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Statistiken visar att ju högre upp i en organisations hierarki man kommer 
desto färre kvinnor finns det. Det intressanta är att titta på de kvalitativa 
aspekterna bakom statistiken, den många gånger dolda situation och 
struktur som råder för kvinnor i samhället och i våra organisationer, det 
vill säga det dolda könsmaktsystemet. Syftet med denna studie var att 
undersöka viljan och upplevelsen av karriär- och befordransmöjlighet ur 
ett genusperspektiv. Data samlades in via sju halvstrukturerade 
djupintervjuer och analyserades sedan med tematisk analys. Resultatet 
från studien pekade på att kvinnor hade en stark vilja att göra karriär, 
medan männen hade en mer distanserad inställning. Möjligheterna till att 
göra karriär var mer villkorat för kvinnorna. Kvinnor måste leva i ett 
jämställt förhållande, vara drivande och målmedvetna samt ha bra chefer 
och nätverk som lyfter dem ut i organisationen. Det kommer fram en 
dold genusstruktur i studiens resultat.  

 
SOU (2005) skriver i sin jämställdhetsutredning att en förutsättning för jämställdhet på 
arbetsmarknaden är att titta på statistik, men också att ta fram forskning som speglar både 
kvinnor och mäns villkor. Statistiken är bra och nödvändig men den behöver kompletteras. 
Enbart statistiska siffror visar inte de kvalitativa aspekterna och den många gånger dolda 
och verkliga situationen som faktiskt råder för kvinnor. Bakom de statistiska siffrorna på 
lön och antal anställda på olika positioner ger en bild av den faktiska situationen på ytan. 
Kvinnornas egentliga situation, vilka villkor kvinnor har att leva upp till för att ingå i 
statistiken för chefspositioner, löner och befordran av olika slag, blir osynliga så länge 
inte deras situation problematiseras och deras egentliga upplevelse lyfts upp och 
synliggörs. Allt fler kvinnor skaffar sig allt högre utbildningar men det har inte inneburit 
att kvinnor på motsvarande sätt har fått en tryggare plats på arbetsmarknaden (SOU, 
2005). Den socialt skapade delen av det som kallas kön är dominerande. Problemet är att 
diskriminering på grund av kön är strukturell vilket innebär att den till stora delar är 
osynlig och ses som normal (Wahl, 2003). Manlig överordning och kvinnlig underordning 
är en del av samhällets könsmaktsystem. Det är det som gör att den är problematisk och 
svår att synliggöra, komma åt och lyfta till ytan (Wahl, 2003). Den här studiens syfte är att 
synliggöra denna osynliga genusstruktur och se hur kvinnor och män upplever sina 
respektive möjligheter till att göra karriär.  

 
Det råder en stor segregering på den svenska arbetsmarknaden och ju högre upp man 
kommer i svenskt näringslivs hierarkier desto färre kvinnor finns det. Är det jämställt så 
ligger fördelningen långt ifrån det förhållande som finns lägre ner i organisationen (SOU, 
2005). SCB (2006) redovisar en statistik där de delar upp i procent antal kvinnor och män 
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totalt sätt på arbetsmarknaden, antal kvinnliga chefer inom privat och offentlig 
verksamhet samt antal kvinnor i svenska styrelser. På arbetsmarknaden i stort arbetar 85 
procent av Sveriges kvinnor. Dessa kvinnor är sedan uppdelade med 75 procent inom 
offentlig verksamhet och 25 procent inom privat verksamhet. Männen finns 
representerade med 90 procent på den svenska arbetsmarknaden, där 38 procent av dem 
återfinns inom offentlig verksamhet och 62 procent inom den privata sektorn. Av alla 
dessa är andelen kvinnliga chefer inom offentlig verksamhet 56 procent och 22 procent 
inom det privata. Här kan också noteras att av totalt sätt 291 VD: ar i börsnoterade företag 
är endast fem stycken kvinnor. Vidare sitter det endast 18 procent kvinnor representerade 
inom våra svenska börsnoterade styrelser.  
 
Forskning (Wahl, 2003) visar att det ofta är kvinnorna själva som får stå som förklaring 
till könsfördelningen, sämre karriärutveckling, lägre löner, sämre förmåner och belöning. 
Man tror helt enkelt att kvinnor inte vill göra karriär i samma utsträckning som männen 
vill. Wahl (2003) menar på att det finns studier där man frågat kvinnorna själva som visar 
att kvinnor vill göra karriär. Problemet är att kvinnorna måste brottas med helt andra 
förutsättningar än vad männen många gånger behöver göra. Kvinnorna måste nämligen 
anpassa sig till den manliga chefsnormen. En stor bidragande orsak är att det är männen 
som från början har skapat och format samhällets många institutioner. De flesta av 
samhällets tyngre och betydelsefulla institutioner är uppbyggda och formade av män för 
män, exempelvis universitet och rättsväsenden men även många branscher som bank och 
finans (Acker, 1992). En anledning till att män belönas i högre utsträckning är att de 
genom detta är bättre på att göra karriär, de förstår bättre de skrivna och oskrivna reglerna, 
de känner sig betydligt mer hemma i organisationer och uppfattas mer självklara som 
ledare. Män är uppfostrade och formade i samma form som de män som har skapat 
institutionerna (Wahl 2003). Det finns vidare forskning som visar att en jämn 
könsfördelning är viktig men räcker inte för att nå jämställdhet. Orsaken är att djupt 
liggande kulturella och invanda föreställningar om kön behöver ifrågasättas och bearbetas 
för att kunna ge plats åt nya, jämställda ideal. Ett arbete som är mer än bara siffror och 
statistik enligt Mazey (2000). 
 
Kvinnor och män som ställs inför möjligheten att klättra upp i karriären resonerar på helt 
olika sätt. Betydligt fler kvinnor bekymras över vilken uppoffringen blir för dem själva 
och resten av familjen, medan många män ser till möjligheten (Wahl, 2003). Få kvinnor 
som går ut i arbetslivet och vill göra karriär har någon som tar huvudansvaret hemma. De 
flesta män som gör karriär på högre nivå har i större utsträckning en partner som sköter 
det mesta eller till och med allt som har med hem och barn att göra. Jämställdhetens 
dilemma, kvinnorna gick ut i arbetslivet medan betydligt färre män gick hem och tog 
motsvarande ansvar där (Wahl, 2003; Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001). Enligt 
Bloms (1998) forskning resulterar detta i att män på ett naturligt sätt ges bättre möjlighet 
och tid att göra karriär och de får även mer tid till att pusta ut när arbetsdagen är slut. 
Frankenhausers et al. (1989) forskning visar att kvinnliga chefers blodtryck och 
stresshormonhalter steg på vägen hem från arbetet medan männens sjönk. Elvin-Nowak 
och Thomsson (2003) som har sin forskning med rötter inom psykologin kallar det för 
”anpassningens pris”. Priset betalar kvinnor med betydligt mer korttidssjukskrivningar 
och långtidssjukskrivningar än vad männen gör. Kvinnor äter mer mediciner som är 
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kopplade till psykisk ohälsa och ägnar sig betydlig mer åt egenvård. Mycket av det som 
kvinnor är sjukskrivna och medicineras för är relaterat till utmattning och trötthet. 
Kvinnor blir helt enkelt utbrända av att förväntas bete sig på det sätt som förväntas av 
kvinnor samtidigt som de ska slå sig in på manliga domäner. Kvinnor tröttas ut i sitt 
ansvar för att deras omgivning ska må bra. Kvinnor som hela tiden måste anpassa sig får 
betala ett högt pris i form av försämrad hälsa och välbefinnande (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003). 
  
Kvinnor som kommer högt upp i hierarkin och belönas med höga löner och förmåner ses 
som undantag enligt Wahls (2003) organisationsforskning. Kvinnor som vill göra karriär 
måste anpassa sig till den manliga chefsnormen, en norm som inte går i linje med den 
uppfostran som flickor oftast får. Flickor får enligt Wahl (2003) oftast en uppfostran av att 
vara hänsynsfulla, mjuka, lugna, omvårdande och dylikt. Det som belönas i organisationer 
går i linje med det som pojkar oftast uppfostras till, en uppfostran av att bli 
tävlingsinriktade, rationella och målinriktade. Resultatet blir att mäns egenskaper som 
associeras med den manliga “karriär- och chefsnormen” är en norm som kvinnor är en 
motpol till. Kvinnor har inte fått lära sig och förstår långt ifrån alla gånger reglerna för att 
göra karriär i en organisation (Wahl, 2003). Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver 
vidare från sin undersökning att manliga företagsledare som är vana att röra sig med 
auktoriteter inte riktigt vet hur de ska bete sig med en kvinna som många gånger har ett 
feminint utseende i sig själv och som inte är dominant. En kvinna med en feminint 
utseende har svårt att bli tagen på allvar i höga positioner och som företagsledare. 
 
Män förväntas avancera vilket gör att de i större utsträckning erbjuds olika möjligheter att 
göra karriär genom olika utmaningar. Detta menar Elvin-Nowak och Thomsson (2003), 
gör att män ser möjligheter till karriär på ett mer naturligt och självklart sätt än vad 
kvinnor gör. Kvinnor förväntas inte avancera på samma självklara sätt. Det blir en 
självuppfyllande profetia. En självuppfyllande profetia handlar om att vi lever upp till de 
förväntningar som vi själva men också andra människor har på oss (Rosentahl, 2002). Det 
blir en bild och en tro om oss själva som vi sedan lever upp till, förväntningar som speglar 
de signaler som omgivningen ger oss i olika situationer. Det har gjorts 
forskningsexperiment där individer har presterat helt olika beroende på vilka 
förväntningar omgivningen har haft på dem. Individer reflekterar helt enkelt 
omgivningens förväntan på dem (Rosentahl, 2002). 
 
"Expectation States Theory" (Ridgeway, 2001) handlar om en utbredd kulturell 
övertygelse som finns inom oss individer. En övertygelse som ger oss en bild av att vissa 
betydelsefulla kompetenser och egenskaper ägs av olika sociala grupper och kategorier i 
vårt samhälle. Denna bild är oftast generell och förenklad, en stereotypisering som 
placerar in grupper av individer i olika fack beroende på deras kön, ålder, nationalitet, 
sexualitet med mera. Med detta menar Ridgeway (2001) att kön är mer än bara ett 
karaktärsdrag hos en individ, det är ett helt system av sociala praktiker som bygger upp en 
psykologisk förväntan av vad vi förväntar oss av en person. Ridgeway (2001) använder 
"Expectation States Theory" som en förklaring till den kompetens som associeras med 
manlighet, speciellt i miljöer som värderas högre i samhället. Varje kön har sitt 
hemmahörande kompetensområde. Män och kvinnor förväntas vara skickliga på olika 
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saker som inte värderas på samma sätt. Stereotypen för män skapar bilden av en 
kompetent, rationell, teknisk och maktfull person som tillhör det offentliga rummet. 
Kvinnorna ses mer som skickliga inom färdigheter som tillhör det privata som omvårdnad, 
hem, hushåll och barn. Detta resulterar enligt Ridegway (2001) i att kvinnor som grupp 
missgynnas av den stereotypiserade bild som finns av dem i jämförelse med den 
kompetenta bild som symboliserar den typiska mannen. Eftersom stereotyperna av män 
och kvinnor binder upp kvinnligt och manligt kring en uppfattning som har olika status i 
samhället, blir kampen och ansträngningarna för kvinnor att uppnå chefskap och auktoritet 
på högre nivåer ett ”slagfält”. En kvinna som vill nå högre upp i hierarkin måste oftast 
motbevisa den stereotypa bild som finns av henne (Ridgeway, 2001; Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003) 
 
Kvinnor kan uppnå chefspositioner på lägre nivåer, men gör man en jämförelse mellan 
kvinnor och män i toppositioner visar det att kvinnor så småningom måste krossa ett 
osynligt tak som hindrar dem från att nå de allra högsta positionerna i samhället. Detta är 
ett osynligt tak som av bland annat Wahl (2003) benämns som glastaket. Glastaket är inte 
ett individuellt hinder utan möter kvinnor som kategori och grupp just för att de är 
kvinnor. De kvinnor som lyckas tränga sig igenom glastaket upptäcker genast ett 
kraftigare motstånd och många gånger ett stopp, en vägg, som gör att det inte kommer 
vidare i karriären. Det är en förklaring enligt Wahl (2003) som gör att vi idag har så få 
kvinnor på de allra hösta positionerna. Glastaket är en symbolik för det stopp som möte 
kvinnor som kategori men som inte syns, utan är en dold och osynlig struktur som 
genomsyrar hela vårt samhälle (Wahl, 2003). Ridgeway (2001) menar att detta glastak är 
effekten av små situationer, händelser och reaktioner som konstant upprepar sig i 
vardagen. Det upprepas i många olika kontexter som devalverar kvinnor i allt höger 
utsträckning ju högre upp de kommer i hierarkin. Denna devalvering fångar kvinnor och 
gör att kvinnor på de högsta nivåerna så småningom reduceras bort. En många gånger tyst 
och dold struktur, men ändå en legitim förväntan som sänker kvinnor i jämförelse med 
män när de strävar mot samma positioner (Ridgway, 2001).   
 
Det handlar också om kommunikation då chefer gärna omger sig med människor som 
uttrycker sig och talar på samma sätt som de själva (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
Det handlar om trygghet och en känsla av säkerhet, en chef måste passa in i den 
chefskultur som finns i samhället. Chefer idag är till stora delar lika varandra, de har byggt 
upp och talar ett gemensamt språk, de har liknande intressen och livsstilar. Då människor 
söker sig till personer som är lika dem själva resulterar det i att när chefer söker nya chefer 
söker de efter adepter som muntligt, kroppsligt och andligt talar samma språk som de 
själva gör (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Det är här problematiken kommer in för 
många kvinnor när de söker sig till det manliga chefskollektivet, de passar inte in. 
Kvinnor beter sig på ett annat sätt vilket resulterar i att när deras sätt att föra sig och tala 
jämförs med den allmänna norm som råder inom chefskapet, blir de i förhållande till detta 
något annorlunda och avvikande som inte passar in. Detta gör att kvinnor får en helt annan 
press på sig att försöka passa in eftersom de syns mer och bedöms hårdare. När en kvinna 
bedöms för att till exempel vara en dålig ledare så är det inte som individ utan som 
kategorin kvinna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Holgersson (2003) menar att det 
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handlar om en homosocialitet där män lättare känner sig bekväma med andra män på 
grund av att de lättare känner igen sig i dem än vad de gör i andra kvinnor.   
 
Pressen för kvinnor i karriären är avsevärt högre än den press som männen upplever. 
Kvinnor befinner sig i en situation av att vara avvikande och dessutom upplever de en 
större stress som skapas av familjelivet. Kvinnors identitet genom tiderna har skapats av 
deras relationer till familjen och männen. En ogift kvinna ses ofta som onormal och en 
framgångsrik kvinna ses lätt som okvinnlig och oattraktiv (Wahl, 2003). "Social Role 
Theory" (Eagly, 1987) handlar om hur biologi och kultur interagerar med varandra. 
Människan har förväntningar på att kvinnor och män ska bete sig olika. I denna förväntan 
finns det också en tro om vilka färdigheter som vardera kön har, en egentlig samverkan 
mellan vår uppväxtmiljö och biologiska egenskaper. Eagly och Karau (2002) lyfter fram 
att konflikter uppstår när kvinnor ska försöka leva upp till en chefskarriär när de samtidigt 
förväntas leva upp till den kvinnliga samhällsnormen, två dikotomier som inte hör ihop. 
Kvinnor i ledande positioner bedöms hårdare av sin omgivning och anses i större 
utsträckning ha sämre ledareegenskaper än män. När en kvinna ska försöka ta sig in i en 
norm som inte stämmer överens med den könstillhörighet som hon tillhör resulterar det i 
ett riskfyllt och arbetsamt projekt, där både omgivningen och hon själv fungerar som 
hårda domare (Eagly & Karau, 2002). 
 
Syftet med denna studie var att undersöka viljan och upplevelsen av karriär- och 
befordransmöjligheter ur ett genusperspektiv. Vidare syfte var att synliggöra huruvida 
kvinnor och män upplever dolda genusstrukturer i möjligheten att göra karriärr. 
 
Motivet till denna studie var att undersöka hur en av Sveriges mest jämställda branscher, 
finansbranschen, upplevs ur ett genusperspektiv? Hur väl genomsyras den dolda 
genusstruktur som finns ute i samhället idag i en organisation som anses tillhöra en 
jämställd bransch? Hur speglas tidigare forskning i den struktur som kan komma fram ur 
en sådan undersökning?  
 
Definitioner 
I denna studie används vissa begrepp för att svara på studiens syfte. Några av dessa 
begrepp behöver förklaras för att tydliggöra hur de har används i denna studie.   
 

Karriär 
Karriär är en levnadsbana inom ett yrkesområde med tanke på successiv befordran. Enligt 
denna studie står definitionen karriär för viljan att kliva uppåt i en organisation och då 
oftast viljan att få mera ansvar och bli chef (Nordstedts Svenska ordbok, 1990). 
Chefskapet har en central roll i begreppet karriär i denna studie. 
 

Genus kontra kön 
Genus är den sociala konstruktionen av kön som syftar till det som är kvinnligt och 
manligt. Kön är det biologiska begreppet för kvinna och man. Elvin-Nowak och 
Thomsson (2003) menar att genus är att ”göra kön”, det vill säga att genus är en aktiv 
handling och något vi alla konstant gör och då oftast omedvetet. 
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Könsmaktsystemet 
Könsmaktsystemet innebär att samhället är ett patriarkalt system som ordnar människor in 
i olika fack beroende på om det är en kvinna eller man. Män sätts högre än kvinnor och är 
i samhället i en överordnad position. Männen kan i och med det dra fördelar genom en 
större tilldelning av makt och resurser. Både kvinnor och män tar många gånger, på ett 
omedvetet sätt, till sig bilden av män som högre rankade och mera värda än kvinnor. Detta 
formar många gånger kvinnor och mäns beteende som gör att de passar in den bilden. 
Könsmaktsystemet bygger på att ingen ifrågasätter det och att många tycker att samhället 
fungerar bra som det är (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

 
Genusstruktur 

Skillnaderna som råder mellan kvinnor och män i samhället bygger på strukturer som 
bygger upp vårt samhälle och där alla som lever i samhället hjälper till att bära upp denna 
struktur. En struktur är något som gör att saker och ting runt omkring oss hänger ihop till 
begripliga mönster och som människor kan förhålla sig till. En uppdelning som är 
begriplig och som genomsyrar hela samhället och de relationer som finns och verkar där. 
Genusstruktur är den struktur som binder upp kvinnligt och manligt kring vissa 
egenskaper och förhållningssätt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
  

Metod 
 
En kvalitativ undersökningsmetod har valts till denna studie då syftet var att undersöka 
individers upplevelse. Undersökningen har gjorts via halvstrukturerade djupintervjuer med 
anställda på Svenska Handelsbanken AB i Stockholm. Materialet har sedan analyserats 
utifrån en tematisk analys. 
 
Författarens förkunskaper 
Författaren utför denna studie och examensarbete som snart färdig beteendevetare inom 
ämnet psykologi på Stockholms universitet. Inriktningen inom psykologin har varit mot 
genus- arbets- och organisationspsykologi. Inom ramen för utbildningen ligger även 
studier i genusvetenskap och en snart kommande examen i statsvetenskap. Även studierna 
i statsvetenskap har haft en inriktning mot genusvetenskap.  
  
Val av organisation 
Finansbranschen är en av de mest jämställda branscherna i Sverige på så sätt att de har 
många kvinnliga ledare.  Svenska Handelsbanken (SHB) valdes på grund av att de har ett 
väl utvecklat karriärsystem för “alla“. Därför fokuserades datainsamlingen på medarbetare 
anställda på SHB. SHB har dessutom påbörjat ett jämställdhetsprojekt där de 
inledningsvis har gått igenom löneskillnaderna mellan kvinnor och män anställda inom 
koncernen. Resultatet visade att en kvinna i snitt, för samma tjänst och 
arbetslivserfarenheter, tjänade betydligt lägre per månad än vad en manlig anställd gjorde. 
SHB: s huvudsakliga mål för jämställdhetsprojektet är att se över kvinnors och mäns 
övriga förutsättningar och försöka få bukt på ojämställdheten på flera områden. Ett 
huvudområde är att försöka hitta orsakerna och strukturerna bakom ojämställdheten i 
antalet kvinnliga och manliga ledare högre upp i organisationens hierarki. SHB vill arbeta 
för en mer jämställd arbetsplats, vilket denna studie är en del av. 
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Fakta om Svenska Handelsbanken   
SHB är en universalbank vars mål är att leverera tjänster inom hela bankområdet. SHB har 
en stark position på den svenska marknaden med 461 kontor i Sverige. Totalt sett finns 
SHB representerade i 21 länder med totalt 10 500 medarbetare, varav 75 procent arbetar i 
Sverige. SHB: s grundläggande människosyn präglas av tilltro och respekt. Banken har en 
långsiktig syn på sina medarbetare och för att behålla medarbetare anser banken att rätt 
förutsättningar måste finnas för att medarbetarna ska kunna utvecklas i arbetet, att olika 
karriärmöjligheter finns och att medarbetaren bemöts utifrån den fas i livet som han eller 
hon befinner sig i. Medarbetarna har ansvar för den egna kompetensutvecklingen och 
banken ser sina medarbetare som enskilda individer med egna särdrag, egna styrkor och 
ett eget sätt att uttrycka sig på. Medarbetare ska drivas av eget ansvar och vilja samt ta 
egna initiativ (Svenska Handelsbanken, 2008). 
 
SHB: s jämställdhetspolicy slår fast att det ska finnas lika förutsättningar för kvinnor och 
män att utvecklas inom koncernen. Målet är att andelen kvinnliga respektive manliga 
chefer ska motsvara den sammanlagda könsfördelningen i banken. I årsredovisningen 
2007 presenterar SHB att 36 procent av cheferna i koncernen är kvinnor och motsvarande 
siffra för det totala antalet kvinnliga medarbetare i koncernen är 53 procent. SHB: s 
åtgärder för att underlätta för kombinationen karriär och små barn är att subventionera 
hushållsnära tjänster för alla medarbetare i Sverige med barn under åtta år. Vid 
föräldraledighet går SHB dessutom in och ersätter medarbetare med 80 procent av lönen 
med den del som inte ersätts av Försäkringskassan. Det viktiga för SHB är att 
medarbetarna på banken har balans i livet, att de har en tydlig och ärlig kommunikation, 
kompetens, stolthet och tilltro samt respekt (Svenska Handelsbanken, 2008). 
 
Chefer inom SHB måste vara starka kulturbärare och därför rekryteras de flesta chefer 
internt. Statistiken över könsfördelningen på högsta ledningsnivå visar att själva 
koncernledningen består av åtta män och en kvinna. Vice verkställande direktörer vid 
regionbankerna är tio män och en kvinna. Verkställande direktörer vid dotterbolagen är tre 
män och en kvinna. Övriga chefer i koncernledningen är tre män och två kvinnor. På 
centrala huvudkontoret finns det nio manliga chefer och fyra kvinnliga chefer och i 
svenska dotterbolag, som är integrerade i bankens affärsverksamhet finns det en kvinna 
och fem manliga chefer (Svenska Handelsbanken, 2008).    
 
Undersökningsdeltagare 
För att få mandat till att göra intervjuer på SHB kontaktades personalavdelningen på 
banken som gav sitt samtycke. De valde ut sju stycken respondenter varav fyra kvinnor 
och tre män, enligt studiens kriterier. Kriterierna för studien var att alla skulle ha en längre 
arbetslivserfarenhet inom banken. Deras upplevelse skulle handla om möjligheter inom 
SHB och inte om erfarenheter från ett annat företag eller organisation. Det skulle vara 
någorlunda jämnt fördelat mellan kvinnor och män samt att de skulle inneha olika typer av 
tjänster och då också chefstjänster och icke cheftjänster inom dessa områden. 
 
Alla respondenterna hade arbetat i minst 10 till 15 år inom SHB och var i en ålder mellan 
36 och 44 år. Alla respondenterna levde dessutom i familjer med make/maka/sambo och 
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barn. Totalt var de sju stycken och deras befattningar var två kontorschefer, en 
avdelningschef, en ställföreträdande chef och två administratörer på högre nivå. Två av 
respondenterna hade deltagit i en förstudie som gjordes en månad innan denna studie 
påbörjades. Syftet och intervjuguiden i förstudien var densamma som i denna studie, 
därför kunde materialet från förstudiens intervjuer tas med även i denna undersökning. 
Styrkan i detta är att metoden fick testas och kritiskt granskas. Då förstudien fungerade 
mycket bra, resulterade det i att endast små ändringar gjordes i intervjuguiden (se bilaga). 
Respondenterna meddelades av personalavdelningen att de var utvalda att delta i en 
undersökning som de enligt personalavdelningens önskan skulle prioritera. 
Respondenterna fick en kort information om att de skulle intervjuas angående deras 
upplevelse av att arbeta på SHB. Respondenterna kontaktades och en tid bokades sedan in 
med var och en för intervju. Då respondenterna lovades största möjliga anonymitet har 
studien valt att inte presentera personerna i undersökningen i någon större utsträckning, 
för att minimera risken att respondenterna ska kunna identifieras. 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom enskilda halvstrukturerade djupintervjuer med hjälp av en 
intervjuguide med öppna svar och stödfrågor (se bilaga). Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplatser utom i ett fall då intervjun gjordes på ett annat kontor. Varje 
intervju tog cirka 45 till 90 minuter. Intervjuerna spelades in på en bandspelare och 
transkriberades sedan ordagrant. 
 
Respondenterna fick inte före intervjun reda på mycket om syftet med studien. Motivet till 
det var att få så öppna och opåverkade svar som möjligt. Frågorna som ställdes var till en 
början mycket öppna och allmänna och smalnades sedan av och blev mer och mer 
specifika mot slutet, likt en trattmodell. Intervjuguiden som användes byggdes upp med 
hänsyn till studiens syfte och löpande ställdes följdfrågor för att säkerställa att svaren 
tolkats rätt, alternativt att författaren som intervjuare ville få ut mer information av en 
fråga. Varje fråga avslutades när en känsla av mättnad i svaren hade infunnit sig. 
 
De medverkande informerades innan samtalet om hur en halvstrukturerad intervju rent 
praktiskt går till samt att de när som helst under intervjuns gång fick avbryta om de så 
önskade. De fick även information om att deras deltagande var frivilligt dessutom 
behövde de inte svara på några frågor som de inte kände för. Respondenterna gav sitt 
medgivande till att samtalet spelades in. De fick även information om att de som 
respondenter i uppsatsen skulle komma att avidentifieras och att allt de berättade under 
intervjuns gång var konfidentiellt. Efter varje intervju förklarades hela syftet med studien 
vilket upplevdes som mycket positivt. I ett fall bearbetades det som sades efter det att 
syftet avslöjades, vilket inte gjordes med övriga intervjuer. Orsaken till det var att i övriga 
intervjuer sades det inte något nytt medan det i denna intervju kom fram kommentarer 
som ansågs vara av värde att ta med i analysen. 
 
Analys 
En tematisk empiristyrd analys gjordes ur ett genusperspektiv med stöd av intervjuguiden. 
De transkriberade intervjuerna fördes först över till Open Code (Umeå universitet, 2008), 
ett dataprogram framtaget av Umeå universitet som är till för att koda och kategorisera en 
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större mängd skriftligt material in i olika teman, en så kallad tematisk analys (Langemar, 
2006). Materialet lästes igenom flera gånger för att försöka hitta övergripande teman och 
mönster. De olika upplevelserna och åsikterna i intervjuerna fick sedan i Open Code en 
övergripande kommentar om vad just den meningen eller stycket handlade om. Hela 
materialet samt dessa kommentarer lästes igenom ytterligare några gånger innan alla 
kommentarer sattes in i olika övergripande teman med tillhörande överskrift. 
Grovmaterialet blev då ett antal teman med tillhörande citat. Ett tema i taget lästes sedan 
igenom ytterligare några gånger och analyserades tills ett skrivet resultat med egna ord 
vuxit fram. I och med denna process fördes likartade teman ihop och resulterade sedan i 
sex olika teman. Dessa teman skilde sig till viss del från intervjuguiden, men de låg helt i 
linje med studiens syfte kopplat till det som kom fram i intervjumaterialet. Styrkan med 
att använda Open Code var att allt material analyserades grundligt och i flera omgångar. 
Var det något som inte kom med i resultatet så var det ett medvetet val, det upplevdes inte 
vara relevant för studiens syfte. När resultatet väl var skrivet rensades stora delat av 
citaten bort och endast ett fåtal respondentkommentarer behölls för att styrka det som 
skrivits. Analysen av intervjuerna resulterade i sex olika huvudteman som presenteras i 
resultatdelen nedan. 
 

Resultat 
 
Viljan och upplevelsen av att göra karriär  
Resultatet visade att viljan att göra karriär och bli chef uttrycktes starkare och i mera 
positiva ordalag hos kvinnorna än hos männen. Något som var mycket tydligt i 
intervjumaterialet var att kvinnorna ville göra karriär och komma högre upp i hierarkin. 
Målen och ambitionerna hos kvinnorna var höga och de ville verkligen ha ett ökat ansvar. 
Planerna sträckte sig alltifrån inom en snar framtid tills om fem till tio år. De var 
målmedvetna och kräsna, ville inte ta vilken tjänst som helst utan det skulle vara i linje 
med deras egna karriärplaner. För vissa hade viljan att bli chef kommit efter att de hade 
arbetat ett tag på banken. De hade då också insett hur roligt och motiverande det var att ha 
en ledarposition, något som de definitivt ville fortsätta med i framtiden. Det kom även 
fram att kvinnorna absolut ville fortsätta att ha ett kvalificerat arbete efter 
mammaledigheten. De förväntade sig att arbetsgivaren skulle behandla dem lika när de 
kom tillbaka från en föräldraledighet som om de ”de facto” hade arbetat. De ansåg att de 
inte hade försämrat sin kompetens genom att vara hemma under en period och kvinnorna 
upplevde att de hade varit tvungna att vara tydliga med detta. Det som kom fram under 
intervjuerna var också att några av kvinnorna ville bli chefer och ha ett personalansvar i 
framtiden. De ville bara vänta tills barnen hade blivit lite större. Dessa kvinnor hade svårt 
att förstå hur småbarn och ett chefskap skulle kunna gå att kombinera, men de var säkra på 
att de ville prova på ett chefskap om några år. 
 
”[…] sedan vill jag prova på att vara chef när barnen har blivit större […] Men jag är 
absolut inte rädd för att jobba för jag tycker att det är kul” (Kvinna). 
 
”[…] Det måste vara något som jag själv tycker är en utmaning […] men jag har aldrig i 
min vildaste fantasi ansett att jag själv är kapabel till mindre komplicerat arbete när jag 
kommer tillbaka från min föräldraledighet […]” (Kvinna). 
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Hos männen var diskussionen kring framtida karriärmål och planer mer varierande och de 
var inte fullt så målmedvetna och starka i sina önskningar. Även männen hade funderingar 
på att i framtiden byta tjänster, till exempel till ett större kontor med mera ansvar, men det 
handlade också om att röra sig mer sidledes. De talade mycket om att de får se vad som 
händer när den dagen kommer. Deras planer sträckte sig inte så långt, utan de tänkte mer 
här och nu. De män som hade kommit långt i sina karriärer och vars nästa kliv uppåt i 
organisationen skulle vara på vice VD-nivå, sade också att de egentligen aldrig hade velat 
bli chef. Idag hade de funderingar på andra typer av tjänster men de var inte intresserade 
av att komma högre upp än vad de var idag. Det kom fram att de trots sina höga positioner 
egentligen aldrig varit några karriärmänniskor. Männen som var chefer hade också varit 
det betydligt längre än vad kvinnorna hade varit och de hade dessutom redan haft flera 
olika cheftjänster.  
 

”Jag har aldrig varit en karriärmänniska heller, det är många som tycker att den 
vägen jag har gått är jätteintressant och ser nog upp till mig, men jag har aldrig tänkt 
så […] Jag har ingen plan, […] jag ville inte bli chef egentligen heller […]” (Man). 

 
Kvinnorna upplevde det som en positiv utmaning att vara chef och att de hade gjort 
karriär. Kvinnorna upplevde chefskapet som tillfredställande, fantastiskt spännande, 
motiverande, roligt, lättare att styra över med mera. De tyckte att det var så ”himla kul” att 
arbeta när de var chefer och hade ansvar. Även hemmasituationen med familj och barn 
blev mycket lättare när de hade ett motiverade och spännande arbete, hela livet blev lättare 
och roligare. Skulle de kvinnliga cheferna bli med barn idag, när de var chefer, skulle de 
inte vilja vara hemma lika länge som de hade varit tidigare. Arbetet nu var så mycket mer 
givande. De kvinnliga cheferna i studien kände sig som chefer behövda och kunde inte 
alls tänka sig att vara ifrån arbetet speciellt länge, de ville vara på jobbet. Kvinnorna 
upplevde en tillfredställelse i att känna kravet i chefskapet då det samtidigt innebar 
befogenheter, allt var en utmaning. En kontorscheftjänst var som att driva ett eget litet 
företag där arbetet innebar allt ifrån att byta glödlampa till att ta hem stora affärer eller att 
göra ett PM till styrelsen. Som chef var det lättare att lägga tid på arbetet, innan 
chefskapet var det jobbigare. 
 

”[…] i och med att man blir chef så är jobbet mer motiverande också och då tycker 
jag att det är lättare att jobba och det är roligare att lägga mer tid på jobbet nu än vad 
det var innan, då var det mer jobbigt […] nu tycker jag att mitt jobb är så himla kul.” 
(Kvinna) 

 
Männen gav uttryck för att de idag som chefer var mer motiverande att gå till arbetet för 
att tjäna pengar till SHB, men de upplevde det också jobbigt att ta tag i surdegar som till 
exempel att behöva rensa upp på ett kontor som inte fungerade så bra. Det handlade om att 
släcka bränder och att inte hinna med att reflektera över sina tjänster och sina medarbetare 
som de hade ansvar över, vilket upplevdes som frustrerande. Männen uttryckte inte alls 
samma glädje och motivation till sina respektive arbeten. Glöden och drivkraften som 
kvinnorna gav uttryck för fanns inte på samma sätt hos männen, den kom i varje fall inte 
upp till ytan under intervjuerna. Männen gav också uttryck för att det krävdes mer av dem 
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idag än vad det gjorde för tio år sedan, de fick arbeta mer idag för att arbetet skulle kunna 
resultera i ett likvärdigt resultat. 
 
”Men nu börja det släppa med att släcka bränder […] och det är klart skitjobbigt när du får 
en bunt papper framför dig, det är klart att det går tid åt sånt […]” (Man). 
 
Upplevelsen av möjligheten att göra karriär  
Resultatet visade att möjligheten till att göra karriär på SHB upplevdes till en början som 
goda av både de kvinnliga och manliga respondenterna. De upplevde att det var upp till 
dem själva. Under intervjuernas gång kom det dock fram att som kvinna måste man vara 
väldigt målmedveten och ha en plan. Kvinnorna upplevde dessutom att möjligheterna 
avtog när de arbetade på en mansdominerad avdelning och att möjligheterna dessutom 
minskade om de inte hade blivit chefer innan de fyllt 40 år. Kvinnorna upplevde dessutom 
att möjligheterna till karriär ökade om man var en ung man på SHB. 
 
Så gott som alla hade inställningen i början av intervjuerna att de hade stora möjligheter 
inom banken. SHB är en stor koncern där banken inte sätter stopp för den som vill kliva 
framåt, göra karriär eller byta tjänst. Den upplevelsen delades lika mellan alla män och så 
gott som alla kvinnor. Genomgående för alla var att banken gav förutsättningar och att det 
sedan var upp till medarbetarna själva hur långt hon eller han valde att gå. Det handlade 
då inte bara om att stiga i graderna utan också om att de i ett stort företag kunde prova på 
olika typer av tjänster, vilket var en röd tråd genom samtliga intervjuer. 
Karriärutvecklingen inom banken hängde på respondenterna själva.  
 
”Det är verkligen upp till en själv, man kan verkligen göra allt […]” (Kvinna). 
 
”[…] stora möjligheter, det är helt och hållet upp till mig […]” (Man). 
 
Resonemanget kring upplevelsen av möjligheten att göra karriär hade ändå en större 
barriär för kvinnorna, vilket kom fram under intervjuernas gång och presenteras nedan. 
 
En skillnad mellan kvinnorna och männen gick ändå så småningom att skönja i materialet, 
som delvis blev paradoxalt i kvinnornas resonemang. Samtidigt som både kvinnorna och 
männen ansåg att det var upp till dem själva hur långt de skulle komma i sina respektive 
karriärer, var det kvinnorna som talade om att de måste vara pådrivande och ta egna 
initiativ, på ett helt annat sätt än vad männen gav uttryck för. Även om möjligheterna 
fanns så var det flera barriärer som skulle övervinnas på vägen upp i hierarkin för 
kvinnorna. Kvinnorna i undersökningen upplevde att kvinnor i allmänhet måste vara 
aktiva och visa framfötterna, ha ett driv, en stark vilja och vara tydliga med det ut i 
organisationen. För kvinnorna i materialet handlade det om en inre styrka, något de själva 
ansåg var viktig för att just kvinnor skulle kunna komma någon vart i karriären, till 
skillnad från männen.  
 
Kvinnor som vill göra karriär måste ha en plan och inte ge vika från den planen, en plan 
för vad nästa steg ska bli, vilken sorts tjänst de vill ha näst, när barnen ska födas och så 
vidare. Dessutom ansåg några av kvinnorna att det har varit en fördel att de hade varit 
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öppna med sina respektive planer och att de benhårt hade gått på en linje som varit till 
nytta för dem själva och deras respektive karriärer. Det upplevdes som en styrka att våga 
tacka nej till det som inte låg i linje med deras mål. Tydligheten var av stor vikt och att 
säga till när det var dags att byta tjänst, att nu vill jag ha ett större ansvar över flera 
personer eller ett större kontorschefsjobb.  
 

”Det är den egna viljan och på hur man ser på sig själv […] framförallt för kvinnor, 
man måste ha en plan och en egen inre styrka att komma dit man kommer [...] 
hemskt men jag har till och med planerat när barnen ska komma […]” (Kvinna). 

 
Några av männen i materialet upplevde också att de måste visa framfötterna, men det 
framkom tydligt i undersökningen att de hade stor kontroll över sina respektive karriärer. 
Hela deras resonemang visade på en större självsäkerhet. Karriärutvecklingen för männen 
hade kommit mer naturligt och självmant. Den kom automatiskt om de var bra på det de 
gjorde. Männen valde själva när det var dags för dem att gå vidare, de hade kontroll över 
sin framtid inom SHB. De sade att det löste sig i önskad riktning när de själva var mogna 
för det. Flera av männen hade under hela sin karriär i banken upplevt att banken hade 
satsat på dem, att de hela tiden hade blivit sedda och fått nya förtroenden. Några menade 
till och med att de egentligen inte hade arbetat stenhårt för att nå sina mål. Även de män 
som hade en hög position inom banken, uttryckte att de egentligen inte ville bli chefer. 
Männen styrdes mer av tillfälligheter än vad kvinnorna gjorde. De hade inga direkta 
planer eller utstakade mål med karriären. De hade genomgående en mer distanserad 
inställning till karriär och jobb.  
 
”Om man inte har den viljeinställningen och tar för sig så kommer man inte vidare […]” 
(Kvinna) 
 
”[…] hela min karriär inom banken har styrts av tillfälligheter. Jag har haft mål men jag 
har inte jobbat stenhård för att nå målen, utan det har mer blivit mer såhär […]” (Man). 
 
Kvinnor som arbetar på mansdominerade avdelningar har ytterligare hinder att kämpa 
mot. När kvinnorna i undersökningen hade arbetat på en mansdominerad avdelning 
tidigare fanns det inte en tanke på att själva bli chef. Som kvinna var det svårt att slå sig 
fram på en avdelning med 90 procent män. Chefer på mansdominerade avdelningar hade 
också varit tydliga med att de inte hade tyckt att arbetet var passande för kvinnor, vilket 
hade upplevts som diskriminerande. En mansdominerad arbetsplats upplevdes som en 
arbetsplats där det gällde att vara tuff och tålig, att inte ta åt sig personligen och att kunna 
ta en känga lite då och då. Kvinnorna lyfte här fram fördelen med att de var 
tävlingsmänniskor med skinn på näsan. Till en början kände kvinnorna att det var en rolig 
utmaning att arbeta på en mansdominerad avdelning men när de senare upptäckte att 
utvecklingsmöjligheterna inte fanns, att de som blev chefer där alltid var män tyckte de 
inte att det var lika roligt.  
 

”[…] de som blir chefer där är män, det är mycket mansdominerat, typ 90 procent 
män […] svårt att slå sig fram som tjej då det är mycket män på den typen av 
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avdelningar […] en avdelningschef sa att den här typen av jobb är inget för kvinnor 
[…] var det ju rätt diskriminerande […]” (Kvinna). 

 
Under intervjuernas gång kom det också fram att män som arbetade på mansdominerade 
avdelningar insåg att det var svårt för det underrepresenterade könet att slå sig fram. Man 
måste vara medveten om skillnaden mellan hur kvinnor och män är för att inte tycka att 
till exempel samtal med kvinnor kan kännas olustiga. Det kom fram att de män som var 
chefer över en mansdominerad avdelning upplevde att de måste vara medvetna om att 
kvinnor och män talade och uttryckte sig på olika sätt. Först då behövde man inte fundera 
så mycket och ”känna obehag när kvinnor svamlade på och inte kommer till sak”. Var 
man medveten om skillnaden så kunde man istället se till betydelsen av mångfalden och 
medvetet öka förståelsen för varandra, oavsett kön. 
 
”[…] Jag har 5 tjejer av 30 på avdelningen [...] Killar och tjejer talar och uttrycker sig på 
olika sätt. Kvinnor och tjejer pratar mer än vad en man gör […] jag är medveten om att 
kvinnor och män uttrycker sig olika […]” (Man). 
 
Under intervjuerna kom det fram att karriärmöjligheterna avtog betydligt om man inte 
hade blivit chef och fått ett eget kontor innan man fyllt 40 år. Kvinnorna som inte hade 
blivit chefer innan 40 år berättade mycket om hur de kämpade för att gå vidare. Åldern 
upplevdes som en barriär och hade betydelse för en medarbetares möjligheter att göra 
karriär. Medarbetare som inte hade tagit ett chefsjobb före 40 år togs för givna som 
anställda som fanns där på sina tjänster, var nöjda och inte ville göra karriär. Ett exempel 
togs upp om en kvinna som sökte sitt första chefsjobb vid 50 år och som blev tillsagd att 
hon var alldeles för gammal för att få ett första chefsjobb. De personer som var chefer i 
undersökningen blev det före 35 års ålder. Det blev en bättre utvecklingseffekt i karriären, 
en maximal utveckling om man blev chef inom SHB redan innan man fyllt 36 år, senare 
gick det trögare.  
 

”[…] en kvinna här som sökte sin första chefsroll vid 50 och då säger man att du är 
alldeles för gammal för att söka chefsroll […] signaler från banken upplever jag att 
man är gammal väldigt tidigt, vid 35 tar sitt första bankchefsjobb, det är för sent vid 
40  […]” (Kvinna). 

 
En ung man upplevdes som en person som snabbt blev sedd och som fick möjligheten att 
göra karriär inom banken. Unga män på SHB blev per automatik en ”ung hungrig kille” 
och lyftes hela tiden i olika forum inom banken, på ett helt annat sätt än vad unga kvinnor 
upplevdes göra. Flera av männen berättade också om att det hade gått snabbt i början, att 
de blev sedda och snabbt fick förtroende och befogenheter. Männen berättade att SHB 
verkligen satsade stort på dem i början. Männen i undersökningen hade även fått sina 
chefspositioner i yngre ålder än vad kvinnorna hade fått. Det kom fram att det i olika 
forum och liknande, där chefer deltog talades mycket om ”unga hungriga killar”. Det togs 
fram exempel under intervjuerna på äldre kvinnor som var plus 50 som var riktiga ”lok”, 
de var helt fantastiska enligt respondenterna. De arbetade hårt, var driven och tog tag i 
allt, men de lyftes aldrig upp ute i organisationen. Det kom fram under intervjuerna att 
”snacket” på banken om unga ”hungriga män”, att ”han var bra”, att ”honom skulle man 
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satsa på” och så vidare, var verkligen vanligt förekommande berättade respondenterna. 
Det upplevdes som tröttsamt och tråkigt för alla kvinnorna att lyssna på, då ingen lyfte 
dem på samma sätt och allra helst inte äldre kvinnor. 
 

”[…] SHB är väldigt rädda om killarna, de är rädda om tjejerna också men de talas 
mycket om unga hungriga killar. Jag satt i ett forum där det satt samtliga 
ställföreställande chefer i den regionen, de talade hela tiden om unga hungriga killar 
[…]” (Kvinna). 

 
”[…] när jag började blev jag väl omhändertagen och blev satsad på […] 
Uppmärksammad […] det gick snabbt i början.” (Man). 
 
Vikten av att leva i ett jämställt förhållande och hitta balans i livet 
Resultatet visade att möjligheterna till karriär ökade om en kvinna levde i ett jämställt 
förhållande. Vidare i resultatet kom det fram att det hos både kvinnorna och männen var 
viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbete. Diskussionen och betydelsen av att 
leva i ett jämställt förhållande fick stort utrymme i intervjuerna med flera av kvinnorna, att 
vara gift med rätt man upplevdes av flera som en avgörande betydelse. Kvinnorna lyfte 
sina respektive män och de upplevde att om en kvinna valde fel livspartner så var det svårt 
för henne att göra karriär och få det att fungera med familjelivet. En kvinna måste välja en 
”modern man”. Den största förutsättningen för att en kvinna ska kunna få 
karriärsmöjligheter är att hon lever i ett jämställt förhållande och dela lika med sin 
respektive. Kvinnorna menade att en arbetsgivare kunde ge förutsättningar i arbetslivet, 
men de ansåg att det spelade en avgörande roll om en kvinna levde i ett jämställt 
förhållande. Jämställdhet där de delade lika på allt var för kvinnorna den huvudsakliga 
förutsättningen, om de skulle kunna ha ett chefsjobb, ha små barn, trivas på jobbet och 
inte samtidigt behöva stressa ihjäl sig. De måste ha en man som är intresserad av att göra 
en gemensam plan för familjens upplägg och framtid. Det handlade också om att bland 
annat dela lika på eventuella deltider. 
 
Kvinnorna i undersökningen kunde också se att de själva hade del i denna ojämställdhet. 
Kvinnor i allmänhet tar på sig hemmarollen mer och mer för varje gång de är 
mammalediga. Resultatet blir att många kvinnor fastar i hemmarollen och tappar viljan till 
att satsa på karriären. De blir bara mammor. För varje gång kvinnor tar det mesta av 
föräldraledigheten och sedan inte har en plan och är bestämda på att komma tillbaka faller 
de mer och mer in i hemmarollen. Kvinnorna i undersökningen tryckte på att kvinnor 
måste bli mer medvetna om denna problematik. De tror att kvinnors frånvaro som chefer 
och deras frånvaro högre upp i organisationers hierarkier har mycket att göra med att 
kvinnor föder barn och att många av dem samtidigt lever i ett ojämnställt förhållande. 
Dessa kvinnor blir bara mammor så länge barnen är små och sedan låter de männen göra 
karriär. En av kvinnorna gav uttryck för att efter ett tag ligger mannen före kvinnan i 
karriären, då lägger kvinnan alla sina planer som hade med karriär att göra åt sidan. När 
dessa kvinnor sedan är 45 år blir de ”bittra” enligt respondenterna och de inser att han gör 
karriär, tjänar mest med pengar och då går det inte att göra något åt saken. 
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Kvinnorna talade till och med om att de är glada att de inte har en man som bara är en 
”soffsittare” utan att han också är aktiv. De jämförde sig med andra och tog upp kvinnliga 
vänner som inte hade det jämställt. Dessa kvinnor har det jobbigare när de arbetar mycket 
samtidigt som de ska ta ansvar för hemmet och barnen. Många kvinnor som arbetar 
mycket måste också hålla koll på barnens matsäckar, gymnastikkläder och sedan ska de 
städa och laga mat. Kvinnorna menade att kvinnor blir för trötta för att göra karriär om de 
inte lever i ett jämställt förhållande.  
 

”[…] Man får ha vilka förutsättningar som helst i arbetslivet men jag tror det spelar 
väldigt stor roll vem man faktiskt gifter sig med […] kvinnorna tar på sig 
hemmarollen glatt och när man väl har fastnat i den så har man ingen vilja att ta 
karriärsteget […] jag tror inte att vi kvinnor gör karriär om det inte är jämställt 
hemma […]” (Kvinna). 

 
Männen talade också om att de delade lika och tog upp att arbetet inte fick gå ut över 
familjen, skillnaden var att de bara talade utifrån sig själva. De som nämnde att de själva 
hämtade och lämnade 50 procent av tiden nämnde inte att de var tacksamma över att de 
hade en respektive hemma som ställde upp och hämtade hälften av gångerna. Männen 
nämnde inte heller en glädje över att deras fruar inte bara satt i soffan. Männen uttryckte 
över huvud taget ingen tacksamhet över att de hade gift sig med rätt kvinna som gav dem 
de rätta förutsättningarna att ha familj med barn och att de samtidigt kunde göra karriär. 
Några av männen tog upp att de hade gjort en långsiktig plan över hämtning och lämning 
på dagis. De beskrev vardagslivet som ett enda pusslande med tider, vilket var det som 
kvinnorna lyfte som positivt för jämställdheten. Ingen av männen nämnde dock att de var 
glada över att deras fruar också tog hälften av bördan hemma och lagade mat och städade. 
Ett jämställt förhållande nämndes inte som en förutsättning för att göra karriär för 
männen, vilket var en stor del av intervjuerna med kvinnorna.  

 
Det var under intervjuerna med kvinnorna som utbrändhet kom upp. Det handlade om 
”duktig flicka syndrom” hemma samtidigt som det skulle göras karriär på arbetet. Det blev 
för mycket att försöka göra karriär, ta hand om små barn, lämna och hämta på dagis och 
samtidigt ha snyggt hemma. En ohållbar vilja att räcka till för allt och alla. När 
utbrändheten var ett faktum handlade det om att lägga all sin energi på att hitta balans i 
livet igen. En aktiv kamp som tog många år. Utbrändheten försenade karriären och då inte 
bara under den tiden som de var utbrända, det upplevdes också som om det gick trögare 
när de väl var i arbete igen. Problemet med att få ihop vardagen med jobbet och främst 
små barn lyftes som en anledning till att skjuta upp ett eventuellt chefskap tills barnen 
hade blivit större. Var det mycket på jobbet och sedan lika mycket att göra när de väl kom 
hem, då upplevdes det som svårt att vara chef också. 
 

”[...] jag har svårt att få det att gå ihop, jobb och privatliv […] Det är mycket att 
göra på jobbet och sedan när man kommer hem så är det lika mycket att göra hemma 
[…] det blir rätt tufft att vara chef och ha ett chefsansvar och personalansvar, när 
man har små barn […]” (Kvinna). 
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De av kvinnorna som var chefer och som upplevde sitt arbete som mycket motiverande 
och roligt, upplevde att de också hade hittat balansen i sina respektive liv. Det handlade 
om att koppla bort hemmet när de var på arbetet och att kopplar bort jobbet helt när de 
kom hem. Annars blev man varken en bra förälder eller en bra chef. Det gällde att vara 
hundra procent koncentrerad där man var just nu och att inte gå omkring och ha dåligt 
samvete, en aktiv mental träning som det tog ett tag att arbeta upp. Arbete och familjeliv 
måste kunna fungera i symbios med varandra. Flexibla arbetstider upplevdes som en stor 
fördel för att hitta balansen i livet, att kunna komma senare eller gå tidigare vissa dagar 
och att sedan kunna arbeta igen den tiden en annan dag eller tidpunkt när det passade 
bättre. Det kom även fram under intervjuerna att kvinnorna arbetade maximalt 40 timmar i 
veckan medan de flesta av männen arbetade mer. 
 

”[…] men det är lätt att tala om att allt fungerar lätt när allt fungerar med barn, 
familj. […] men vi är ganska flexibla här man kan ändå gå och hämta på dagis och 
komma in lite tidigare och då gå lite tidigare och hämta på dagis, jag styr det ganska 
bra själv […]” (Kvinna). 

 
Männen i undersökningen arbetade också konstant med att hitta balansen. För dem 
handlade det om att hitta en balans och kunna få ihop privatliv och arbete utan att familjen 
drabbades för mycket. För de män som också hade en partner som arbetade heltid blev det 
ett enda pusslande med hämtning och lämning av barn. Det kom upp att de måste ha ett 
bra förhållande hemma och trivas med det för att det skulle fungera på jobbet. Det kom 
också upp om perioder med mycket på jobbet som hade inneburit dåligt samvete för barn 
och familj. Flera av männen arbetade mer än 40 timmar i veckan och hade höga tjänster 
men de upplevde inte att det inkräktade på familjelivet. Alla i undersökningen nämnde att 
de inte offrade familjen för karriären utan att det handlade om att kunna kombinera de två 
världarna.  
 
”Jag har inte räckt till […] jag arbetar mycket mera än 40 timmar i vecka […] men det är 
inte på bekostnad av familjen på det sättet […]” (Man).  
 
Personliga egenskaper som upplevdes påverka möjligheten till att göra karriär 
Vissa personliga egenskaper upplevdes både av kvinnorna och männen som positiva för 
karriären, som till exempel social kompetens och att tycka om att driva en verksamhet. 
Personliga egenskaper som feghet, inte ta plats och att inte ”göra mål” gjorde att 
kvinnornas möjligheter till karriär upplevdes som sämre än männens. Dessutom lyfte 
kvinnorna i undersökningen egenskaper som att vara en ”pojkflicka” som något positivt 
för deras framgångar inom SHB. 
 
Den sociala kompetensen var en röd tråd genom både kvinnornas och männens upplevelse 
av styrkan i deras personligheter. Genomgående var intresset för andra människor, 
förmågan att driva andra till att prestera, utveckla andra och plocka fram det bästa ur sina 
medarbetare. Ytterligare egenskaper var att kunna sätta rätt man på rätt plats och att trivas 
med att ha människor runt omkring sig. Här upplevdes inga större skillnader mellan 
kvinnorna och männen i undersökningen. Flera gemensamma egenskaper som 
respondenterna lyfte var att tycka om att tjäna pengar till SHB. Oavsett om det var en 
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kvinna eller man tyckte de även om och ansåg sig vara bra på att driva verksamheten. Allt 
detta var egenskaper som de ansåg sig ha och som gjorde att de själva upplevde sig som 
bra chefer. 
 
”[…] i ledarrollen så handlar det mer om social kompetens, det handlar om att kunna sätta 
andra människor på rätt plats […] och tycka om att bestämma, jag vill driva verksamheten 
[…]” (Kvinna). 
 
”Men det jag tycker är roligt är att utveckla människor, utveckla en affär och tjäna pengar 
och se kurvor stiga […] passar väldigt att driva människor och driva en verksamhet […]” 
(Man). 
 
Kvinnorna i undersökningen upplevde att kvinnor i allmänhet är fegare än män och att 
kvinnor inte tar plats på samma sätt som många män upplevdes göra. Kvinnor måste bli 
bättre på att ta plats, vara de som avslutar projekt och se till att få äran för det. De 
kvinnliga respondenterna upplevde att kvinnor förbereder, gör allt det administrativa, ser 
till att banan är fri och att allt finns på plats för att sedan låta andra och då oftast männen 
”göra mål”. Detta resulterar i att männen avslutar kvinnornas arbete och att männen sedan 
får äran för hela jobbet. I intervjuerna kom det fram att kvinnor måste vara hundra procent 
säkra och kompetenta innan de börjar på ett arbete, medan männen på ett helt annat sätt 
hoppar på saker, även om de inte har tillräcklig med kompetens för det. Kvinnorna 
upplevde att en man kan komma till arbetet och säga att han kan allt, medan så inte är 
fallet alla gånger, detta upplevde kvinnorna i undersökningen fanns på alla nivåer i en 
organisation. Under intervjuerna kom det fram att kvinnor borde stå på sig mer och visa 
vad de kan eftersom de många gånger faktiskt kan mer än vad de ger sken av. Kvinnor 
upplevs inte vara lika benägna att ta en chefsposition och de framhäver sig inte själva i 
grupp på samma sätt som männen upplevs göra. Det kom fram att detta även går igen i det 
privat livet, att männen oftast för diskussionen och att kvinnorna sitter och lyssnar. Säger 
man som chef till en kvinna att hon måste ”göra mål” själv, då först reser hon sig upp och 
”gör mål”. Det här är egenskaper som respondenterna upplevde hindrade kvinnor från att 
göra karriär. 
 

”Kvinnor är fegare än vad männen är, männen hoppar på de jobb som de inte är 
hundra procent kompetenta till men en kvinna skulle aldrig våga göra det […] 
kvinnor framhäver sig inte själv i grupp på samma sätt […] kvinnan som sitter här 
och kan göra mål men som inte gör det för att det är någon annan som gör mål, en 
man, kvinnan i fråga gör istället all administration bakom.” (Kvinna) 

 
De kvinnor som deltog i intervjun och som hade någon form av chefsposition kallade sig 
själva för pojkflickor eller ”killiga”. Kvinnorna lyfte det som en egenskap som hade varit 
avgörande för deras respektive karriärer och att det hade hjälpt dem att ta sig uppåt i 
hierarkin. Det var aktiviteter som de utövade när de var barn som hade format dem till att 
kunna driva sig själva till att slå sig framåt på sina respektive arbetsplatser.  
 
”Ja, jag är lite mer killig, ända sedan barn har jag varit intresserad av bollsporter, du vet 
hela den här biten och tjejerna pysslar och ska vara snygga prinsessor.” (Kvinna) 
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Personliga egenskaper som lyftes upp av kvinnorna som positiva för deras möjligheter till 
att göra karriär var att de var bestämda, visste vad de ville och sa vad de tyckte. Det kom 
upp att några av kvinnorna sedan barnsben har varit naturliga ledare. De drog sig inte för 
att säga hur de ville ha det, vilka deras nästa mål var och vad de tyckte. Några av 
kvinnorna skulle inte offra sig för någon annan när det gällde deras karriärer, där var de 
benhårda. Kvinnorna var dessutom kräsna i sina val och tackade nej till det som inte låg i 
linje med deras mål. Det var viktigt som kvinna att strunta i vad andra tyckte och tänkte 
och att de ”körde sitt race”. Flera av kvinnorna gav uttryck för att de inte var rädda för att 
lyfta sina önskningar högre upp i organisationen och säga till om de tyckte att något var 
fel. Kvinnorna såg sig dessutom som målinriktade tävlingsmänniskor och att det var det 
som hade gjort att de hade kunnat göra karriär. Kvinnorna ansåg sig själva som 
disciplinerade och att de ansträngde sig att göra sina arbeten riktigt bra. Vissa av 
kvinnorna tackade sporten och tidigare tävlanden för dessa egenskaper och de trodde att 
det hade påverkat deras möjligheter till att göra karriär på ett positivt sätt. Via sportandet 
präglades de av att ta tag i saker, vara målinriktade och handlingskraftiga.  
 
Vikten av att hålla på tills man är 65 år och att under tiden ha de egenskaper som krävdes 
för att vara anställningsbar krävde också en drivkraft och en förmåga att hålla uppe sin 
inspiration menade kvinnorna. Det handlade om att hela tiden utvecklas och att inte luta 
sig tillbaka. Det upplevdes som viktigt för kvinnorna att de hela tiden drev en verksamhet 
som hade de rätta förutsättningarna. KVinnorna var inte rädda för att arbeta hårt eller att 
göra ett eventuellt ”städjobb”. Det upplevdes som positivt att hela tiden vara aktiva och ha 
mycket att tänka på. Några av männen ville också avancera så småningom och de var 
beredda att göra mycket för sina respektive karriärer, men det handlade om att ligga lågt 
ett tag framöver och avsluta arbetsamma ”städjobb”. Andra män hade kommit så pass 
långt att de inte upplevde behov av att komma längre upp i hierarkin. 
 
”Jag är målinriktad, tävlingsmänniska, det är det som är grunden […] man är rätt 
disciplinerad och tar sig dit […] jag anstränger mig […] räds inte för saker utan man 
jobbar på […]” (Kvinna). 
 
”[…] men jag har inte riktigt haft det drivet, jag har drivet i den banan jag är i, sedan har 
det löst sig för mig under vägens gång, när det har blivit läge för mig […]” (Man). 
 
Upplevelsen av att påverka möjligheterna till att göra karriär via egna strategier 
Resultatet visade också på att medarbetarutvecklingssamtal var viktiga för alla, men 
samtalen hade olika strategiska syften för kvinnorna jämfört med männen. Några av 
kvinnornas vidare strategier var att de ibland valde att ligga lågt och att de inte alltid tog 
alla strider. Kvinnorna lyfte också en önskan om en karriärcoach som en lämplig strategi 
för att öka möjligheterna till karriär. Männen däremot uttryckte inga direkta strategier för 
sina respektive karriärer mer än att göra ett bra arbete här och nu. 
 
Medarbetarutvecklingssamtal med sin närmaste chef var ett viktigt forum att påverka sin 
karriär via. För kvinnorna var det även viktigt att inför det mötet ha en plan. För 
kvinnorna lyftes utvecklingssamtalen upp som ett viktigt forum både för att lyfta fram sina 
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egna mål, men också för att stämma av om målen låg i linje med vad deras chefer ansåg 
och ville. För männen var utvecklingssamtalen ibland det enda tillfället då de riktigt 
funderade över framtiden och kommande steg. 
 

”[…] i de utvecklingssamtal jag har tar jag upp vad jag förväntar mig av min chef så 
att hon får en bild av vad jag vill ha. […] det får man ju respons på om man är med 
på banan eller inte […]” (Kvinna). 

 
En strategi som fanns bland de intervjuade kvinnorna var att hålla sig väl med de flesta 
människorna i deras omgivning och att välja sina strider. Det var viktigt att hålla igen 
ibland och att inte alltid säga vad man tyckte, att också välja att ligga lågt. Kvinnorna 
upplevde också att innan man valde att ta en konflikt att då också stannade upp innan och 
fundera en extra gång på om det var värt det. Om kvinnorna nu valde att gå i konflikt med 
någon så skulle de veta vad de gjorde och då vara pålästa så att de inte rusade fram som en 
”bulldozer”. 
 
”[…] faktiskt hålla sig väl med de flesta människor, att inte ta alla strider hela tiden […] 
Då kanske man ska ta en vända till, är det värt att ta konflikten […]” (Kvinna). 
 
Under intervjuerna kom det upp att det skulle vara bra att kunna gå via en karriärcoach. 
Det skulle vara en bra lösning när kvinnorna kände sig villrådiga och anonyma inom 
organisationen. Även de kvinnor som kände stöd från sina närmaste chefer upplevde ändå 
en saknad av någon som de kunde få lite exakta råd och tips av. De sökte efter ett stöd 
utanför avdelningen eller kontoret, en person som hade kunskap om organisationen och 
som inte arbetade alldeles intill dem. De sökte en person som hade lite andra infallsvinklar 
att komma in med. 
 
”Men jag skulle vilja ha lite mer hjälp på vägen. Lite mer karriärcoachning, […] jag 
behöver ha hjälp från andra för att veta vilka kontor är bra, vilka kontor fungerar […]” 
(Kvinna). 
 
Männen hade inte några direkta strategier för sina respektive karriärer. I undersökningen 
kom det fram att männen inte alls funderade på sin respektive karriär speciellt mycket. För 
männen handlade det om att göra ett bra jobb här och nu. Vad som händer framöver fick 
framtiden utvisa, det ordnade sig alltid. De kunde till och med avundas människor som 
visste vad de ville och hade ett brinnande intresse för sina arbeten, en yrkesroll som de 
strävade efter och som låg långt fram i tiden. Trots detta hade männen i undersökningen 
kommit långt i sina respektive karriärer.  
 

”[…] Så har jag inte haft något direkt mål […] Om jag ska vara riktigt ärlig så 
funderar inte jag så där jättemycket på min karriär och framtid utan jag ska göra ett 
skitbra jobb här och nu […] jag har aldrig tagit något strategiskt beslut för min 
karriär […] det bara flutit på […] Jag vet inte vad jag kommer att bli när jag blir 
stor.” (Man) 

 



 21

Vikten av goda relationer, kontaktnät, uppskattning och att vara sedd inom banken 
Vikten av goda relationer till sina chefer var av större betydelse för kvinnorna än för 
männen. De flesta oavsett kön upplevde dock att de allmänna kontaktnäten inom banken 
var goda, men upplevelsen av vad de använde kontaktnäten till skilde sig åt beroende på 
om det var en kvinna eller man som intervjuades. Resultatet visade vidare att vikten av att 
ha god kontakt med personalavdelningen var viktigare för kvinnorna. Dock skilde sig inte 
upplevelsen mellan kvinnorna och männen åt speciellt mycket vad det gällde vikten av 
goda relationer och kontaktnät i det faktiska och dagliga arbetet. Det var dessutom lättare 
för en grupp som tjänade pengar att synas och få uppskattning än vad det var för en 
administrativ grupp. 
 
Resonemanget kring chefens betydelse i kvinnornas vägval och karriärmöjligheter 
återkom hela tiden i intervjuerna med kvinnorna och hade en helt annan tyngd än vad det 
hade för männen. Kvinnornas karriärutveckling måste i flera fall vara i samråd med deras 
chefer och de kunde inte tänka sig att gå förbi sin närmaste chef i samma utsträckning som 
männen kunde. 
 
Det kom fram hos kvinnorna att en bra relation och ett bra samarbete med närmaste 
chefen också kunde vara hämmande för karriärutveckligen. Cheferna kunde hålla igen då 
de ville ha kvinnorna kvar. Kvinnorna talade även om problemet när goda kontaktnät 
försvann ut ur banken, vilket upplevdes som att möjligheten till befordran blev sämre. När 
vissa av dessa kvinnor ville gå vidare hade de samtidigt svårt att få gehör för detta uppåt i 
organisationen. De kände sig som en i mängden. 
  
Kvinnorna tryckte mycket mer på vikten av att ha en chef som gillade dem och som 
stöttade dem i deras vägval. Kvinnor slår sig inte fram på samma sätt som de upplevde att 
männen gör. Kvinnorna upplevde att som kvinna var det bra att ha en chef som kunde 
säga att de var bra och som lyfte dem ut i organisationen. Det togs upp exempel på värdet 
av chefens uppmuntran till att söka nya tjänster och betydelsen av att de talade gott om 
kvinnorna uppåt i organisationen. Kvinnorna upplevde att män är bättre på att ta för sig 
även när de saknar kompetens och erfarenhet, ”de skryter mer och drar på, de gillar mer än 
kvinnor att höra sina egna röster”. Under intervjuerna med kvinnorna kom det fram att den 
upplevda skillnaden mellan kvinnor och män är att en man, även om han har en dålig chef, 
ändå kan komma högt upp i hierarkin och snabbt ta sig någon annan stans i 
organisationen, om han så önskar. 
 

”[…] Skillnaden är att en man, även om de har en dålig chef kan de ändå nå högt 
och snabbt ta sig någon annan stans, köra på. Kvinnor är inte lika bra på att prata för 
sig själva, ta för sig kanske, totalt sätt […] har man en chef som ser en […] och 
lyfter upp en så har man helt andra förutsättningar som tjej tycker jag.” (Kvinna)  

 
Under intervjuerna med männen handlade det mer om att det var en fördel att ha en bra 
chef som gav dem stöd när de skulle gå vidare till andra tjänster inom banken. Men det var 
ingen nödvändighet och det hindrade dem inte från att ”de facto” gå vidare. Det blev bara 
lite mer krångligt att gå vidare om stödet inte fanns. Fördelen med att byta tjänst i samråd 
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med sin chef var att drivkraften bakom bytet blev mycket starkare och att de då kunde 
utnyttja chefens nätverk på ett helt annat sätt. 
 

”Sedan har jag varit med om flytt där jag inte varit i överensstämmelse med chefen 
och det är lite bökigare och lite svårare […] man får inte lika bra support när man 
kliver vidare […] Det blir att man flyttar […] det är inget dramatiskt […] om man är 
överens då finns det en drivkraft hos två, där man kan få möjlighet att utnyttja det 
chefsnätverket.” (Man) 

 
Alla personer som deltog i undersökningen hade lång erfarenhet inom banken vilket 
innebar att många av dem, både kvinnorna och männen, hade genom åren byggt upp ett 
bra nätverk, men det var kvinnorna som tryckte mer än männen på nätverkets betydelse 
för deras respektive möjligheter att komma framåt i karriären. Det var via nätverken som 
kvinnorna själva kunde höra efter om nya tjänster och få möjlighet att ställa viktiga frågor 
som kunde hjälpa dem att byta tjänst.  
 
Männen lyfte att de umgicks privat med personer som satt högt uppe i banken och de 
kände att de alltid kunde stämma av läget på den interna arbetsmarknaden om behov 
skulle uppstå. Det var också via kontaktnäten de blev kontaktade för nya intressanta 
tjänster. Kvinnorna fick tips via sina kontaktnät om nya och lediga tjänster medan männen 
i större utsträckning blev ”headhuntade” via sina kontaktnät till nya tjänster. 
 
Det var också viktigt att kvinnorna via sina nätverk fick en möjlighet att sprida en vetskap 
i organisationen om vilka de var. När kvinnorna sedan sökte en tjänst och de personer som 
skulle intervjua dem visste vilka kvinnorna var, upplevdes det som en stor, om inte 
avgörande fördel. Annars blev de bara en i mängden. Det gällde att ha folk som ”vallade” 
åt dem, ”vallare” som hjälpte dem framåt. Annars var det svårt att synas bland alla andra 
som också ville göra karriär och som sökte samma tjänster. Det handlade även om att veta 
vem de skulle ringa när de ville gå vidare, att de fick rätt information och att då vara 
igenkänd. Kvinnorna upplevde det som mycket frustrerande att vara anonyma och det 
försvårade möjligheterna till att göra karriär. 
 
”I banken måste man veta vem du är […] man vallar skidorna åt varandra. Många av mina 
vallare är inte längre i regionen, man behöver ha några sådana. Annars är det så att man 
blir en i mängden.” (Kvinna) 
 
”För mig personligen med kontakter inom banken är oerhört bra […] så att de två senaste 
jobben jag har haft så har jag blivit uppringd […]” (Man). 
 
Det fanns många olika sätt att ta tillvara sina kontaktnät på. Det fanns också olika syn på 
nätverk. Vissa såg det som rent yrkesmässigt, att kunna kontakta rätt person när det 
behövde information eller hjälp i det dagliga arbetet. Regelbundna kontaktnätsträffar 
verkade inte vara vanliga och det fanns inga större behov av det heller. De kvinnliga 
cheferna nämnde att de absolut inte tänkte lägga en massa tid på sammankomster som inte 
gav dem något. De ville själva ta kontakt med personer som de kände gav dem något, 
något annat hade de inte tid med. 
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De flesta ansåg ändå att de hade goda kontaktnät inom banken som de kunde kontakta i 
jobbrelaterade frågor, här handlade det inte om karriären utan om råd, tips och hjälp i det 
dagliga arbetet. Många av de kontaktnät som fanns var oorganiserade, det vill säga 
personerna i undersökningen hade inga direkta organiserade grupper som de träffade på 
bestämda tider, utan det blev mer ”ad hoc” när det behövdes. Männen ansåg att de hade 
mycket goda relationer inom banken och att de verkligen kunde dra nytta av sina goda 
nätverk i sitt dagliga och faktiska arbete.  
 

”[…] om det inte ger mig någonting så lägger jag ingen energi på det, jag vet inte 
hur det låter egentligen men, jag vill ha de träffar som ger mig någonting och det har 
kanske att göra med att jag aktivt vill få ihop det här med familj och jobb och allting 
[…]” (Kvinna).  

 
Många av kvinnorna lyfte personalavdelningens betydelse. De hade gått via 
personalavdelningen när de ville byta tjänster, vilket i de flesta fall hade upplevts som 
positivt. Det var av personalavdelningen som de anställda kunde få tips om andra tjänster 
för att veta vad de kunde söka för tjänster och så vidare.  
 
”Sa till personal och min chef att jag ville göra något annat och då fick man väldigt bra 
hjälp av personalavdelningen, jag fick mycket tips […]” (Kvinna).  
 
Men det fanns även de som inte hade fått den hjälp de hade hoppats på när de tagit kontakt 
med personalavdelningen. När det då var en sista utväg så upplevdes det som mycket 
tråkigt, att personalavdelningen inte var beredda att ge sina medarbetare den tiden som 
behövdes. Allra helst när medarbetarna tydligt själva gav signaler om att de ville framåt 
och tog egna initiativ till det. Ett problem som kom fram under intervjuerna med 
kvinnorna var att kvinnorna i större utsträckning än männen arbetade med administrativa 
uppgifter och att de som arbetade med sådana arbetsuppgifter hade svårt att få 
uppskattning. Problemet var att det var många gånger svårt för dem att visa vad deras 
arbete faktiskt gav tillbaka till organisationen. För administrativa avdelningar blev fokus 
mer riktat mot kostnader och inte vad deras arbete faktiskt gav tillbaka i längden. Det blev 
en ständig kamp och de fick slåss rätt hårt för att försvara att SHB skulle satsa på deras 
projekt och avdelning, särskilt i dåliga tider med neddragningar. Vidare talade de som 
tjänade pengar till banken och kunde visa upp ett resultat att de hade lättare att få 
uppskattning och bli sedda än de som satt med rena administrativa uppgifter. 
 
”[…] problemet som jag upplever är att jag jobbar med en administrativ uppgift och det är 
en kostnad, det är svårt att bevisa att det drar in inkomster i längden […] Så får man slåss 
rätt hårt för den […]” (Kvinna). 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka viljan och upplevelsen av karriär- och 
befordransmöjligheter ur ett genusperspektiv. Vidare syfte är att synliggöra huruvida 
kvinnor och män upplever dolda genusstrukturer i möjligheten att göra karriärr. Det som 
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kommer fram av studiens resultat är att den struktur som finns i hela vårt samhälle (Elvin-
Nowak & Thomsson, 2003) också speglar av sig i Svenska Handelsbanken, en många 
gånger dold genusstruktur som det finns ett behov av att synliggöra och lyfta upp till ytan. 
 
Diskussionen nedan är uppdelad i olika delar. Först diskuteras resultatets kategorier var 
för sig i förhållande till aktuell forskning. Sedan förs en allmän slutdiskussion om hur de 
olika temana hänger ihop och där en röd tråd presenteras ur ett allmänt genusperspektiv. 
Efter det kommer en metoddiskussion där undersökningens styrkor och svagheter tas upp. 
Sedan kommer förslag på vidare forskning. Efter det kommer avslutande kommentarer där 
de genusstrukturer som redan finns i studien och då inom SHB kort sammanfattas.  
 
Viljan och upplevelsen av att göra karriär  
Wahl (2003) skriver i sin forskning att det finns en tro ute i arbetslivet om att kvinnor inte 
är lika intresserade av att göra karriär i samma utsträckning som männen är. Detta är en 
tro som inte stämmer enligt vare sig Wahls forskning eller enligt denna studie. Problemet 
enligt Wahl (2003) är att denna tro är oftast det som ges som förklaring till att kvinnor inte 
kommer lika högt i sina chefspositioner som männen gör. Enligt denna studie vill 
kvinnorna göra karriär. Kvinnorna visar en stark karriärlust och vilja till att bli och vara 
chefer. De har höga ambitioner som sträcker sig långt fram i tiden. Undersökningen visar 
också på att kvinnorna ibland vill ta ett uppehåll i karriärutvecklingen när till exempel 
barnen är små. En intressant koppling här är att de som redan är chefer upplever att det är 
lättare att vara chef och kombinera det med familj, då chefskapet är mer flexibelt och 
lättare att själv styra över. De kvinnor som vill vänta med chefskapet är de kvinnor som 
inte har provat på något chefsyrke tidigare och som fortfarande vill vänta ett tag tills 
barnen har blivit större. Kan det vara så att det finns en tro på att chefskapet är så mycket 
svårare att kombinera med familj än vad man faktiskt upplever när man väl har en 
chefsposition? Är det en av orsakerna till att vissa kvinnor väljer att inte kombinera familj 
med ett chefskap? De kvinnor som är chefer ger uttryck för att de upplever det roligare att 
arbeta idag när de är chefer jämfört med tidigare och att det är något som också smittar av 
sig på deras hemmasituation. En tolkning kan vara att upplevelsen av att vara chef kan 
innebära att de kvinnor som är chefer känner sig mer motiverande, de känner sig behövda, 
de har större makt över sin tid och arbetssituation, vilket underlättar deras hemmasituation 
också. Det upplevs lättare då de har större möjlighet att styra över sin tid. 
 
En ytterligare tolkning kan vara det som Wahl (2003) skriver vidare om, att kvinnorna i 
större utsträckning bekymras över kostnader i form av uppoffring både för dem själva och 
för familjen i samband med en karriär. Dessa funderingar gör att vissa kvinnor vill vänta 
med chefskap tills barnen har blivit större. En tolkning i linje med Elvin-Nowak och 
Thomssons forskning (2003) kan vara att de kvinnor som vill vänta med chefskapet är de 
som kämpar med det som många kvinnor brottas med, förväntan på dem att vara goda 
mödrar. Samtidigt ska de hålla sig i god dager med de manliga domänerna på 
arbetsplatsen. Detta är så pass arbetsamt att tron om att ta ett ökat ansvar karriärmässigt 
upplevs som för tungt. 
 
Männen visar på en betydligt mer distanserad inställning till karriären och de är inte alls 
lika ”hungriga” som kvinnorna. I denna studie kommer det fram att det är kvinnorna som 
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är ”äldre hungriga kvinnor.” Det intressanta är att trots denna inställning så har männen 
idag höga positioner sedan en längre tid tillbaka. Männen arbetar här och nu och de får se 
vad som händer i framtiden, de oroar sig inte. Anledningen till detta kan vara det som 
både Acker (1992) och Wahl (2003) tar upp i sina respektive studier, att det är män som 
från början har byggt upp de flesta av våra betydelsefulla organisationer, dessa är byggda 
av män för män. Detta resulterar i att män känner sig mer hemma i organisationer och dess 
spelregler. De känner sig mer trygga med vad arbetsplatsen har att erbjuda dem. SHB hör 
till en av de betydelsefulla branscher i samhället (Acker, 1992) som från början är 
uppbyggd av män. Därför kan männen uppfattas som mer självklara både när de ser på sig 
själva och när de ser på andra män i organisationen. En vinkling kan vara att män inte 
behöver vara så målmedvetna själva. Som män ingår de i ett system som redan ser dem 
och har framtida tankar och planer för dem. Männen är de självklara inom banken som ska 
föra banken framåt. Något som Rosenthal (2002) med all säkerhet skulle koppla till att 
vara en självuppfyllande profetia. Wahl (2003) menar att männen dessutom, med större 
sannolikhet än kvinnor, är uppfostrade på ett sätt som gör att de beter sig mer i enlighet 
med den allmänna chefsnormen som finns i vårt samhälle. De ses mer naturligt som 
karriärmänniskor och ledare och män erbjuds mer naturligt och självklart möjligheter att 
göra karriär. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver just att män per automatik 
förväntas avancera. Detta kan vara en bakomliggande orsak mellan skillnaderna i 
kvinnornas och männens inställning till att göra karriär i denna studie. I och med att 
männen erbjuds möjligheter att göra karriär på ett mer självklart sätt än vad kvinnorna 
erbjuds, blir männens upplevelse av framtida mål och önskningar mer distanserad i 
jämförelse med kvinnorna. Kvinnorna som vill göra karriär måste bevisa mer för sin 
omgivning, att de verkligen vill avancera och göra karriär. Därför är eventuellt kvinnorna 
mera drivande i sin vilja att avancera.  
 
Resultatet från denna studie visar på att det inte är skillnaden mellan kvinnornas och 
männens viljor som kan ges som förklaringar till att det idag är en obalans mellan kvinnor 
och män representation högre upp i SHB:s hierarki.  
 
Upplevelsen av möjligheten att göra karriär  
När det gäller att förmedla till sina medarbetare om allas lika möjligheter till att göra 
karriär så har SHB verkligen lyckats i ett första skede. Så gott som alla upplever att 
möjligheterna till karriär är goda och upp till var och en, något som ligger i linje med SHB 
personalpolicy. Dock finns det barriärer som kvinnorna ger uttryck för som går i linje med 
aktuell jämställdhetsforskning (Mazey, 2000; Ridgeway, 2001; SOU, 2005; Wahl, 2003; 
Wahl et al.,2001). Enligt Wahl (2003) måste kvinnor i karriären brottas med helt andra 
förutsättningar än vad många män måste göra. Kvinnor måste anpassa sig till den manliga 
chefsnormen vilket kan vara orsaken till deras drivkraft och målmedvetenhet som 
undersökningens kvinnliga chefer ger uttryck för. De genomgår en kamp som inte finns i 
männens resonemang. Kvinnorna måste anpassa sig till den manliga sfären. En sfär som 
de oftast är en motpol till och som innebär ett hårt arbete att ta sig in i. Ett arbete som med 
all säkerhet kräver den plan som kvinnorna lyfter i studien. "Expectatione State Theory" 
(Ridgeway, 2003) visar på att kompetens associeras med manlighet. Detta gör att kvinnor 
som vill göra karriär måste genomgå en helt annan kamp än vad männen måste göra. 
Studiens kvinnor visar upp en viljekamp och målmedvetenhet som enligt Ridgeway 



 26

(2001) krävs av kvinnor för att motbevisa den stereotypa bild som oftast finns av dem. En 
kamp som männen inte behöver lägga någon energi på i samma utsträckning som 
kvinnorna. Detta kan vara en anledning till att det finns färre kvinnor allra högst upp i 
SHB hierarki. Det kan även vara en orsak till att några av kvinnorna i undersökningen 
väljer att lägga chefsplanerna på hyllan under en period. Det är ett tuffare arbete för 
kvinnorna att arbeta sig uppåt i en hierarki än vad det är för en man. Elvin-Nowak och 
Thomsson (2003) menar att det handlar mycket om ”anpassningens pris” för kvinnorna 
och att kvinnorna betalar detta med försämrad hälsa. En del av det glastak som Ridgeway 
(2001) tar upp och som devalverar kvinnor i karriären. 
 
Männen i undersökningen visar också en helt annan kontroll och självsäkerhet. Deras 
karriärutveckling har kommit mer naturligt och automatiskt även om deras mål inte alltid 
har varit att göra karriär. Resultatet visar också på att SHB ser på unga män som 
karriärlystna och några SHB måste vara rädda om. Männen erbjuds per automatik 
karriärmöjligheter på ett sätt som kvinnorna inte känner igen sig i, vilket också går helt i 
linje med Ridgeways (2001) forskning. Den stereotypa bild som finns av kvinnor 
respektive män stoppar in personer i två separata fack och dikotomier som är grundade på 
könstillhörighet där männen passar in i normen som chef. Detta kan också kopplas till 
statistikens dolda bakgrund som SOU (2005) tar upp, att rena siffror inte talar om vad som 
ligger bakom siffrorna. Siffrorna visar inte att kvinnor och män brottas med helt olika 
förutsättningar för att nå samma positioner. Även om fördelningen på en arbetsplats är 
jämställd så säger det inget om medarbetarnas egentliga arbetsinsatser och förutsättningar. 
 
Om SHB satsar mer på unga män och tar deras 40-åriga kvinnor som inte varit chefer 
tidigare för givet, så tillmötesgår inte SHB medarbetarnas önskan och vilja som kommer 
fram ur resultatet från denna undersökning. I denna studie är det kvinnorna som är 
karriärlystna och alla är i en ålder runt 40 år. Kvinnorna är också de som verkligen vill 
göra karriär, men de är också kvinnorna som har haft ett uppehåll under några år när 
barnen har varit små. Detta kan vara orsaken till att kvinnorna är mer ”hungriga” i 
medelåldern, men då har de tyvärr missat sina bästa chanser till att bli chefer. Denna miss 
är inte på grund av kvinnornas vilja utan för att banken tar dem för givet som personer 
som inte vill göra karriär. SHB missar här en karriärlysten grupp som har 25 år kvar i 
arbetslivet och som är beredda att göra väldigt mycket för sina respektive karriärer. 
Kvinnorna verkligen brinner för det de gör. Detta resultat går också mot den 
personalpolicy som presenteras på SHB: s hemsida (Svenska Handelsbanken, 2008). 
Enligt SHB: s medarbetarpolicy ska SHB möta upp medarbetarna utifrån den livssituation 
som hon eller han befinner sig i, vilket SHB inte lever upp till enligt denna studie.  
 
Resultatet visar också att möjligheterna för en kvinna minskar då hon arbetar på en 
mansdominerad avdelning. Chefer på dessa avdelningar säger till och med till sina 
kvinnliga medarbetare att detta arbete är ingenting för en kvinna. "Social Role Theory" 
(Eagly & Karau, 2002) visar på att konflikter uppstår när kvinnor försöker leva upp till 
den manliga chefsnormen. De bedöms hårdare och anses ha sämre ledaregenskaper än 
männen, vilket denna studie kan visa att kvinnorna kämpar mot. En dold genusstruktur 
som gör att kvinnornas karriärmöjligheter minskar, återigen en del av det osynliga 
glastaket (Ridgeway, 2001). Forskning (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003) visar också att 
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chefer idag är väldigt lika varandra. En chef måste passa in i en chefskultur för att andra 
redan sittande chefer, som oftast är män ska känna sig trygga. Det handlar om 
kommunikation som till exempel sättet att tala och sättet att föra sig på. Detta är också 
något som kommer fram i denna undersökning. Manliga chefer säger till och med att det 
handlar om att kvinnor uttrycker sig på ett sätt som män finner olustigt och konstigt, vilket 
kan vara en del av det glastak som Wahl (2003) beskriver. Kvinnor kommer till en viss 
nivå i sitt chefskap. Sedan möts kvinnor som kategori av ett glastak som inte syns, men 
det hindrar kvinnor som kategori och grupp att nå ännu högre positioner. Ju högre upp i 
SHB: s hierarkier man kommer desto färre kvinnliga chefer finns det. Kvinnors sätt att 
föra sig och tala gör att de stoppas på grund av att de inte ger ett intryck av att passa in. 
Man förutsätter att de inte är tillräckligt kompetenta enligt den manliga chefsnormen. En 
dold struktur som män inte stoppas av. Detta går också helt i linje med det som 
Holgersson (2003) tar upp, att det handlar om en homosocialitet där män lättare känner sig 
bekvämare med andra män på grund av att de lättare känner igen sig i andra män än vad 
de gör i andra kvinnor (Holgersson, 2003).  
 
Vikten av att leva i ett jämställt förhållande och hitta balans i livet 
I början av intervjuerna kommer det fram att så gott som alla ser att det är upp till dem 
själva hur långt de vill komma i sina respektive karriärer, oavsett om de är man eller 
kvinna. Alla sätter sina familjer i första rummet och de skulle aldrig låta jobbet gå ut över 
familjen. De flesta respondenterna försöker att pussla ihop tider och få vardagen att gå 
ihop.  
 
Skillnaden är att kvinnorna samtidigt brottas med helt andra villkor än vad männen gör 
som har med deras privata familjerelationer att göra (Wahl et al., 2001). Kvinnorna 
upplever att det krävs ett jämställt förhållande för att möjligheten ska finnas för en kvinna 
att kunna göra karriär. Männen finns där för sina familjer men en karriär är inte villkorat 
att de lever i ett jämställt förhållande enligt denna studie. Hur de kvinnor som bränner ut 
sig eller hur de som väljer att vänta med karriären tills barnen har blivit större, egentligen 
har det i sina respektive hemmasituationer, är något som denna studie inte visar några 
resultat på. Bloms forskning (1998) visar dock att de kvinnliga cheferna i karriären oftast 
delar på sysslorna i hemmet med sin make, medan betydligt flera manliga chefer har en 
respektive som ensam eller till största delen tar ansvar för hemmet. En intressant 
iakttagelse är att kvinnorna i studien arbetar maximalt heltid medan flera av männen 
arbetar mer än heltid. För kvinnorna handlar balansen mycket om ett jämställt förhållande 
medan det för männen handlade om att få livet att gå ihop. En tolkning kan vara att om 
man lever i ett jämställt förhållande innebär det att man i ett förhållande delar lika på 
hemmasysslor och barn. De män som talar om att få saker och ting att gå ihop talar 
eventuellt om att få till en vardag med jobb och familj, oavsett vem som gör vad i 
familjen. En skiljelinje som skulle kunna vara värt att göra en studie kring och 
problematisera ytterligare. Det som också går i linje med Bloms (1998) forskning är 
resultatets diskussion om betydelsen och innebörden av att få pusta ut när man kommer 
hem. Flera män enligt Bloms (1998) studien ges på ett naturligt sätt större möjligheter att 
pusta ut efter jobbet då flera män än kvinnor har någon som gör mer av hemmaarbetet. 
Kvinnorna i denna studie lyfter just lättnaden över att jämställdheten till deras respektive 
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också ger dem möjligheten till att vara trött ibland och att inte alltid behöva dra den 
tyngsta bördan hemma (Frankenhauser et al., 1989; Wahl 2003; Wahl et al., 2001). 
 
Forskning (Elvin-Nowak & Thomson, 2003; Frankenhauser et al., 1989) visar att mäns 
stressnivå sjunker när de är på väg hem från jobbet medan kvinnornas stressnivåer ökar. 
Detta kan vara en bakomliggande orsak till att några av kvinnorna i undersökningen väljer 
att sätta chefskapet på hyllan under några år tills barnen har blivit äldre. De tror inte på att 
kombinera ett chefskap med småbarn då de oftast tar ett större ansvar för hem och barn. 
 
Personliga egenskaper som upplevs påverka möjligheten till att göra karriär 
Wahl (2003) menar i sin forskning att kvinnor måste anpassa sig till den manliga 
chefsnormen, vilket de kvinnliga cheferna i denna studie visar klara tecken på att göra. 
Det som belönas i organisationer är det som ligger i linje med den uppfostran som oftast 
pojkar får, en uppfostran till att bli tävlingsinriktade, rationella och målinriktade. Dessa 
egenskaper ligger helt i linje med den allmänna chefsnormen i vårt samhälle. Dessa 
manliga chefsnormer är egenskaper som dessutom ses som en motpol till de egenskaper 
som oftast flickor formas in i. Egenskaper som att flickor bör vara hänsynsfulla, 
omvårdande, mjuka och lugna. Detta kan kopplas till ”Social Role Theory” (Eagly, 1987), 
att det handlar om dolda strukturer där sociala normer i samhället ses som biologiska 
förutsättningar och egenskaper. Wahl (2003) menar att många kvinnor inte förstår de 
regler som gäller för att göra karriär, men denna studie visar ändå att de kvinnliga 
cheferna som är med i studien verkligen har förstått spelreglerna. De kvinnor som är 
chefer kallar sig själva för pojkflickor och lyfter personliga egenskaper hos sig själva som 
ligger helt i linje med den manliga normen. De menar att de redan som barn var som en 
kille och de är själva säkra på att det är dessa egenskaper som har varit avgörande för 
deras karriärutveckling.  
 
Enligt ”Social Role Theory” (Ridgeway, 2003) är dessa normer stereotypa bilder som 
finns i vårt samhälle, förenklade bilder av en typisk kvinna, en typisk man samt en typisk 
chef. Typiska bilder av hur vi förväntar oss att personer ska vara, bete sig och vad de i 
stort ska ha för egenskaper. En integration där vi för ihop och ger kulturella egenskaper 
biologiska förklaringar. Ridgeway (2003) menar att kvinnor som grupp missgynnas i 
organisationer av denna stereotypiserade bild i jämförelse med den kompetenta bild som 
oftast finns av en man. Dessa stereotyper binder upp kvinnligt och manligt kring olika 
uppfattningar om vad som förväntas av oss beroende på vilket kön vi har. En kvinna måste 
in och motbevisa den förutfattade och många gånger förenklade bild som finns av henne. 
De kvinnliga cheferna i denna studie visar också på en stor drivkraft och en stark vilja av 
att kämpa för sin karriär. De är målinriktade och bestämda på ett helt annat sätt än vad 
männen ger uttryck för. Genom hela intervjuerna med dessa kvinnor lyfter de egenskaper 
hos sig själva som ger ett mycket drivet intryck. De är inte rädda för att arbeta hårt, de är 
disciplinerade och de brinner för det de gör. En tolkning är att dessa kvinnor är chefer på 
grund av att de kämpar så hårt för att passa in och för att bevisa att de faktiskt är 
kompetenta till att vara chefer. De har förstått spelreglerna och de kämpar på det ”slagfält” 
som Ridgeway menar, att kvinnorna måste in på om de överhuvudtaget vill få några 
förutsättningar till att göra karriär (Ridgeway, 2003). 
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Männen har till viss del också en drivkraft, men de ger långt ifrån samma pådrivande 
intryck som kvinnorna ger. Stereotypen av män gör per automatik män till potentiella 
chefer och karriärister. De passar in i chefsnormen på ett naturligt och självklart sätt vilket 
gör att de inte behöver kämpa fullt lika hårt för sina respektive karriärer. Männen har inget 
glastack att krossa (Wahl, 2003). 
 
När det kommer till egenskaper som alla upplever att de har och som uppfattas som 
viktiga för ett chefskap som social kompetens, vilja att driva en verksamhet, lyfta andra 
medarbetare och att tjäna pengar till banken, finns det inga större skillnader mellan 
kvinnorna och männen. Skillnaden ligger i hur de ger uttryck för själva drivkraften och 
viljan att komma uppåt och framåt i karriären. 
 
Kvinnorna själva tar upp ytterligare en problematik som de ser i sina kvinnliga 
medarbetare. De kvinnliga cheferna i undersökningen upplever att kvinnor generellt är 
sämre på att lyfta sig och själva ”gör mål”. Kvinnorna förbereder allt arbete och sedan 
låter de männen ta avslutningen av arbetet och hela äran. En tolkning är att de kvinnliga 
cheferna som deltar i denna studie har förstått spelreglerna för att göra karriär och att 
kvinnor under dem är kvinnor som handlar enligt normen och i linje med den uppfostran 
de har fått. Männen vågar ta för sig uppgifter som de inte är hundra procent säkra på, en 
egenskap de har blivit uppfostrade till och som ger dem goda förutsättningar för att göra 
karriär (Wahl 2003). Enligt denna del av resultatet går det att dra kopplingar till teorier om 
självuppfyllande profetia. Det som förväntas av oss och den bild som omgivningen har av 
oss blir snabbt vår egen självbild, en bild som vi inte ifrågasätter utan som vi omedvetet 
lever upp till (Rosenthal, 2002). 
 
En tolkning av resultaten kan vara att de kvinnliga cheferna i undersökningen är chefer för 
att de har givit sig in på den manliga chefsnormens slagfält med rätt förutsättningar som 
”pojkflickor”. Samtidigt kan dessa kvinnor se att kvinnor runt omkring dem som håller sig 
i bakgrunden är kvinnor som banar vägen för sina manliga kollegor. Män som tar 
kvinnornas ”staffetpinne och gör mål”, precis som de blivit uppfostrade till. 
 
Upplevelsen av att påverka möjligheterna till att göra karriär via egna strategier 
Utvecklingssamtal är det forum som lyfts som ett viktigt tillfälle att försöka påverka sin 
arbetssituation via, allra helst för kvinnorna. För kvinnorna är det viktigare än för männen 
vad chefen har för planer och att de har sin chef med sig i sina vägval. Det lyfts också upp 
ett behov av en karriärcoach, en objektiv person som kan ge kvinnorna både stöd och 
information om fakta och om olika karriärmöjligheter. Enligt Eagly och Karaus (2002) 
studie bedöms kvinnor i ledande positioner hårdare av både sin omgivning och sig själva. 
Därför kan det vara en bra och fullt förståelig önskan om att få tillgång till en karriärcoach 
för dessa kvinnor.  Det är ett riskfyllt och arbetsamt projekt för kvinnor att göra karriär där 
extra draghjälp kan behövas (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). I kombination med att 
kvinnorna i studien överlag sätter stor betydelse till utvecklingssamtalen men saknar 
samtidigt en person som verkligen coachar dem, är förslaget om en mentor eller dylikt ett 
fullt förstårligt förslag då det verkar finnas ett behov av objektivt stöd i kvinnors strävan 
mot en högre position.  
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Det som blir tydligt är att männen anser sig inte ha några direkta strategier för sina 
respektive karriärer. De funderar inte på sina framtida karriärer speciellt mycket men ändå 
gör de karriär. Här går det att dra paralleller till det som Elvin-Nowak och Thomsson 
(2003) tar upp att män ser möjligheter till karriär på ett naturligt och självklarare sätt. 
Mycket beror på att de förväntas avancera. Som man behöver de inte vara så strategiska 
för att komma uppåt i hierarkin, det ordnar sig alltid ändå.  
 
Det som visar sig i resultatet är medvetna strategier som intervjupersonerna direkt ger 
uttryck för. Hur omedvetna och indirekta strategier ser ut bland personerna i 
undersökningen och om det över huvud taget finns, kommer inte fram i denna studie. 
 
 
 
Vikten av goda relationer, kontaktnät, uppskattning och att bli sedd inom banken    
Kvinnorna upplever ett behov av en bra chef som gillar dem i större utsträckning än vad 
männen ger uttryck för. En orsak till det kan vara att kvinnor som vill bli chefer måste 
anpassa sig till den manliga chefsnormen (Wahl, 2003) som de per automatik inte tillhör 
på grund av att de är kvinnor. Kvinnorna behöver i den kampen en bra chef som lyfter 
dem. Det blir en nödvändighet då det krävs så otroligt mycket mer av en kvinna som vill 
kliva framåt och göra karriär än vad det krävs av man (Blom, 1998; Wahl, 2003). Mazey 
(2000) menar att de föreställningar om kön som finns i vårt samhälle är djupt kulturella 
och invanda. En koppling till resultatet kan då vara att kvinnornas behov av chefer som 
lyfter dem behövs för att hjälpa dem att slå sig fram bland alla dessa fördomar och 
stereotypa bilder som finns av vad en chef ska vara. Kvinnorna behöver en extra 
vägledning för att bryta ner alla dessa invanda mönster. På det privata planet kan detta 
resultat kopplas till att kvinnorna i studien, i större utsträckning än männen, behöver detta 
stöd då de bekymras mer över kostnaden i deras privatliv (Wahl, 2003). Kvinnorna 
behöver den uppmuntran som en chef kan ge dem. Allra helst när de ska söka nya tjänster, 
annars blir de kvar där de är. Kvinnorna i undersökningen upplever själva att de aldrig 
hade sökt sig vidare om inte uppmuntran hade funnits från deras närmaste chefer. 
 
Anledningen till att männen inte behöver samma starka stöd som kvinnorna kan kopplas 
till att de blir tillfrågade om andra tjänster i större utsträckning än vad kvinnorna blir. En 
man behöver inte ge sig ut på ”slagfältet”, det räcker att de gör ett bra arbete här och nu. 
De behöver inte försöka motbevisa gamla rotade normer. Andra chefer som oftast då är 
män på högre nivåer får per automatik lättare ett förtroende för andra män då de enligt 
Holgersson (2003) söker någon som de kan identifiera sig med. 
 
En annan intressant koppling är till det som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) tar upp 
att mannliga auktoriteter inte vet hur de ska röra sig tillsammans med kvinnor som inte har 
ett utseende som är dominant. Forskning visar att en kvinna som vill göra karriär med 
feminint utseende, röst och sätt att röra sig på har svårt att bli tagen på allvar och sedd som 
en naturlig ledare (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Här kommer behovet in för dessa 
kvinnor om att ha en god chef och goda kontaktnät som vet vilka kvinnorna är. Kontaktnät 
och chefer som känner till vad de går för rent arbetsmässigt och som dessutom talar bra 
om dem ut i organisationen. När kvinnorna sedan ska söka sig vidare behövs det att någon 
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har banat vägen på deras ”slagfält”, att det finns en positiv ledarskapskoppling till dessa 
kvinnor när de möter rekryterare och blivande chefer, än bara ”första feminina intrycket”. 
Om de som intervjuar kvinnorna har hört talas om dem, att kvinnorna är kompetenta, får 
de eventuellt en andra chans. Enligt "Social Role Theory" (Eagly & Karau 2002) bedöms 
kvinnor i ledande positioner hårdare av sin omgivning och anses i större utsträckning ha 
sämre ledaregenskaper än män. En man kommer in i ett rum och ger lättare intrycket av 
sig av att vara en auktoritet då han som man per automatik lättare innehar normen för vad 
det behövs för att vara en stark och god ledare (Ridgeway, 2001), 
 
Männens kontaktnät sträcker sig även högt upp i hierarkin, de umgås till och med privat 
och ingår naturligt i den ledande chefssfären. Forskning (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2003) menar också att det handlar om kommunikation och att chefer gärna omger sig med 
människor som talar och uttrycker sig på samma sätt som de själva gör, det handlar om 
trygghet och tillit. De känner sig säkra med liknande människor runt omkring sig. En ny 
chef måste passa in i den rådande chefskulturen. Sitter det då flera män på högre 
positioner blir det svårt för kvinnorna att komma in i dessa domäner, om de inte har goda 
kontaktnät inom gruppen. Forskning visar att chefer idag är lika varandra, de talar samma 
språk, har liknande intressen och livsstilar (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Holgersson, 
2003). Umgås då män inom banken även privat och har fritidsaktiviteter ihop så skapar 
det ett automatiskt nätverk där de känner sig bekväma och trygga med varandra. 
Holgersson (2003) tar upp i sin avhandling att en man inte söker en högre tjänst, han blir 
tillfrågad, det handlar om en homosocialitet där män identifierar sig lättare med andra män 
och därför, många gånger omedvetet, föredrar män andra män.  
 
Det som diskuteras i denna kategori kan vara en anledning till att kvinnorna tar upp 
behovet av att ta kontakt med personalavdelningen när de ska söka sig vidare inom 
banken, ett forum som har en översyn över organisationen och som då förhoppningsvis 
kan ”lobba” för dem ute i organisationen.  
 
Slutdiskussion 
Finansbranschen ska tillhöra en av Sveriges mest jämställda branscher och hit hör också 
SHB. De har inte misslyckats i att förmedla till sina medarbetare att alla har lika möjlighet 
till att göra karriär. ”Så långt är allt bra.” SHB har många kvinnliga chefer och det finns 
kvinnor representerade högt uppe i bankens hierarki. Tyvärr gör detta inte SHB till en 
jämställd organisation, sett ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Kvinnor har större 
möjligheter till att avancera på SHB jämfört med många andra branscher, men denna 
studie visar också på att SHB går helt i linje med dagens genus- och 
jämställdhetsforskning. Den dolda struktur som råder i samhället i övrigt vad det gäller de 
olika förutsättningarna som råder för kvinnor och män, finns även representerad i SHB. 
Den representation och fördelning som finns av kvinnor lägre ner i hierarkin eller på de 
lägre chefsposterna ligger inte i linje med det förhållande som råder högre upp i 
organisationen. Ju högre upp i SHB: s hierarki man kommer desto färre kvinnor finns det.  
 
En slutsats enligt denna studie är att ”lika villkor och möjligheter för alla” per automatik 
är ojämställt. Det finns strukturer i samhället som många gånger är osynliga men som ger 
kvinnor och män olika förutsättningar såväl i vardagen som ute på våra arbetsplatser. 



 32

Denna studie lyckas lyfta några av dessa skilda förutsättningar som råder för de personer 
som ingår i denna undersökning. Kvinnor och män har inte samma utgångspunkter att utgå 
ifrån. Därför kan aldrig lika möjligheter bli jämställt utan de måste erbjudas olika 
tillvägagångssätt för att möta upp deras olika förutsättningar. Möjligheterna som erbjuds 
måste leva upp till de förutsättningar som råder. Det krävs vidare en ökad kunskap och 
förståelse om strukturerna bakom all statistik, precis som SOU (2005) tar upp. SHB måste 
rikta in olika åtgärder för att underlätta för en karriär beroende på om det riktar sig mot en 
kvinna eller man, ung eller äldre och göra anställda på SHB: s alla nivåer medvetna om 
denna studies kategorier och de strukturer som kommer fram i aktuell forskning.  
 
Banken har enligt undersökningen stor fokus på ”unga hungriga killar” och det är kanske 
bra om fokus också skulle ligga på alla andra grupper och kategorier som också vill göra 
karriär. Denna studie visar dock att banken kan missa en stor karriärlysten grupp om de 
inte tillvaratar även äldre kvinnor som också vill göra karriär och brinner för det de gör. 
En tolkning av materialet är att männen som gjort karriär inte är lika ”hungriga” längre. 
När män i karriären kommer till 40-årsåldern är många av dem nöjda, de har ju redan 
kommit en bra bit på väg, medan det är då kvinnorna enligt denna studie ”blomstrar”. När 
de som är minst 40 år upplever ett hinder i karriärutvecklingen kan det enligt denna studie 
tolkas som att SHB inte tillvaratar sina ”äldre hungriga medarbetare”. Om inte SHB tar 
tillvara de resurser som finns hos de kvinnor som i studien vill göra karriär lite senare i 
livet, kan det ses som att banken kastar bort stora resurser och drivkrafter. Kvinnorna är de 
i studien som verkligen ger uttryck för att det är roligt och stimulerande att arbeta. 
Kvinnorna är inte rädda för att arbeta hårt för sina tjänster. Om banken kastar bort den 
energi, vilja och lust som kvinnorna visar i studien kasta SHB bort resurser som banken 
med all säkerhet har så mycket att vinna på att ta tillvara. Detta kan kopplas till 
Ridgeways (2001) diskussion om glastaket och väggen som möter kvinnor som grupp och 
kategori. Det som männen inte behöver stoppas av. ”Unga hungriga killar” är de som 
passerar glastaket medan kvinnorna reduceras bort, devalveras i sin väg högre upp i 
hierarkin. Ett stopp, en vägg som legitimerar att kvinnorna inte kommer igenom i samma 
utsträckning som männen gör. Dessa äldre kvinnor kan aldrig bli ”unga hungriga killar” 
då både deras kön och ålder bli en motpol till de män som förväntas vilja avancera inom 
SHB. De kvinnor som lyckas ta sig igenom glastaket är de kvinnor som orkar ge sig ut på 
Ridgeways (2001) ”slagfält” och kämpa för att försöka motbevisa den stereotypiserade 
bild som finns av dem. 
 
Ett förslag som känns tydligt i denna undersökning är att SHB bör gå vidare och se över 
eventuella mentorprogram som hjälper kvinnor i banken på ett objektivt sätt. Ett 
mentorprogram som både lyfter dem och ger dem stöd, men som också ger dem det 
kontaktnät som tycks vara så viktigt för möjligheten att göra karriär för en kvinna. 
Kvinnorna behöver mera stöd i att veta vilka karriärvägarna är, vilka kontor är bra för dem 
och vad finns det att söka.  Kvinnor behöver någon som ”lobbar” för dem och lyfter dem 
ut i organisationen. 
 
Mycket av det som har kommit fram i denna studie är med all säkerhet dolda 
genusstrukturer som många människor inte är medvetna om. Dessa osynliga strukturer 
styr troligtvis mycket av respondenternas liv, både hur de upplever, tänker, talar och 
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agerar kring saker och ting. Den stereotypa bild som finns av kvinnor och män begränsar 
människan från att göra helt fria val i livet. Det finns en genusstruktur i studiens resultat 
som SHB bör ta hänsyn till och ta reda på mera om när de bygger upp sina förutsättningar 
för medarbetare möjligheter till att göra karriär.  
 
Metoddiskussion 
Nedan följer en diskussion som kan vara viktig att beakta vad det gäller studiens 
kvalitativa kvalité, trovärdighet och meningsfullhet (Langemar, 2006).  
 
De kvalitativa halvstrukturerade djupintervjuerna fungerade bra med tanke på studiens 
komplexitet. Studiens syfte var dessutom att lyfta respondenternas subjektiva upplevelse, 
vilket gör studien kontextberoende och många gånger svår att ta ur sitt sammanhang om 
inte en kvalitativ undersökning görs. Metoden gav en möjlighet att få en bild av 
undersökningspersonerna upplevelse av möjligheten till att göra karriär. Med hjälp av 
denna metod kunde studien lyfta upp en bild av undersökningspersonernas subjektiva 
upplevelse av viljan och möjligheten till att göra karriär inom SHB. Respondenternas 
arbetserfarenheter och antal anställningsår inom banken gav intervjun goda förutsättningar 
till väl grundad information om respondenternas upplevelse med hänsyn till studiens syfte. 
 
Vidare fungerade det bra att sätta kvinnor och män mot varandra i resultatet då det 
resulterade i en intressant och tydlig bild över likheter och skillnader. Fördelen med att så 
gott som alla hade en lång arbetslivserfarenhet inom banken gjorde att studiens resultat 
med all säkerhet handlar om upplevelser på SHB och inte någon annan organisation.  
 
Problemet för denna typ av studie kan vara att respondent söker efter vad undersökningens 
syfte är eller att de vill svara så politiskt korrekt som möjligt då det ändå handlar om deras 
tjänster. En rädsla kan finnas att anonymiteten till slut kommer att genomskådas. Det finns 
även en allmän manlig och kvinnlig norm i sättet att uttrycka sig på som skulle vara 
intressant att lyfta upp och beakta mer ingående, då det också kan ha påverkat de många 
gånger olika svaren. Här kan det också finnas en norm kring hur en 40 årig man bör tala 
om sin karriär, att en man som har kommit upp sig i åldern bör ha en mer distanserad 
attityd till karriär. Allt detta är något som kan ha styrt svaren så att den egentliga 
upplevelsen inte riktigt kom fram under intervjuerna. Styrkan ligger trots detta i att 
frågorna i intervjuguiden var så öppna och att syftet med studien inte avslöjades förrän i 
slutet av intervjuerna, just för att undvika att studiens syfte och frågorna i intervjuguiden 
skulle styra eller vinkla intervjupersonernas svar. SHB har en jämställdhetspolicy och om 
studiens syfte hade avslöjats innan intervjuerna påbörjades kan risk ha funnits att 
respondenterna svarat efter vad det är som är politiskt korrekt, inte hur de egentligen 
upplevde situationerna.  
 
Den empiriska förankringen handlar om hur själva analysmetoden har fungerat i studien. 
Den empiriska förankringen har fungerat mycket bra då dataprogrammet Open Code 
använts (Umeå universitet, 2008). All data har blivit systematiskt och noggrant insorterat 
under olika teman. Datamaterial som har valts bort har varit ett medvetet val. Dessutom 
har alla citat behållits under varje kategori till dess att hela resultatet och diskussionen var 
färdigskriven. Under denna process fick även andra personer kritiskt granska studiens 
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resultat i förhållande till alla citaten. Så att inga långtgående slutsatser har dragits eller att 
inga viktiga aspekter har missats i tolkningen. 
 
En vidare fundering är om svaren skulle ha fått en annan vinkling eller tyngd om 
intervjuerna ägt rum på en mer neutral plats eller i intervjupersonernas respektive hem. 
Eventuellt påverkar den specifika kontext som en individ befinner sig i hur den personen 
vinklar och eventuellt formulerar sina svar. En intervju i hemmamiljö kan ha lyft fram 
flera aspekter för flera respondenter som har med hem och familj och göra. Medan en 
intervju på en arbetsplats blir mer som i denna undersökning fokuserat kring själva 
arbetet. En aspekt som med all säkerhet hade stärkt studiens resultat hade varit att även 
undersöka intervjupersonernas hemmaförhållande för att kunna göra en mer jämförande 
analys i kvinnornas och männens hemmasituation och se hur det har påverkat upplevelsen 
av möjligheterna till karriär. Eventuellt hade kategorierna angående vikten av att leva i ett 
jämställt förhållande och balans i livet fått fler nyanserade svar. Vidare hade det varit 
intressant att inte bara intervjua undersökningspersonerna utan att också studera och 
observera dem under en tid i deras dagliga arbeten. Detta kunde också ha givit studien 
flera infallsvinklar och nyanser, men det låg inte tidsmässigt inom ramen för denna studie.  
 
Studiens resultat har bidragit med en indirekt användbarhet genom att ge SHB en bild 
över vad de bör ta hänsyn till och titta närmare på när de framöver bygger upp strategier 
för medarbetares karriärmöjligheter och vidare undersökningar inom detta område. Med 
hjälp av temana och den dolda struktur som kommer fram i denna studie har SHB ett 
första utgångsläge att bättre tillmötesgå både kvinnors och mäns olika förutsättningar till 
att göra karriär inom banken. Denna studie blir en vägledning över vilka åtgärdsprogram 
som kan vara aktuella att se över, en start i hur SHB kan forma karriärmöjligheter som 
möter upp de strukturer som finns för kvinnor respektive män. 
 
Studiens kvalitativa generaliserbarhet kan troligen generaliseras till anställda inom SHB, 
men även till andra organisationer där liknande mönster med all säkerhet kan hittas. 
Brister i studien är att undersökningen kunde ha intervjuat flera personer i varierande 
åldrar och befattningar för att kunna se mönster hos undersökningsdeltagarna i olika 
skeden i livet, men för det krävs en betydligt större studie. Styrkan är ändå att 
undersökningsdeltagarna representerade olika yrkeskategorier och satt geografiskt långt 
ifrån varandra vilket gjorde att en viss bredd ändå kom in i studiens resultat. De hade 
dessutom inget samarbete med varandra i det dagliga arbetet. Ytterligare en fördel med 
urvalet i denna studie var att en känsla av mättnad infann sig under intervjuernas gång och 
att studien till stora delar speglar tidigare forskning på ett bra sätt.  
 
Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att replikera denna studie och göra en jämförande studie mellan 
olika hierarkiska yrkeskategorier på ett tydligare sätt. Hur upplever individer sina 
förutsättningar i början av sina anställningar i förhållande till senare?  Dessutom skulle det 
vara intressant att titta närmare på hur kvinnliga och manliga chefer på olika typer av 
avdelningar och chefposter ser på sina kvinnliga respektive manliga medarbetare. Detta 
för att eventuellt få fram resultat som lyfter hur kvinnliga och manliga chefer ser på sina 
medarbetare beroende på vilken könskonstellation det är som råder? Hur upplever en 
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kvinnlig- och en manlig chef sina kvinnliga respektive manliga kollegor, vad kan man där 
hitta för skillnader och likheter och hur väl speglar det som kommer fram ur en sådan 
studie tidigare forskning? 
  
En framtida forskning skulle vara att gå vidare med en undersökning om själva 
rekryteringsförfarandet och då titta på hela processen, inte bara själva samtalet. Det som 
skulle vara intressant är att se mönster i vilka som söker en viss tjänst. Hur ser 
könsfördelningen ut bland de sökande? Hur upplever de som söker tjänsten situationen 
och hur upplever de som rekryterar situationen? Vilka får tjänsterna till slut och varför?  
 
Ytterligare en intressant forskning skulle vara att gå vidare med det som kom fram i denna 
studie om innebörden av att ”dela lika” och få privatliv och arbetsliv att gå ihop. Vad har 
de begreppen för innebörd för en kvinna respektive en man? Hur upplever en kvinna 
respektive en man en situation när de delar lika och vad innebär ett jämställt förhållande 
för en kvinna respektive en man?   
 
En annan studie skulle vara att undersöka om det finns en norm i samhället i stort, i olika 
branscher eller inom ett företag, kring hur män och kvinnor bör förhålla sig tillkarriär i 
olika skeden i livet. Det skulle vara intressant att se om det finns en norm i samhället där 
män som har blivit äldre bör ha en distanserad attityd till karriär? 
 
Uppsatsens bidrag till vilka genusstrukturer det finns hos Svenska Handelsbanken  
En del av studiens syfte var att se till dolda genusstrukturer. För att ge en tydlig överblick 
över de genusstrukturer som har kommit fram i resultatet och i diskussionen 
sammanfattats dessa kort nedan. 
  
Kvinnor måste leva i ett jämställt förhållande för att kunna göra karriär. Här döljer sig 
många dolda förutsättningar som gör att kvinnor inte gör karriär i samma utsträckning 
som män gör. Bara det att kvinnorna i undersökningen är tacksamma över att de lever i ett 
jämställt förhållande kan vara ett tecken på att dessa kvinnor upplever och känner att de 
har ett huvudansvar i hemmet. Kvinnorna i undersökningen skattar sig lyckiga över att de 
har män som också tar sitt ansvar så att inte de själva behöver ta allt. Ett villkor för 
karriären som inte kommer fram hos männen i denna studie. Männen har dessutom en mer 
distanserad inställning till karriär då de vet att det löser sig när de väl vill förändra sin 
arbetssituation. De behöver inte anstränga sig då män i studien visar att de per automatik 
ingår i den manliga chefsnormen som tar för givet att män vill göra karriär. 
 
Flera av kvinnorna tar en paus i karriären och vill göra karriär när barnen har blivit äldre, 
vilket innebär att de själva också är äldre när lusten till att gör karriär kommer. SHB ser 
till ”unga hungriga män” och satsa inte på ”äldre hungriga kvinnor” enligt denna studie. 
Detta innebär att många kvinnor, utifrån denna studie, missar karriärtåget. Problemet är att 
kvinnorna i studien upplever att det inte kommer en ny chans för medelålders kvinnor, 
redan vid 40 år upplevs det vara för sent. 
 
Flera män i studien har höga tjänster trots att de säger att de aldrig har varit några 
karriärmänniskor. Kvinnorna däremot måste vara mycket viljestarka, stenhårda och ha en 
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plan, om de över huvud taget ska kunna göra karriär, enligt denna studie. Det krävs mer av 
en kvinna att göra karriär, det kostar mer än vad det gör för en man. Kvinnorna i denna 
studie som vill göra karriär måste arbeta hårdare och ha en större målmedveten drivkraft 
som männen inte behöver lägga energi på i motsvarande utsträckning. 
 
Denna studie har resultat som kan användas i praktisk verksamhet och för idéer till vidare 
forskning. De dolda genusstrukturer som genomsyrar hela vårt samhälle finns också 
representerade i SHB. Det som SHB nu har inlett i och med denna studie är att synliggöra 
några av dessa strukturer. Genom studien har skillnader lyfts upp till ytan så att de går att 
beakta, fundera över och lära sig något av för att sedan vidta behövliga åtgärder mot en 
mer jämställd organisation och arbetsplats. Målet måste vara att SHB arbetar för att möta 
upp de olika förutsättningarna och villkoren som råder för kvinnors och mäns 
ansträngningar. SHB bör möta upp kvinnor och män på deras respektive och många 
gånger olika villkor i deras strävan mot högre positioner. 
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Intervjuguide 

 
Intervjuguide     Bilaga 
 
Kön: 
Anställningsår: 
Ålder: 
Tjänst: 
Familjesituation: 
 

 Hur upplever du din arbetssituation idag? 
− Karriärmöjligheter? 
– Utveckling? 

 
 Hur har du tänkt dig framtiden inom banken? 

– Karriärmöjligheter? 
 

 Hur tänkte du dig framtiden inom banken när du började arbeta? 
– Vad skiljer sig åt från idag? 

 
 Om 5 år var befinner du dig då inom banken? 

 
 Om du får drömma/önska hur vore ditt önskescenario inom banken om 10 år? 

 
 Hur upplever du dina möjligheter att påverka din arbetsutveckling/karriär på banken? 

– Närmaste chef? 
– Högsta ledning? 

 
 Vad är du beredd att göra för att nå dina mål? 

 
 Har du några egna strategier för att nå dina mål? 

– Kontaktnät? 
– Kontaktpersoner? 

 
 Hur upplever du dina möjligheter till befordran? 

– Vad krävs? 
– Kan du leverera det som krävs? 

 
 Upplever du att du får uppskattning för dina insatser och hur i så fall? 

 
 Hur upplever du att banken ser på dig och din tjänst? 

– Närmaste chef? 
− Ledning? 
− Övriga som påverkar? 
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 Vilka styrkor upplever du att du har som har tagit dig dit du är idag?  

(Denna fråga tillkom efter det att de två första intervjuerna hade genomförts). 
 

 Löpande stödfrågor under hela intervjun. 
  

- Kan du vidareutveckla det du sa om… 
- Vad menar du med… 
- Kan du ge exempel på… 
- Hur upplevde du det du sa om… 

 


