ”karriär” 
handlar om att våga och vilja, att vara redo för nya utmaningar, att våga ta det som 
erbjuds och ta chansen och gå vidare allt eftersom man känner att man har lust att gå 
vidare. ”Det är ingen som stressar dig, förutom du själv”. 


