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Sammanfattning 

Det finns idag fler personer som heter Johan som är VD i börsnoterade bolag än vad det finns 

kvinnliga VD:ar i Sverige. Uppsatsen är skriven om ett stort svenskt företag i näringslivet. Syfte med 

studien var att utvärdera varför kvinnliga chefer på höga positioner inom ett större svenskt företag i 

näringslivet har valt att sluta samt vad företaget kan förbättra för att bli en mer jämställd och attraktiv 

arbetsplats för kvinnor i chefsbefattningar. Forskning visar på att det idag 2013 fortfarande finns en 

hel del ojämställda arbetsplatser. Via kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju kvinnliga före 

detta chefer på företaget har en bild av vad detta kan bero på skapats. Det som uppdagades i uppsatsen 

var att många av informanterna ansåg att företaget hade en gubbig struktur som de ansåg att företaget 

måste arbeta med att sudda ut för att bli en attraktivare arbetsplats samt att kvinnor generellt har 

svårare att nå högre positioner inom företaget jämfört med deras manliga kollegor. Det uppdagades 

även att ett antal av informanterna som företaget ansåg var high potential inte var medvetna om det.  

 

 

Nyckelord: jämställdhet, high potential, glastak, kvinnliga chefer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte ......................................................................................................................................................... 2 

Begreppsdefinitioner ............................................................................................................................... 3 

Glastak ................................................................................................................................................. 3 

Jämställdhet ........................................................................................................................................ 3 

Ledarskap ............................................................................................................................................ 3 

High potential ...................................................................................................................................... 3 

Tidigare forskning .................................................................................................................................... 4 

Jämställdhet ........................................................................................................................................ 4 

Kön och ledarskap ............................................................................................................................... 7 

Hinder och möjligheter till utveckling ............................................................................................... 10 

Personlighetsfaktorer ........................................................................................................................ 12 

En attraktivare arbetsplats för kvinnor ............................................................................................. 13 

Metod .................................................................................................................................................... 14 

Ansats ................................................................................................................................................ 14 

Metodval ........................................................................................................................................... 14 

Urval .................................................................................................................................................. 15 

Datainsamling .................................................................................................................................... 15 

Intervjuerna ....................................................................................................................................... 16 

Bearbetning och analys av data ........................................................................................................ 16 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska frågor ................................................................................... 17 

Resultat .................................................................................................................................................. 18 

Arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv ................................................................................... 18 

Ledarskapet inom företaget .............................................................................................................. 21 

Kvinnornas möjlighet att avancera.................................................................................................... 23 

Vägen till att bli ”high potential” ....................................................................................................... 26 

Att bli en attraktivare arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning ...................................................... 27 

Analys .................................................................................................................................................... 29 

Slutsatser ........................................................................................................................................... 34 

Förslag för framtiden ......................................................................................................................... 35 

Diskussion .............................................................................................................................................. 36 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 38 

Referenser ............................................................................................................................................. 40 



 
 

Internetkällor ..................................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 

 

  

 



1 
 

Inledning 

 

Det diskuteras mycket i media att det finns för få kvinnliga chefer på höga positioner i 

företagsvärlden. I Sverige idag finns det 100 börsnoterade bolag som inte har en enda kvinna i 

ledningsgruppen och under de senaste tio åren har andelen kvinnor i ledningsgrupperna legat 

på mellan 10 och 16 procent. Kvinnorna blir fler och fler i ledningsgrupper men det är 

fortfarande en ojämn könsfördelning där männen är kraftigt överrepresenterade. Faktum är att 

det faktiskt finns fler personer som heter Johan som är VD i börsnoterade bolag än vad det 

finns kvinnliga VD:ar (svd.se). Ett stort svenskt företag ville få kunskap om varför ett antal 

högt uppsatta kvinnliga chefer på företaget hade slutat samt att ta reda på vad företaget borde 

arbeta med för att bli en mer jämställd och attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning. 

Som ett led i företagets jämställdhetsarbete ville de skapa sig en bild av vad det kan bero på 

att kvinnorna har lämnat arbetsplatsen. Företaget önskade input till åtgärder för att säkerställa 

att företaget blir en attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning för att kunna utveckla 

och bibehålla duktiga kvinnliga chefer. Företaget har som mål i sin jämställdhetsplan att det i 

slutet av 2015 ska vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män i chefsbefattningar på 

företaget. Företaget är en stor svensk organisation inom det svenska näringslivet med över 

1500 anställda och är ett anrikt svenskt företag som är känt för en stor majoritet av den 

svenska befolkningen. Organisationen är uppbyggd som en linjeorganisation där chefsnivån är 

uppbyggd med en VD högst upp följt av enhetschefer, avdelningschefer samt 

gruppchefer/mellanchefer. Studien har genomförts som ett led i företagets jämställdhetsarbete. 

Den här uppsatsen passar bra inom området pedagogik eftersom den handlar om att bilda 

kunskap om processer, exempelvis socialisationsprocesser, genom vilka människan påverkas 

och förändras i olika sociala sammanhang. Förhoppningen med studien är att bidra med ny 

kunskap för ett mer jämställt samhälle. 
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Syfte 

 

Syftet är att undersöka och förstå kvinnliga chefers val att sluta sina anställningar på höga 

positioner inom ett stort svenskt företag. Jag vill också ta reda på om de anser att företaget 

kan förbättra något för att bli en mer jämställd och attraktiv arbetsplats för kvinnor i 

chefsbefattningar. Det frågor som avses att besvaras är: 

 

- Är företaget en jämställd arbetsplats? Om inte – vari består bristerna? 

- Har företaget ett fungerande ledarskap? Om inte – vari består bristerna? 

- Har utvecklingsmöjligheter begränsats på grund kön/könstillhörighet? 

- Är kvinnorna medvetna om att de är high potentials? 

- Finns det något företaget kan förbättra för att bli en mer attraktiv arbetsplats 

för kvinnor i chefsbefattningar?  
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Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras ett antal begrepp som är viktiga att ha kunskap om för att kunna utläsa 

uppsatsen på bästa möjliga sätt. I uppsatsen används begreppen utifrån dessa definitioner. 

 

Glastak 

Ett begrepp som beskriver de osynliga hinder som utgörs av olika strukturer och hindrar 

kvinnor att nå högre befattningar inom organisationer (Roth, 2011). 

 

Jämställdhet 

”Jämställdhet är ett mål, en vision och definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina liv. En förutsättning för detta är att kvinnor och män ges lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden” (www.regeringen.se). 

 

Ledarskap 

"Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot 

samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap 

formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare” (www.ledarna.se). 

 

High potential 

High potential är ett begrepp som har blivit att populärare att använda inom näringslivet. 

Begreppet syftar på att en arbetsgivare satsar på ett antal personer som de anser har stor 

potential att utvecklas inom organisationen och i framtiden ta ledande positioner inom 

företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/
http://www.ledarna.se/
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet är tanken att ge läsaren en övergripande bild av de vetenskapliga teorier 

som är relevanta för studien. Avsnittet är uppdelat i fem teman som på olika sätt kan antas 

inverka på kvinnors möjligheter att verka som chefer och ledare. De områden som berörs är: 

Jämställdhet, Kön och ledarskap, Hinder och möjligheter till utveckling, 

Personlighetsfaktorer samt En attraktivare arbetsplats för kvinnor. 

  

 

Jämställdhet 
I flera år har sysselsättningsgraden mellan svenska kvinnor och svenska män varit jämn (Wahl 

& Höök, 2007) en förklaring till varför det är på det här viset i Sverige förklarar forskarna 

med regeringens satsning på barnavård och äldreomsorg som är områden där kvinnor är 

överrepresenterade. Dessutom är svenska kvinnor mer välutbildade än svenska män (Wahl & 

Höök, 2007). Inom den svenska politiken utgör kvinnor mer än 40 procent av 

riksdagsledamöterna och 50 procent av medlemmarna i regeringen. Trots detta är de flesta 

svenska chefer och högre befattningshavare män, speciellt inom den privata sektorn. Trots 

lagstiftningsåtgärder som är till för att öka andelen kvinnor på höga positioner går 

förändringen sakta på toppositionen inom företagen. Hur har då Sverige förändrat sitt sätt att 

arbeta med jämställdhet från tidigt 1990-tal till början av 2000 talet? 

 

Wahl & Höök (2007) har i sin studie undersökt förändringsarbetet med hur man har arbetat 

med jämställdhet från tidigt 1990-tal till in på 2000-talet i Sverige. Forskarna har via 

intervjuer med 20 personer som arbetat i olika organisationer med att att öka andelen kvinnor 

på verkställande nivåer. 

 

Övergripande kom forskarna fram till fyra olika trender där det har skett en tydlig förändring. 

För det första har det skapats en generellt större förståelse av jämställdhet samt mer positiv 

inställning till förändring mot ett jämställdare samhälle. För det andra har arbetet med 

jämställdhet professionaliserats markant. För det tredje har en övergång skett från att ha 

arbetat mer med organisationer till att arbeta mer på individnivå. För det fjärde har det skett 

en övergång från mer enskilda organisatoriska projekt till att mer inkludera fler organisationer 

(Wahl A & Höök P, 2007).  Den första trenden om att det har skapats en generell större 
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förståelse för jämställdhet var den mest uppenbara förändringen, många tycktes se detta som 

en följd av ökad medvetenhet och kunskap om kön och makt i organisationer. Det här var en 

stor skillnad mot när studien började 1993, då medvetenheten inte var lika stor bland männen. 

Forskarna beskriver vidare  

 

”Among men, in particular, knowledge of the gender order does not 

automatically lead to a will for change, equality professionals claim. Change is 

also a question of ”willingness” and consequently power.” (Wahl A & Höök P, 

2007, s. 444)  

 

Som forskarna konstaterar räcker det inte bara med medvetenhet utan ledarna på företagen 

måste vilja skapa förändring för att förändring skall ske. Avslutningsvis berättar forskarna att 

det finns en komplexitet i deras material och att det är typisk för jämställdhetsförändring samt 

att det är ofta det som gör att processen tar mer tid än vad det egentligen skulle behöva göra.   

 

I det flesta europeiska länder finns det lagar och regler som ska skapa så jämställda 

arbetsplatser som möjligt och som kräver att män och kvinnor behandlas på samma sätt. Med 

andra ord att kvinnor och män ska få lika lön för lika arbete. Trots dessa anstängningar finns 

det betydande löneskillnader mellan könen i nästan alla industrialiserade länder (Wolff & 

Verzat, 2007). Syftet med Wolff & Verzats (2007) forskning var tvåsidig. För det första ville 

forskarna studera en enskild firma för att undvika problematiken i att män och kvinnor arbetar 

inom olika branscher. Det andra var att undersöka utvecklingen av löneklyftan mellan könen. 

Studier i Europa har visat på att det finns en signifikant skillnad mellan kön och lön (Wolff, & 

Verzat, 2007). För att utforska skillnaden mellan kön och lön studerade forskarna en fransk 

firma och fördjupade sig i glastakseffekten på den specifika firman. Vid studien har man 

kontrollerat och observerat speciella faktorer som bara finns inom just den här firman som 

kan vara olika förklaring till på varför det fanns en eventuell löneskillnad.  

 

”When men and women have very similar jobs with the same employer, they are 

expected to receive almost the samewage, as found in Sweden (Wolff & Verzat, 

2007, s. 499) 
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I normala fall är löneskillnaden mellan män och kvinnor 17,6 procent i Frankrike (Wolff & 

Verzat, 2007).   Wolff & Verzats (2007) studie visar att skillnaden inom den här specifika 

firman ser liknande ut mot hur det är i resten av landet, när man inte studerar individuella 

egenskaper hos de anställda. Vid en närmare kontroll av ålder, erfarenheter, kvalifikationer 

och befattning blir löneskillnaden 7,6 procent. Forskarna hittar således inte bevis på någon 

glastakseffekt i sina data. Löneskillnaderna och klyftan mellan könen låg nästan alltid lika 

eller under 5 procent i Frankrike under studiens gång. Resultat från en större nedbrytning 

visar att klyftan mellan könen främst beror på skillnader i egenskaper i den nedre delen av 

fördelningen, medan det kanske är mer diskriminering i den övre delen. Data visar också att 

löneskillnaden är bredare bland icke chefer än för chefer.  

 

I en homogen grupp av chefer kan löneskillnaden förklaras av det faktum att båda grupperna 

har olika observerbara egenskaper (Wolff & Verzat, 2007). Forskarna berättar vidare att man 

mer allmänt ser en stor könsskillnad på hierarkiska höga positioner inom företaget. 

Ockupationerna av de höga positionerna av männen kan vara resultatet av någon typ av 

diskriminering från arbetsgivarens sida men forskarna finner även kvinnor mindre benägna att 

nå toppositioner. Wolff & Verzat (2007) berättar vidare att det är viktigt att notera att deras 

analys enbart är beskrivande eftersom de olika regressionerna inte kan belysa de fenomen som 

kan förklara löneskillnaden mellan könen. Det kan vara ett resultat av en 

diskrimineringsstrategi som bedrivs av företaget. Å andra sidan kan löneskillnaderna vara 

resultatet av individuella prestationer och personliga val berättar forskarna. Det skulle kunna 

vara så att kvinnor inte är intresserade att arbeta högt upp i en organisation, för att de 

exempelvis vill spendera mer tid med familjen. Om så var fallet kommer inte kvinnor att 

försöka förbättra sin position inom företaget och således tacka nej till uppdrag som skulle 

kräva ”mer” av dem. En sådan verklighet skulle leda till löneskillnader mellan könen även om 

det är oönskat av företaget eftersom det beror på enskilda arbetstagares beslut. Om detta 

resonemang är korrekt kan det uppstå en del problem vid rekryteringen av nya medarbetare, 

om man som arbetsgivare vet att kvinnor i större utsträckning tackar nej till högt uppsatta 

tjänster som är mer tidskrävande än vad deras manliga kollegor gör så blir det ett problem. 

Risken finns då att löneskillnaderna skulle utgå från könsspecifika rekryterareprofiler och inte 

från ett diskriminerande argument. Wolff & Verzat (2007)  berättar vidare att det här är en 

möjlig förklaring, men med det sagt att det inte är den enda. Det är även viktigt att notera att 

det är bara en specifik firma som man har tagit fram den här unika datan ifrån och det är inget 
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som man kan generallisera för hela populationen. Oavsett allt det är här så menar forskarna att 

det fortfarande är en intressant tanke och en eventuell förklaring till löneskillnaderna.  

 

Forskning visar att det är svårt som kvinna att lyckas ta sig till en position som VD, eller CEO 

som det kallas inom internationella bolag (Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos, 2012).  Statistik 

visar att det skett en positiv utveckling av andelen kvinnor som är CEO:s, men att det 

fortfarande är väldigt få kvinnor som lyckas uppnå dessa tjänster. Bugeja, Matolcsy & 

Spiropoulos (2012) undersökte 786 bolag och i endast 5 av dessa bolag var det en kvinnlig 

CEO vilket ger 0,64 procent kvinnliga CEO:s. År 2010 var det 3,3 procent kvinnliga CEO:s 

vilket innebär att det, fanns det endast fanns 44 kvinnliga CEO:s av 1335 bolag. Enligt studier 

kan konstateras att utvecklingen går framåt men att det fortfarande är ett bekymmer att det är 

så få kvinnor som lyckas bli CEO.  

 

Ett område som ofta får mycket uppmärksamhet i media är de rådande löneskillnaderna i 

dagens samhälle mellan män och kvinnor. I studien av Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos 

(2012)  undersökte forskarna om det fanns någon löneskillnad mellan män och kvinnor när 

man kommit upp i nivån som CEO. Resultaten från studien indikerar att det inte är någon 

skillnad i total lön, månadslön eller bonusar för kvinnliga CEO:s jämnfört med deras manliga 

kollegor (Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos, 2012). De här resultaten visar att när kvinnor 

lyckas klättra högst upp på organisationsstegen så finns det inga könsskillnader rent 

lönemässigt. Något som är anmärkningsbart är att män generellt får mer utbetalt i bonusar 

men med det sagt så är det inte någon skillnad i den totala kompensationen. Det kan förklaras 

med att kvinnor inte är lika benägna att ta risker och är mer ovilliga att acceptera 

prestationsbaserad lön. Något som också är värt att notera är att företag med kvinnliga CEO:s 

är generellt sätt mindre bolag samt att företagen har betydligt lägre skuldsättningsgrad 

(Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos, 2012). 

 

Kön och ledarskap 
Ett känt fenomen i dagens samhälle är att kvinnor har svårt att ta sig igenom glastaket, men vi 

lämnar det problemet en stund och fokuserar istället på vilken betydelse kön kan ha i 

exempelvis en ledningsgrupp och dess beslutsfattande. För att förstå effekten av ökat 

kvinnligt deltagande i ledningsgrupper behöver vi fråga oss om kvinnliga ledare beter sig 

olika jämfört med manliga ledare. Enligt Gneezy, Niederle & Rustichini (2003) är kvinnor 
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ofta mindre angelägna att utsättas för konkurrens än männen. Det finns flera anledningar till 

varför vi borde förvänta oss att könsrollerna försvinner när man kommit förbi glastaket. För 

det första vill kvinnor generellt sätt undvika konkurrensmässiga miljöer (Niederle, Segal & 

Vesterlund, 2008) vilket visar på att kvinnor som fullföljer och blir ledare är väldigt lik sina 

manliga kollegor och gillar konkurrensmässiga miljöer. För det andra så är en vanlig orsak att 

kvinnor som inte får ledande befattningar är för feminina (Branson 2006) vilket visar att 

kvinnor som tänker som män blir befordrade. För det tredje, i en övergripande manlig miljö 

anpassas beteendet från kvinnorna så att könsskillnaderna försvinner. Noterbart är att det här 

gäller kvinnor som lyckas branscher där maskulinitet ses som något positivt, i andra miljöer 

där att vara feminin ses som är fördel är inte det här tankesättet applicerbart.  

 

Adams & Funk (2012) menar att det finns många variabler som kan jämföra kvinnor och män. 

Forskarna valde att utföra undersökningen genom att tolka tio grundläggande mänskliga 

värden som är igenkännbara för alla kulturer. I undersökningen medverkade olika direktörer 

och VD:ar  på börsnoterade bolag i Sverige. Den initiala frågan var om kvinnor i 

ledningsgruppen är annorlunda jämfört med män. I undersökningen visade det sig att svaret 

på den frågan var ja samt att undersökningsresultaten går att generalisera i andra länder 

(Adams & Funk, 2012). Resultaten visar också på att könsfördelningen i ledningsgrupper 

påverkar den finansiella utkomsten.  I kontexten av ledare kan jämn könsfördelning ha 

inverkan på utkomsten av resultat. Forskarna menar också att manliga och kvinnliga ledare 

har olika prioriteringsområden som gör att mer jämställda ledningsgrupper kommer bete sig 

annorlunda jämfört med en icke jämställd ledningsgrupp. En annan reflektion som enligt 

forskarna är svår att påvisa i dagsläget är att mer jämställda ledningsgrupper kan komma att 

ha långvariga positiva effekter för företagets resultat. 

 

Syftet med en rapport skriven av Kyriakidou (2012) var att belysa det faktum att chefsjobb 

traditionellt uppfattas vara gjorda för att passa de manliga normerna. Vilket inkluderar både 

det faktiska arbetet i sig men även de stereotypa förväntningar och uppfattningar som finns 

och det i sin tur har skapat svårigheter för kvinnor att avancera.  Dagens chefskap är starkt 

dominerat av män och ledarskapet skapas oftast i maskulina termer. Följaktligen har chef och 

ledarskap i organisationer genom tiderna och även idag blivit konstruerade i maskulina 

termer. I rapporten av Kyriakidou (2012) disskuteras Collinson och Hearns (1996) teorier om 

maskulinitet. Enligt dem finns ett antal maskuliniteter som män använder på arbetet. En av 
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dem är matcho-ledarskapet som betonar kvaliteter av kamp och strid och viljan att vinna in i 

det längsta.  ”Man”-agement blev definierad av förmågan av att kontrollera människor och 

händelser. Det här fortsatte långt in på 1990-talet. Det är just den här typen av bilder på 

ledare, ledning och ledarskap som fortfarande dominerar organisationer i sådan grad att de 

maskulina bildspråken av ledarskap och tas för givet och därmed reproduceras och förstärkas.  

Martin (2006) argumenterar för att människor i högt uppsatta positioner ofta gör praxis av kön 

utan att vara eftertänksam på vilka konsekvenser det kan leda till samt att det skadar både män 

och kvinnor i organisationen.  Det finns även studier (Martin, 2006) som visar på att bete sig 

som en man eller agera maskulint är paradigmatiskt även för kvinnan i gruppen; med andra 

ord de kvinnor som agerar mer ”manligt” har i större utsträckning möjligheter att avancera 

inom organisationen.  Att vara påstridig, överge ett familjeliv och ta risker anses av många 

kvinnor i forskningen som det enda alternativet för att komma framåt i yrkeslivet. Att försöka 

vara ”man” och utföra maskulinitet har även det ett pris som gör att kvinnorna behöver 

anpassa sig, ett pris som män inte behöver betala.  

 

Pat O´Conner (2010) utforskar huvudanledningarna till den manliga dominansen på högre 

nivåer på Irlänska universitet. O'Connor (2010) menar att organisationskulturen speglar och 

återger den symboliska ordning och tankesätt i samspelet makt och relationer av 

organisatoriska medlemmar. Forskaren menar att chefsjobb ofta är gjorda för att passa de 

manliga normerna och att maskulinitet därför passar bättre in i på högre positioner i flera 

organisationer. 

 

I en avhandling av Sophie Linghag (2009) beskriver hon hur forskning av övergången från 

medarbetare till chef har fungerat tidigare. Enligt forskaren är en normal föreställning att 

chefer befordras tack vare sin kompetens och då i det avseendet att åstadkomma resultat. Det 

har dock visat sig att det finns flertalet andra faktorer som påverkar hur chefer befordras. 

Studier har visat att chefer befordras i större utsträckning beroende på vilket nätverk de tillhör 

än vad man exempelvis har för kompetens (Linghag 2009). Rekrytering utifrån detta 

perspektiv kan utgöra ett verktyg för att säkerställa att de som rekryteras in kommer dit för att 

stärka chefens nuvarande position eller enheten. Ett annat synsätt är teorin om 

organisationssocialisation som innebär att en person lär sig de normer, värderingar och 

beteenden som tillåter hen att vara med ingroupen på organisationen. På så sätt har de lättare 

att avancera inom organisationen eftersom de är mer anpassningsbara. 

 



10 
 

Hinder och möjligheter till utveckling 
Kvinnor strider till vardags i sin kamp mot det rådande glastaket som hindrar dem att 

avancera högre upp inom organisationer. I flera multinationella organisationer har ett till 

glastak uppmärksammats, det glastaket som de pratar om är möjligheten att avancera inom 

organisationen går via internationella tjänster (Insch, McIntyre & Napier, 2008). I flera stora 

företag är ett utlandsuppdrag ofta ett steg mot att avancera till de mest åtråvärda tjänsterna 

inom organisationen.  När kvinnor har gjort framsteg med att bryta sig igenom det ”vanliga” 

glastaket i USA och andra utvecklade länder så har ytterligare ett hinder skapats via det 

internationella kravet. Eftersom internationell erfarenhet är ett måste inom vissa 

organisationer för att lyckas nå de mest åtråvärda tjänsterna så har man i och med det 

ytterligare begränsat kvinnors möjligheter att komma åt de främsta tjänsterna. Det kan liknas 

vid ett extra glastak för kvinnorna som blir adderat till det redan befintliga glastaket. Lägre 

kvinnliga chefer uppfattar möjligheterna att avancera till ett högre chefskap begränsade på 

grund av bristen på internationell erfarenhet (Insch, McIntyre & Napier, 2008). De känner 

också att de inte får möjligheter att utföra internationella uppdrag vilket i sin tur dämpar 

motivationen för att sträva efter högre uppsatta tjänster (Insch, McIntyre & Napier, 2008). I 

och med att internationella uppdrag blir ett led i att lyckas uppnå de bästa tjänsterna inom en 

organisation så diskrimineras kvinnorna. Det är ofta ett större problem för en kvinna med en 

familj att ”lämna allt” och ta sig an utmaningen än vad det är för deras manliga konkurrenter 

som i större utstäckning har lättare att vara borta från familjen i dagens samhälle.  

 

I en studie av Linehan och Scullion (2001) visade det sig att de flesta av kvinnorna som var på 

internationella uppdrag ansåg att deras manliga motsvarigheter inte hade samma ansvar för 

hushållsarbete och barnhantering under deras internationella vistelser. Det här var ett ansvar 

som kvinnorna fortfarande kände låg över dem och var en stressfaktor som i sin tur även var 

ett argument att tacka nej till liknande uppdrag. Något som också uppdagades i den här 

studien var bristen på kvinnliga mentorer och nätverk för internationella uppdrag, vilket också 

blir ytterligare en barriär för kvinnan att ta sig över.  

 

Forskarna föreslår hur kvinnorna ska agera för att bli mer eftertraktade och lyckas få de här 

tjänsterna. De pratar om pre-assignment behaviour, on-assignment behaviour och post-

assignment behaviour. Att kvinnorna ska lägga upp olika strategier både före, under och efter 

uppdrag för att lyckas så bra som möjligt. Kvinnor som vill ha fler utlandsuppdrag måste vara 

mer proaktiva i sin karriär. Forskarna betonar även den rollen som alla organisationer har att 
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bryta de hinder som finns för alla kvinnor som vill söka sig till utlandsuppdrag. Många 

företag behöver ta en ordentlig titt på hur rådande policys och rutiner ser ut för att sålla bort 

alla könsfördommar. Något som forskarna uppmuntrar är att utbilda de högt uppsatta 

beslutsfattarna i området jämställdhet för att skapa en större medvetenhet.  Företagen behöver 

även bli bättre på att ta hand om de personer som åker iväg på utlandsuppdrag med 

mentorsprogram och att fånga upp de personer som varit iväg och be dem berätta om sina 

uppleverser för att öka medvetenheten och förbättra de områden där det finns brister. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det ”internationella” glastaket är ännu ett hinder för 

kvinnor som vill ta sig in i styrelserummen på organisationer. Det är ett problem som 

företagen måste arbeta med för att utvecklas som organisation. 

 

För ungefär 20 år sedan skrev Marshall (1991) om relationen mellan kvinnor i ledande 

befattningar och organisationskulturen. De framgick att det fanns ett kraftigt motstånd för 

kvinnor och att göra karriär. Marshall uttryckte att kulturella faktorer starkt påverkade hur 

kvinnor mottogs i organisationer. Hon observerade bland annat att kvinnors talang inte 

erkänns fullt ut. Kvinnor blev inte accepterade i samma utsträckning som män i ledande 

befattningar samt att kvinnor ansågs ”hotfulla” när de närmade sig roller inom 

företagsledningen.  

 

Wood (2009) gjorde en undersökning med syfte att granska studien om tidigare prognoser 

gjord av Judi Marshall 1991 och jämföra dem 20 år senare. I studien av Marshall (1991) 

beskrivs hur kvinnor har det svårare att få ledande befattningar i organisationer än sina 

manliga kollegor och syftet med studien var att undersöka om liknande tendenser finns i 

dagsläget Woods (2009). Undersökningen utspelar sig i Australien där kvinnor är 

underrepresenterade i ledande befattningar. En tidig förklaring var att anledningen till detta 

faktum att kvinnor, jämfört med sina manliga motsvarigheter, ansågs ha mindre nödvändiga 

egenskaper och attribut för att fylla rollen som chef (Wood 2009). De här könstereotypa 

attityderna har skapat betydande hinder för kvinnor att avancera i arbetslivet enligt författaren. 

 

Syftet med Woods (2009) studie var att granska de tidigare prognoserna och jämföra dem mot 

svaren från ett litet urval av kvinnliga chefer, som gått med på att delta i en undersökning som 

sträckte sig över 10 år. Undersökningen gick ut på att följa 16 chefer (10 män och 6 kvinnor). 

Deltagarna var både från den privata och offentliga sektorn. I undersökningen kom man fram 

till att endast 1 av de 6 kvinnorna i undersökningen fick en ”senior management role” under 
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de 10 år som undersökningen varade. I intervjuerna berättades historier om svåra 

organisationskulturer, förändringar i värderingar och en undervärdering av kvinnliga chefer. 

Andra berättelser illustrerar den rådande acceptansen som finns för mobbing av kvinnor och 

olämpligt beteende och kraften av politiken inom arbetsplatsen. Organisationskulturen verkar 

fortfarande vara ett relevant tema när kvinnliga chefers erfarenheter beaktas. Det verkar som 

om det fortfarande finns en oförmåga att erkänna kvinnors talanger fullt ut, eller som Marshall 

sa i sin undersökning 1991 att ”det finns ett hemligt, ihållande motstånd”.   

 

I Woods (2009) undersökning gjordes en uppföljning 10 år senare och då hade 68 procent av 

de manliga cheferna velat ta klivet till en ledande befattning. Samtidigt var det 55 procent av 

de kvinnliga cheferna som ville avancera i organisationen. 58 procent av männen hade 

sedermera avancerat till att ta en ledande befattning inom organisationen jämfört med 

kvinnorna där bara 27 procent hade fått chansen.  Även intressant att notera är att det tog i 

snitt 2,5 år för manliga chefer att få en ledande befattning. Samtidigt tog det 4,3 år för 

kvinnorna att uppnå samma status.  De här siffrorna indikerar att kvinnor och män fortfarande 

inte tävlar på samma villkor, trots att det finns lagar och regler för att skapa så stor 

jämställdhet som möjligt. Något man även ska ta i beaktning med den här undersökningen är 

att det är en relativt liten undersökning och att resultatet inte kan generaliseras över en hel 

population. Oavsett storlek på undersökningen så visar det fortfarande att kvinnor inte alltid 

tävlar på samma villkor som män. Dock ska det sägas att enligt Wood (2009) har stora 

förändringar skett i samhällets attityder och lagstiftningar, som har gjort att saker och ting har 

förändrats sedan 1991.  

 

Personlighetsfaktorer 
Colbert, Judge, Choi & Wang (2012) förklarar att personlighetsdrag påverkar en ledares 

uppkomst och hur pass effektiva de är. Forskarna menar på att de via tidigare studier har 

kunnat visa på trait-teorin som förselår att det finns egenskaper som skiljer ledare från andra 

individer. Enligt trait-teorin finns det olika typer av personlighetsdrag hos ledare som gör dem 

till initiativrika och utvecklingsdrivande. På samma sätt finns det personlighetsdrag hos andra 

människor som gör att de inte passar in att vara ledare.   

 

Om man som företag vill lyfta fram unga lovande människor till att bli ledande personer inom 

företaget kan en bra metod vara att ha en typ av high potential program (Fulmer, Stumpf & 
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Bleak 2009). Tanken är att företaget vid ett tidigt stadium ska identifiera framtida potentiella 

ledare för företaget och utbilda dem att bli företagets framtid. Programmet går ut på att 

företaget via olika aktiviteter stöttar personer som man inom firman anser lovande. En typ av 

stöttning i ett high potential program kan vara mentorskap och coaching, där man som 

lovande person ska få stöd och råd via någon som varit i branschen en längre tid. 

 

En attraktivare arbetsplats för kvinnor 
Ett problem för många kvinnor att lyckas klättra inom organisationen är bristen på kvinnliga 

mentorer som kan ”uppfostra” och hjälpa varandra att avancera i ofta mansdominerade 

företag. För att öka andelen kvinnor på högt uppsatta positioner menar De Vires, Webb & 

Eveline (2006) att det är ett måste att öka antalet mentorsprogram för kvinnor. Något som det 

inte pratas om så ofta är hurvida ett mentorskap kan ge positiva effekter på mentorn själv. De 

Vires, Webb & Eveline (2006) studie är utformad med intervjuer av 15 mentorer och 

enkätsvar från 128 adepter för att undersöka ett normalt mentorsprogram, med fokus på 

mentorerna, där frågor om hur de bedömer resultaten för sig själva och sina adepter samt 

organisationen i stort (De Vires, Webb & Eveline, 2006). I fokus här var ”Leadership 

development for Women” som är ett mentorsprogram som är till för att stärka utvecklingen av 

ledarskap för kvinnor. Frågor om mentorsrelationen, inkluderat könsskillnader analyseras mot 

en 10-årig lång organisationsförändringstrategi. I undersökningen konstaterar mentorerna att 

det finns flertalet fördelar både för dem själva och för sina adepter och organisationen i sin 

helhet, med att ha ett mentorsprogram (De Vires, Webb & Eveline, 2006). Resultaten visar 

även på att ett långsiktigt mentorsprogram för kvinnor kan bli ett effektivt arbete för att stärka 

jämställdheten. Män som var involverade i programmet fick även större förståelse och respekt 

för arbetet kring jämställdhet i en organisation och skapade även en större förståelse hur svårt 

det kan vara att avancera i en organisation som kvinna. Enligt forskarna så kan 

mentorsprogram liknande detta vara bra för att förändra exempelvis en företagskultur. Många 

av mentorerna som blev intervjuade ser mentorskapet som en inverkan på deras attityder och 

beteenden och att det har en mervärdeseffekt på arbetsplatsen, men även på organisationen i 

stort.  Mentorsprogram liknande de här har blivit ett populärt utvecklingsverktyg för att 

främja kvinnor och minoritetsgrupper inom arbetsplatser. Det är strategiskt bra för företagen 

med program liknande de här eftersom det är en nyttig erfarenhet både för mentorn och 

adepten. Med det här sagt är det inte nödvändigtvis så att kvinnor ska behöva dra allt lass för 
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att vara mentorer åt unga tjejer utan det är viktigt att även involvera männen i organisationen 

(De Vires, Webb & Eveline, 2006). 

 

Metod 

Nedan presenteras de metodologiska utgångspunkterna för arbetet. Där beskrivs valet av 

tillvägagångsätt, urval datainsamling, urval och databearbetning/analys.  

 

Ansats 

Utgångspunkten för mitt arbete är hermeneutisk vilket innebär att man via den hermeneutiska 

spiralen söker djupare förståelse av ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Det fenomen jag 

i min studie vill söka en djupare förståelse om är grunden till att högt uppsatta kvinnliga 

chefers val att sluta sina anställningar vid företaget. Min förförståelse inom området är att jag 

tidigare har gjort praktik på det berörda företaget, vilket gett mig insyn i organisationen. Jag 

har även studerat tre år på personalvetarprogrammet, vilket ger mig ytterligare förförståelse 

inom området. Inom hermeneutiken är det viktigt att jämföra del mot helhet. Därför kommer 

jag ständigt under mitt arbete jämföra mina enskilda intervjuer med hela materialet samt med 

den forskning som redan är gjord inom området för att skapa mig en djupare förståelse och 

bidra med kunskap om högt uppsatta kvinnliga chefers situation, som kvinnor och som chefer, 

inom en stor organisation. 

 

Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metodansats i mitt arbete och via semi-

strukturerade intervjuer samlat in data (Bryman 2002). Anledningen till att jag har valt 

kvalitativ metodansats i mitt arbete är för att jag ska försöka fånga upp individernas tankar 

och uppleverser genom sina enskilda berättelser. Den hermeneutiska ansatsen syftar till att 

förstå en individs levda värld genom att ta del av personens egna beskrivning av tankar, 

uppleversel och känslor. 

 

Jag har valt att arbeta med ett induktivt förhållningsätt där jag först har samlat informanternas 

tankar för att senare jämföra resultatet mot teorier i tidigare forskning (Fejes & Thornberg, 

2009).  Anledningen till att jag har valt ett induktivt förhållningsätt är för att jag först ville 
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lyssna på vad mina informanter hade att berätta innan jag analyserade resultatet i ljuset av 

tidigare forskning (Kvale, 1997). 

 

Urval 

Två ansvariga kontaktpersoner på företaget har i sin beställarroll valt ut de personer som de 

tyckte var mest relevanta för studien. Studien har sitt fokus på kvinnliga chefer som slutat på 

företaget och därför är det dessa kvinnor jag ska rikta mina frågor. Följaktligen består 

informanterna av kvinnliga före detta chefer på företaget, som var definierade att ha hög 

potential (high potential) att avancera inom organisationen. För att få fram det bästa möjliga 

resultatet kontaktades personer som har slutat på företaget inom 24 månader. I något fall har 

personer som slutade för mer än 24 månader sedan intervjuats för att skapa en större bredd i 

studien. När jag prestenterar mina informanter i resultatdelen har jag valt att döpa dem till 

informant 1-7 för att avidentifiera dem. 

 

Datainsamling 

Den metod jag har valt att använda mig av för att samla in mitt material är kvalitativt semi-

strukturerade intervjuer (Kvale, 1997) för att ha en viss struktur på intervjun, men även ge 

möjlighet till enskilda berättelser från informanterna. Det skulle finnas möjlighet att ställa 

följdfrågor som inte var påtänkt innan. Dock hade jag skapat en tydlig ordning för frågorna, 

eftersom jag ville att vissa mer känsliga områden skulle beröras länge fram i intervjun. Det 

här är något som är typiskt för en semi-strukturerad intervju (Trost, 2010). För att få ut det 

mesta av mina intervjuer försökte jag använda mig av en sokratisk frågeteknik i största 

möjliga mån (Rautalinko, 2007) genom att ställa så öppna frågor som möjligt så att 

intervjuobjektet inte blev inledd till ett ”önskat” svar utan fick berätta helt utifrån egna 

erfarenheter. Jag utgick från en förskriven frågeguide som jag följde i alla intervjuer. Däremot 

tillkom det olika frågor som var relevanta för stunden för att fånga upp så mycket som 

möjligt. I min intervjuguide (se bilaga 1) har jag börjat med ett antal inledningsfrågor för att 

skapa en så bekväm stämning som möjligt för informant och för att senare in i intervjun 

beröra mer ”känsliga” områden. I mina intervjuer har fokus legat på informanternas 

berättelser och där informanten har talat ungefär 90 procent av intervjutiden. Om jag använt 

mig av exempelvis enkät som metod, hade jag missat mycket relevant djupgående 

information, som har en tendens att försvinna med en sådan undersökningsmetod. Eftersom 
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svaren ofta är mer komplicerade än att bara kunna sammanfattas i en mening eller ett kryss i 

en ruta. 

 

Innan jag utförde min första intervju gjorde jag en pilotintervju med en person som inte var 

delaktig i studien, dels för att testa min intervjuguide men även för att jag själv skulle vara 

mer trygg som intervjuperson. Intervjuerna kom att avkodas för identifikation så informanten 

ska känna sig trygg att berätta hela sanningen utan att vara orolig att det ska påverka dennes 

framtida karriär.  

 

Intervjuerna 

Eftersom mitt syfte var att undersöka varför ett antal högt uppsatta kvinnliga chefer har 

lämnat ett stort svenskt företag samt hur man kan förbättra företaget till att bli en mer 

jämställd och attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning kom mina intervjuer att 

genomföras med före detta anställda kvinnor på företaget. Cirka två veckor innan min uppsats 

skulle börja ringde jag upp berörda personer och berättade vad mitt uppdrag var och frågade 

om de var intresserade av att delta. Alla personer som jag kontaktade svara ja på att delta i en 

intervju.  Eftersom ingen av dessa kvinnor arbetar kvar inom organisationen erbjöd jag mig att 

komma ut till de aktuella personernas respektive kontor för att utföra intervjun. Eftersom jag 

var gäst hade mina informanter bokat ett rum på företaget så att samtalet skulle ske i en privat 

miljö. Jag inledde varje intervju med att meddela informanten att intervjun var anonym och att 

ingen på det före detta företaget skulle ta del av transkriberingsmaterialet förutom jag själv. 

Innan intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) över de teman intervjun skulle 

beröra. Totalt kom det att bli sju intervjuer som tog  mellan en och en och en halv timme 

vardera att genomföra. 

 

Bearbetning och analys av data 

Vid intervjutillfället använde jag mig av en iPhone 5 för att spela in intervjuerna och för att 

senare transkribera mitt material. Transkriberingen skedde i direkt anslutning till intervjuerna 

eftersom jag inte ville riskera att glömma relevanta delar kring exempelvis vilken typ av 

stämning det var under vissa av svaren. Jag transkriberade varje intervju ordagrant dock med 

undantag för långa pauser när exempelvis informanten funderade på vad hon skulle svara. 
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Transkriberingarna kom sedan att tolkas i sin helhet och därefter plocka ut citat och 

berättelser som jag fann intressant för studien (Fejes & Thornberg, 2009). Jag ställde även de 

fullständiga intervjuerna mot varandra för att skapa mig en helhetsbild vad informanterna 

menade (Kvale, 2007). Fejes & Thornberg (2009) benämner det här som en hermeneutiska 

spiralen, som innebär att du ständigt jämför del mot helhet. 

För att skapa mig bästa möjliga bild av vad som sagts under intervjuerna och få med åsikter 

från alla informanter valde jag att dela upp min resultatdel i teman och på så sätt skapa mig en 

bättre översiktsbild av materialet och sammanställa de mest centrala delarna för ämnet i ett 

mer kompakt och lättolkat material (Kvale, 2007).  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna delade jag upp svaren från informanterna och 

respektive fråga i olika dokument för att skapa en mer översiktlig bild av vad materialet 

egentligen sa.  

 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska frågor 

Eftersom tiden var begränsad för den här studien genomfördes sju intervjuer. Mitt mål inte var 

att generallisera materialet till en större population utan att få en bra bild av informanternas 

åsikter. Min studie är förankrad i empirin då jag utgått från mina transkriberingar och via det 

fått informanternas verkliga berättelser. Jag anser jag att min studie har hög grad av 

tillförlitlighet då jag med transparens beskrivit mitt genomförande och låter informanterna 

komma till tals med sina egna ord (Fejes & Thornberg, 2009). Jag anser även att min studie 

har hög trovärdighet (Fejes & Thornberg, 2009) då jag har tagit upp tidigare relevant 

forskning och haft en tydlig struktur genom hela mitt arbete där jag går igenom alla steg i min 

undersökning. 

 

Det finns fyra huvudkrav som bör tillämpas inom samhällsvetenskaplig forskning, de kraven 

är konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet 

(www.vr.se).  Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande personerna ska känna en 

trygghet att personuppgifter och andra betydelsefulla frågor skall behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Samtyckeskravet handlar om att respondenterna är medvetna att de 

deltar frivilligt i studien och att om det kommer exempelvis en obehaglig fråga behöver man 

inte svara på den utan det är helt upp till individen själv att avgöra om man vill fortsätta eller 

sluta. Informationskravet handlar om att respondenterna har fått relevant information kring 
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studien innan de ger sitt medverkande och att det är helt upp till respondenten själv att avgöra 

om man vill medverka eller inte. Nyttjandekravet handlar om att man som forskare försäkrar 

sina respondenter att materialet endast används till denna studie och inget annat (Bryman, 

2002). I min studie har jag tillgodosett dessa krav genom att jag har varit väldigt noggrann 

med att endast jag ska ta del av transkriberingarna och ingen annan person på företaget. 

Informanterna har även haft god insyn i vad studien handlar om och varit väl medvetna vad 

syftet med studien har varit. Den informationen fick de när de tillfrågades om att delta i 

studien. Jag följde vetenskapsrådets kriterier och informanterna fick erbjudandet att läsa sin 

transkriberade intervju. 

 

Ur den etiska aspekten anser jag det är av högsta värde att jag var väldigt försiktig i 

hanteringen av mitt material så endast jag kom att ta del av det. När intervjun var transkiberad 

och anonymiserad så raderades inspelningen. Jag har även gjort så att jag har avidentifierat 

mina intervjuobjekt så att personerna blir anonym i rapporten och ska känna sig trygg och inte 

riskera att bli utlämnande på något vis. 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån informanternas utsagor. Resultatet är indelat i fem teman: 

Arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv, Ledarskapet inom företaget, Kvinnors 

möjligheter att avancera, Vägen till att bli ”high potential” samt Att bli en attraktivare 

arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning. 

 

Arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv 

I det första temat redovisas informanternas utsagor om huruvida företaget är en jämställd 

arbetsplats. Övergripande anser informanterna att företaget är en jämställd arbetsplats på flera 

nivåer inom företaget men att det brister i vissa led. De anser att det är övergripande jämställt 

på företaget upp till mellanchefsnivå, men efter mellanchefsnivå händer det något.  

 

Den stora utmaningen är förflyttningen från mellanchef till nästa steg som är 

enhetschef. Jag skulle tro att det är rätt jämnt på mellannivån också men sen så 

finns en nivå som är precis under enhetscheferna som fortfarande är ganska stort 

till antalet.  Vad är det som händer när midjan kommer på det där timglaset? 

Vad är det som inträffar där? Jag tror att det är en brist på förebilder, hur får 
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man kvinnor att våga? som gör att det inte sker i samma utsträckning och att 

man måste lägga tid på att göra annorlunda där. (Informant 1) 

 

Flertalet av informanterna anser att företaget är på väg i rätt riktning men att det fortfarande 

finns mycket att arbeta med. En generell åsikt som genomsyrar alla informanter är att de 

tycker att företaget utstrålar en allt för ”gubbig” stämning som sänder ett signalvärde att det är 

männen som bestämmer inom företaget, vilket enligt informanterna inte ger ett speciellt 

jämställt intryck. Informanterna är även inne på ett spår att det inte känns som personer högre 

upp i företaget är speciellt medvetna kring området jämställhet med undantag för ett antal 

personer. 

 

Jag kommer ihåg att man en gång försökte skicka ledningsgruppen på en 

utbildning för att öka medvetenheten om jämställdhet men tyvärr så tackade alla 

nej till den möjligheten och efter det vet jag inte om det har hänt något. 

(Informant 3)  

 

En av informanterna är inne på ett liknande spår där hon inte bara talar om att det inte är 

jämställt på företaget utan att det påminner om åldersdeskriminering ju högre upp de anställda 

kommer inom organisationen. Hon menar på att det är mycket äldre herrar i organisationen, 

som ofta kan ha haft sin tjänst i 20 år utan att ha flyttat på sig, vilket gör att det blir svårt för 

en yngre person att lyckas ta sig in i en stark gruppering.  

 

Vidare berättar många informanter att man inte upplever att det satsats lika mycket på yngre 

kvinnor som på yngre män. En person berättar att det inte var allt för ovanligt att hon kom till 

interna utbildningar inom företaget där hon var ensam kvinna. Den beskrivningen stärks av en 

annan informant. På frågan om du upplever företaget som en jämställd arbetsplats svarar hon: 

 

Både ja och nej. Ja så till vida att jag tycker man har jämställda möjligheter att 

växa och gå vidare. Nej på det perspektivet att jag tycker att planeringen för hur 

man får balans i dom man satsar på, det är inte lika jämställt. (Informant 2) 

 

Satsar man mer på män i större utsträckning? (Jag) 
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På unga män, ja. Jag tror så här att unga män i organisationen har lättare att hitta 

någon som lägger armen runt axlarna och tar med dom vidare och upp 

någonstans. Traditionen är mycket svagare när det gäller kvinnorna. (Informant 

2) 

 

Hon är inne på spåret att det från början satsas för lite på unga kvinnor men även att när de 

kommit sig en bit upp inom organisationen, och när de ska ta det sista steget upp från 

exempelvis en mellanchefsnivå, är det lättare som ung man att hitta en mentor att bolla tankar 

och idéer med. Hon anser också att företaget var en väldigt jämställd arbetsplats så länge som 

hon befann sig på lägre chefsnivå. Hon menar att en förklaring till varför något sker efter 

lägre chefstjänster kan vara för att många kvinnor inte tackar ja till uppdrag i samma 

utsträckning som deras manliga konkurrenter. Flera andra informanter är inne på liknande 

spår att kvinnor i större utsträckning ”tänker efter” för mycket när de får chansen att bli chef 

till skillnad från killarna som ofta tackar ja utan att tänka speciellt mycket. En informant 

förklarar det som att om det i en arbetsbeskrivning finns med tio kriterier som ska uppfyllas 

för att vara lämplig för tjänsten så tänker kvinnorna att de måste uppfylla elva av de tio 

kriterierna för att tacka ja, samtidigt en man ofta tackar ja om han tycker att han uppfyller sju 

av kriterierna. Informanten anser att lite av problemet ligger hos företaget och att företaget 

måste visa att det är accepterat att misslyckas som ung kvinna. Samtidigt anser flertalet att ett 

ansvar också ligger hos kvinnorna att våga utmana sig själva. 

 

Enstaka av informanterna är inne på att de helt och hållet anser att det är en jämställd 

arbetsplats, eller att man inte har något som pekar på att det inte skulle vara jämställt. Ingen 

av dem har känt sig förfördelad som kvinna. En av dem berättar: 

 

Jag har inte känt mig förfördelad som tjej eller kvinna utan det har känts bra. 

(Informant 7) 

 

En av informanterna berättar att hon inte har haft någon kvinnlig chef som hon har rapporterat 

till, men att de personer som hon har haft och göra med har varit jämställda och att det på så 

vis har känts jämställt. Noterbart är att de personer som har upplevt företaget som en jämställd 

arbetsplats har alla gemensamt att de har haft en bra relation med sin närmsta chef. Utöver de 

starka åsikterna åt vardera sidan så finns det ett antal informanter som anser att företaget är 
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varken eller, man kan visa på sidor som gör företaget jämställt samtidigt som det finns 

exempel som gör att man inte uppfattar det som jämställt.  

 

Sammanfattningsvis går tongången att informanterna tror att företaget har kommit långt fram 

i utvecklingen, till skillnad från sina konkurrenter, men att det uppenbarligen finns brister 

kvar att arbeta med. Dock ska sägas att flertalet tycker att företaget försöker utbilda fler 

kvinnliga chefer vilket har setts som positivt. 

 

Ledarskapet inom företaget 

I det andra temat kommer jag gå igenom informanternas åsikter av ledarskapet på företaget. I 

princip alla av informanterna anser att ledarskapet är olika beroende på vem man får som 

närmsta chef eftersom det är en så pass stor organisation. Många menar att människor är olika 

och alla kan ha den bästa chefen, men att det i vissa fall kan skilja mycket är oroväckande. 

Många berättar att ledarskapet upplevs som ”för snällt” och inte nog tydligt. En informant 

utrycker det som att ledare på företaget inte vågar säga till ordentligt utan stryker medhårs 

istället för att ta upp den verkliga kampen om det faktiska problemet. En annan informant 

berättar hur hon upplevde ledarskapet: 

 

Ja det var ju väldigt individbaserat beroende på vem du hade att göra med, alltså 

företaget är ett jättebra företag och jag tycker väldigt bra om dom men ibland 

kan man tycka att ledarskapet gjordes på så sätt att man var lite för snälla. 

(Informant 5) 

 

En av informanterna förklarar stämningen med att man måste känna av vad som ”susar i 

säven” när man kommer högre upp inom företaget och att man måste lyssna av vad som sägs 

längs väggarna. Hon beskriver det liknande en politiskt organisation där känslan är att en del 

beslut tas i bastun och att det inte alltid är raka rör på mötena. Hon menar även att flertalet 

chefer hellre sopar ”jobbiga” problem under mattan och hoppas att det ska lösa sig än att ta 

tag i problemen och rätta till dem. En annan av informanterna är inne på samma spår där hon 

förklarar ledarskapet inom företaget för ”lite räddhågset” där hon menar på att man var rädd 

att ta svåra beslut, oavsett om besluten handlade om jämställdhet eller ett alkoholproblem. 
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Det finns starka åsikter om vilka signalvärden som sänds ut från högsta toppen. En informant 

berättar att det exempelvis finns en policy som säger att alla ska använda en viss mobiltelefon 

igenom hela koncernen, men att ledningsgruppen använder en modernare telefon. 

Fortsättningsvis berättar hon att när man skulle åka iväg på företagsresa så var det turistklass 

som gällde, men, när koncernledningen skulle åka iväg då var det helt plötsligt en bättre biljett 

som skulle användas. Hon menar på att det är extremt viktigt att föregå med gott exempel i 

den högsta toppen för att undvika enkla problem liknande dessa.  

En annan informant är inne på samma spår och berättar att fokus på ledarfrågor har varierat 

under en tid men att när hon lämnade organisationen var de på väg åt fel håll. Hon menar på 

vilket enormt starkt signalvärde det sänder ut att inte HR-chefen ingår i koncernledningen, 

och hon menar på att det signalvärdet når långt utanför företagets bransch och mycket länge 

än företaget tror. Hon berättar vidare att för henne är det ett sätt att indirekt nedprioritera 

frågan om kompetensutveckling, ledarskap och ambitioner att inte ha HR-chefen i 

koncernledningen. Hon anser att företaget i fråga är en på tok för stor organisation för att inte 

ha det på det här viset. Hon berättar kring frågan om styrkan i signalvärden:  

 

Nepotism är ett starkt ord, där vänskapsband eller gamla historier får styra hur 

man tillsätter tjänster eller väljer andra saker eller tar hand om saker som är 

utmaningar och det signalvärdet tror jag är underskattat, för de är också en sak 

som strömmar igenom organisationen. Man känner att flyttar man inte på en 

dålig chef som är känd för alla, flyttar man inte på det ledarskapet eller bryter 

det och har en plan för hur man gör det och sen är det ju inte så att man är ute 

efter någon skalp utan det handlar mer om att om någon är en duktig expert men 

kanske inte så bra ledare så kan man ju gärna få fortsätta att vara en duktig 

expert men behöver inte vara ledare för det, och den där synen är en sådan 

aktivitet som man måste jobba mer med. (Informant 6) 

 

De här historierna bekräftas av andra intervjupersoner som berättar att människor i de högre 

leden i företaget inte ”lever som man lär” där informanterna pratar om att de måste föregå 

med gott exempel. Flertalet menar på att det finns tydliga ledarprofiler utstakade men att det 

på senare tid känts som företaget fallit lite utanför ramen och att de personer som är chefer 

inte följer ledarprofilerna fullt ut. 
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En majoritet anser även att vissa anställda på företaget har suttit för länge på sina positioner 

och anser att företaget måste skapa rotation om man vill ha förändring för hur ledarskapet bör 

skötas. En person ger ett exempel där hon berättar att det har funnits flera personer som har 

suttit förlägne på företaget och inte fungerat i sin roll men att ansvariga personer inte vågar ta 

upp det och prata klarspråk med personen för att den har arbetat 20 år på företaget. En annan 

person menar på att det inte är bra om en chef blir kvar på en tjänst för länge, då hon anser att 

chefen uppnår ett visst mättnadsstadie och inte tillför speciellt mycket längre. 

 

Men konkret för att öka andelen kvinnliga chefer, bort med gubbarna vid hädan, 

gubbsen alltså har man jobbat 30 år i företaget som gubbe och har hög position, 

jag vet inte… vill man ta företaget in i den moderna världen måste man nog ha 

en annan sammansättning och inte bara ha så mycket äldre herrar. (Informant 2) 

 

I grund och botten tror informanterna att mer rotation på företaget hade varit positivt ur flera 

aspekter och då främst att skapa ett nytänkande kring jämställdhet. 

 

Kvinnornas möjlighet att avancera  

I mitt tredje tema går jag igenom kvinnornas möjligheter att avancera inom organisationen. 

En av mina frågeställningar var om utvecklingsmöjligheterna har begränsats på grund av 

vilket kön du tillhör. Vilket har varit en svår fråga att svara på eftersom detta inte har varit 

någon jämförande studie men av de intervjuer jag har gjort tror jag mig fått en bild av hur 

situationen har sett ut. Ett flertal av informanterna svarar att de tror att de blivit 

bortprioriterade på grund av de är kvinna, men ett antal åberopar även att det inte är helt 

självklart om de blivit bortprioriterad för att de är kvinna utan på grund av att ledningen helt 

enkelt ansåg att en annan person var mer lämpad för tjänsten. Flertalet anser att det är svårt att 

svara på vilka faktorer som avgjorde att exempelvis en annan person blev vald till en tjänst 

före dem. Samtidigt menar en majoritet att tanken har slagit dem om det var professionen eller 

könet som fick vågskålen att väga över i slutänden.  

 

Det ska sägas att i princip alla jag har intervjuat har varit nöjda eller mycket nöjda med sina 

utvecklingsmöjligheter inom företaget och alla känner att de har fått fantastiska möjligheter 

att gå olika program såsom exempelvis Ruter dam (extern exklusiv utbildning för kvinnor) 

eller liknande program. I princip alla jag har intervjuat anser att de är glada och nöjda att de 
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fått förmånen att arbeta på ett så pass bra företag som har tagit hand om dem och utvecklat 

dem väl och gett dem den breda bas de har idag. Men många av de jag pratat med menar även 

att kvinnor ofta får arbeta hårdare för att lyckas jämfört med sina manliga kollegor. En av dem 

berättar kring området om att hon tror sig blivit bortprioriterad för att hon var kvinna:  

 

Jag är rätt van att inte bry mig så mycket om det så länge jag känner att jag kan 

utvecklas så kanske jag armbågar mig fram lite mer men det kan jag känna att 

som kvinna behöver du leverera 100 procent det finns inte att bara leverera 80 

procent utan du får ge 110 procent för att det ska bli jämnt. (Informant 4) 

 

Under intervjuerna kom det fram att många av mina informanter berättade att de upplevde sig 

själva som ganska ”manliga” i sitt beteende. De upplevde sig själva som väldigt drivna och de 

tog för sig mycket på arbetsplatsen. En informant beskriver det som: 

 

Om jag är på ett möte och ingen lyssnar på mig då gör jag mig hörd på ett eller 

annat sätt så folk lyssnar på vad jag har att säga. (Informant 5) 

  

En annan informant beskriver för mig att hon känner sig väldigt manlig många gånger där hon 

roffar åt sig en plats om ingen plats ges åt en. Hon menar även att hon de gånger hon har känt 

motstånd har hon fortsatt kämpa tills nya möjligheter getts och om inga möjligheter 

uppkommit sökt sig vidare från organisationen.  

 

Några informanter har också berättat om en period i företagets historia som var väldigt mörk 

ur flera aspekter och då inte minst jämställdhetsaspekten. Det var en före detta högt uppsatt 

chef inom organisationen som hade en extremt skev människosyn i stort och då kvinnosyn i 

synnerhet. Det finns ett exempel där personen i fråga började blogga på intranätet där han en 

dag hade lagt upp en seriestripp med en bild på en man som stod som en gammal hemmafru 

med förkläde och lagade mat med bildkommentaren ”männen får passa sig, nu kommer 

kvinnorna” som då syftade mer eller mindre att han tyckte det hade kommit fram för mycket 

kvinnor högt upp i organisationen. Alla är överens om att saker liknande det här inte 

förekommer i dagsläget, men många menar att den jargongen fortfarande finns kvar hos vissa 

personer, kanske inte lika öppet och i lika stora doser som i exemplet men mentaliteten finns 

underliggande där. Ett annat mindre smickrande exempel för företaget är en informant som 

berättar i sin intervju hur hon började i organisationen samtidigt som en manlig kollega och 
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som enligt henne har gjort liknande karriärer inom företaget men att dagen hon slutade var 

löneskillnaden mellan dem ca 19 000. Vilket är ytterligare ett exempel på att det går fortare 

och är lättare för män att avancera inom organisationen än för kvinnorna.  

 

Jag vill ändå säga att lönen absolut inte är allt, men när man ser att det är en så 

pass stor skillnad rent lönemässigt blir man väldigt besviken och ledsen och rent 

ut sagt förbannad och har ingen lust att vara kvar på företaget. (Informant 3) 

 

Ett exempel som påminner om att jargongen finns kvar är att flertalet av intervjupersonerna 

upplever det som att som kvinna på en högre position inom företaget blir kvinnorna ofta 

hårdare bemött om ett misstag begås och i vissa fall får lämna sin tjänst. Många menar på att 

det finns konkreta exempel inom organisationen där äldre män har gjort större misstag men 

som fortfarande får vara kvar samtidigt som kvinnorna bara har en chans att lyckas och om 

det inte går vägen får man i värsta fall lämna sin tjänst. Informanterna menar alltså att 

ledningen i större utsträckning har mer översende med misstag från män och mindre 

översende när en kvinna göra något som går fel. Kvinnorna blir då ofta uppsagda samtidigt 

som männen får fortsätta eller får ett nytt fint uppdrag. Några av informanterna tror att 

signalvärdet i att man måste vara ”perfekt” som kvinna och högt uppsatt chef gör att många 

yngre lovande kvinnor väljer att hellre vara kvar på sin ”bekväma” tjänst som mellanchef, än 

att försöka klättra till de högre positionerna eftersom rädslan att misslyckas är större än priset 

att vinna.  

 

Jag har sett konkreta exempel på att före detta kvinnliga chefer blivit behandlade 

på ett negativt och i vissa fall hemskt sätt och då slår tanken en att nä det där vill 

jag inte ska hända mig själv. (Informant 7) 

 

De flesta av informanterna anser att de har haft övergripande bra utvecklingsmöjligheter inom 

företaget och att anledningen till att de slutade utvecklas och att det skapades ett hinder var 

snarare för att de inte kom överens med sin närmsta chef eller att de hade klättrat så högt upp 

så att det inte fanns något annat jobb att ta än sin chefs. Ingen påvisar att jämställdhetsfrågan 

har varit huvudorsaken för dem att sluta utvecklas, utan att när informanterna kände sig mätt 

och färdiglärd inom ett område så rörde de sig vidare till nästa. Med det sagt behöver 

jämställdhetsfrågan inte ha varit utan betydelse.    
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Vägen till att bli ”high potential” 

I mitt fjärde tema kommer jag behandla frågan om informanterna var medvetna att de var high 

potential personer. En oväntad upptäckt som kom upp under intervjuerna var när jag ställde 

frågan beskriv din väg att till att bli high potantial (HP) så svarade flertalet med liknande svar 

som ”hur menar du då?” (Informant 6) och var allmänt frågande om vad jag menade och 

ville att jag skulle förklara närmare. Efter att ha gått igenom min intervjuguide en sista gång 

innan jag skulle utföra mina intervjuer ringde jag min uppdragsgivare på företaget och frågade 

om alla informanter vet om att de är HP? På vilket hen svarar: Ja det ska alla veta, de är på 

sådana positioner där de vet om att de är HP. Vid mina intervjuer med informanterna kom det 

fram att få av informanterna var medvetna om att de var HP. En informant svarade på frågan 

om hon har varit medveten om att hon varit en HP: 

 

Nä ingen har ju berättat det, jag kunde tycka att exempelvis när man blev skickat 

på ruter dam så fanns det liksom inget mål efteråt som varför låter vi den här 

personen gå det här programmet? Så fanns det liksom inte ett tänk efter utan var 

mer av en belöning man fick typ ett kvitto. Men det var ingen på företaget som 

hade en dialog med mig att nu har du fått gå ruter dam vad tänker vi oss att man 

ska göra nu då, inget sånt tyvärr. (Informant 1)  

 

En annan informant förklarar det såhär: 

 

Det är roligt att du sa det när vi pratade över telefon att jag var en high potential 

men det var de då ingen som sa till mig att jag var det när jag arbetade på 

företaget… (Informant 2) 

 

Dock ska det sägas att de mest framgångsrika av mina informanter var medvetna om att de 

var en betydande resurs för företaget och i vissa fall även att de var definierad som HP.  

 

Ja men det har jag ändå varit medveten om, på min position vet man att man har 

varit en viktig resurs för företaget. (Informant 7) 

 

Det är även en informant som är inne på spåret att hon inte tycker begreppet HP har tillfört 

någonting bra till HR, eftersom hon menar på att det begränsar vilka personer som är 
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”lovande” och att mängden lovande människor är betydligt större än de som faktiskt får gå 

programmet.  

 

Att bli en attraktivare arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning 

I mitt femte tema går jag igenom förbättringsområden som företaget kan arbeta med för att bli 

en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning. I grund och botten tror alla 

informanter jag intervjuat att ett mentorsprogram för kvinnliga lovande medarbetare är ett 

måste. Enligt dem behöver en kvinna som ny chef från början få ett större stöd än vad som 

finns i dagsläget. Många anser att man ska utnyttja äldre personer inom organisationen som 

har gjort samma resa i större utsträckning och då helst kvinnor som gjort samma resa. 

Samtidigt som ett antal menar att det inte har att göra med om det är en kvinna eller man som 

är mentor utan, det viktiga är att personen vill lära och hjälpa till. Flertalet av informanterna 

anser att det är bra att ha någon annan än sin närmaste chef att bolla idéer med, eftersom man 

inte alltid vill ta upp vissa saker med sin närmsta chef och då kan det vara bra att ha någon 

annan att diskutera med.  

 

Jag tycker man ska ägna tid åt att se till att man får mer stöd i de tidigare åren på 

ett mycket tydligare sätt och kanske genom ett eget mentorsystem använda sig 

av äldre som varit med om den där resan. (Informant 5) 

 

Sedan är många inne på att det måste vara okej att som kvinna få gå ner på deltid och 

fortfarande få vara kvar som chef, i samband med exempelvis mammaledigheten. Det måste 

finnas policys på företaget som visar på att om en chef vill gå ner på deltid, av befogade 

anledningar, så måste alltid svaret vara ja. En informant är inne på teorin att chefer ska 

ifrågasätta i större utsträckning om en kvinna vill gå ner på deltid när hon kommer tillbaka 

från exempelvis mammaledighet bara för att normen säger det. 

 

Ta inte bara det när en tjej inte säger att hon klarar av det, ifrågasätt lite, varför 

kommer du inte klara av det? Vad är du orolig över? Osv. Ett chefsskap ska ju 

per automatik inte betyda att man ska jobba mer utan det handlar ju mer om att 

man har ett ansvar och att du ska leda och coacha andra människor och man ska 

inte vara så orolig att man ska lägga ner 150 procent. (Informant 3) 
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Hon anser att bara för att normen säger att man ska gå ner på deltid behöver inte de betyda att 

man behöver det. Hon menar på att man istället ska ställa frågor om vad som gör att kvinnor 

inte kommer klara av att arbeta heltid. 

 

Flera informanter är även inne på det faktumet att det är viktigt att det är 50/50 i 

koncernledningen, för att föregå med gott exempel och skicka signaler att man eftersträvar en 

jämställd arbetsplats till resten av företaget. Sen anser de att det är viktigt att kvinnor som 

idag sitter i koncernledningen promotar andra kvinnor för att skapa en dominoeffekt. För om 

inte kvinnorna i ledningsgruppen promotar andra kvinnor kommer kvinnor inte att synas i 

samma utsträckning.  

 

Flertalet av informanterna är även inne på att attityden inom organisationen måste förändras 

där åsikter om att män och kvinnor bemötts olika från personer i högsta toppen. Stämpeln att 

det fortfarande kan te sig så här på vissa delar inom organisationen måste bort, om man vill gå 

in och utveckla organisationen och följa med de moderna mönster som finns i dagsläget, 

berättar en av informanterna. En konkret åtgärd som har föreslagits är att testa hur manliga 

och kvinnliga högre uppsatta chefer inom organisationen ser på jämställdhet, för att skapa en 

större medvetenhet. En informant är även inne på att ledningen ska leva som de lär: 

 

 Jag tycker det är viktigt att leva som du lär, det är lite som med barnen hemma, 

barnen gör inte som du säger utan barnen gör som du gör. (Informant 4) 

 

Hon menar på att de inte kan sitta och prata om att vara pro jämställdhet bara utan de måste 

agera med faktiskta åtgärder och visa att de faktiskt vill det och visar ett genuint engagemang 

annars är det ingen idé enligt henne. 

 

Informanterna uttryckte även att det måste ges ett bättre skydd till de kvinnor som väljer att ta 

de yttersta positionerna. Upp till mellanchefsnivå vågar nog de flesta gå till. Företaget måste 

visa på att får misslyckas med ett uppdrag och att det inte bara blir sparken, att man inte 

behöver bli lynchad av ett misstag. Företaget ska ha det sunda synsättet att alla gör misstag för 

eller senare, det viktiga är att man lär sig av sina misstag och utvecklas som människa och 

ledare. 
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Där måste man se till att personen i fråga vet att bara för att man misslyckas 

med ett uppdrag så blir det kicken i princip, det tror jag är super viktigt. 

(Informant 2) 

Analys 

 

Ett av de problem som beskrevs av informanterna var ledningens bristande kunskap om 

jämställdhet. En av dem berättade hur hon hade försökt skapa medvetenhet och upplysa 

ledningsgruppen mer om området jämställdhet via utbildningar men där hade intresset varit 

svalt och idén rann ut i sanden. Som Insch, McIntyre, Napier (2008) berättar är det viktigt att 

utbilda de personer som sitter högt upp i ledningen kring området jämställdhet för att skapa en 

större medvetenhet. Om inte personerna som sitter på de högre positionerna på företaget är 

medvetna om problematiken med ojämställdhet, är det svårt att förvänta sig att förändring ska 

ske i resten av organisationen. Det här bekräftar även en annan av informanternas åsikt om 

signalvärden från ledningsgruppen. Hon var inne på att det är väldigt viktigt att ledningen 

föregår med gott exempel och att deras beteende genomsyrar hela organisationen. Om en 

ledningsgrupp verkligen vill skapa förändring, krävs det att hela organisationen vill skapa 

förändring, inklusive ledningsgruppen. Insch, McIntyre, Napier (2008)  är inne på att det är 

viktigt att ett företag ser över rådande policyer och rutiner för att få bort de könsfördomar som 

finns idag. I artikeln, vars huvudfokus var att studera om det finns ett extra glastak för kvinnor 

som vill klättra i internationella organisationer, men som för att lyckas uppnå de mest 

åtråvärda tjänsterna måste gå via internationella uppdrag. Just det området är kanske inte 

applicerbart för det här specifika företaget, eftersom den internationella verksamheten är 

begränsad, men det är fortfarande en viktig aspekt att ha i åtanke om företaget i framtiden 

väljer att göra större satsningar utomlands. 

 

Enligt Adams och Funk (2012) finns det anledningar att man kan förvänta sig att könsroller 

suddas ut när man har passerat glastaket, eftersom kvinnor som fullföljer och blir ledare är lik 

sina manliga kollegor.  Det här bekräftas av ett flertal av mina informanter som har uttryck på 

ett eller annat sätt att de överlag är väldigt ”manlig” i sina beteenden och som en informant 

beskrev det för mig som: 
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Om jag är på ett möte och ingen lyssnar på mig då gör jag mig hörd på ett eller 

annat sätt så folk lyssnar på vad jag har att säga. (Informant 5) 

 

Det kan vara en förklaring till varför just dessa kvinnor har lyckas att ta sig igenom glastaken 

i en mansdominerad värld. Det här är en teori som bekräftas av forskarna, som är inne på att 

en orsak att kvinnor inte får ledande befattning, är för att de är för feminina. Kvinnor som är 

mer ”manliga” i sitt beteende och tankesätt har en större möjlighet att bli befordrade. 

Forskarna är även inne på att i en övergripande manlig miljö försvinner könsnormerna, 

eftersom kvinnorna anpassar sitt beteende efter miljön. Bugeja, Matolcsy, Spiropoulos (2007) 

bekräftar detta med att könsföredomar försvinner när man kommer högre upp i 

organisationen.  

 

O´Conner (2010) belyser det faktum att chefsjobb ofta är skapade för att passa de manliga 

normerna. Både det faktiska arbetet i sig men även de stereotypa förväntningar och 

uppfattningar på hur man ska bete sig som chef. Det här är ett problem för kvinnor med inte 

allt för ”manliga” drag i deras ledarstil men som fortfarande är bra chefer  

 

Wolff och Verzat (2007) menar på att det i dagens Europa finns flertalet lagar och regler för 

att skapa jämställda arbetsplatser, och att män och kvinnor ska få lika lön för lika arbete. Trots 

detta finns det betydande löneskillnader mellan könen i nästan alla industrialiserade länder. 

Sverige är ett av länderna som ligger i framkant av utvecklingen med att ha lika lön för lika 

arbete. Trots detta förekommer fortfarande löneskillnader beroende på kön i Sverige och även 

i företaget som jag har studerat. En av mina informanter berättar en historia om hur en ung 

man som började samtidigt som henne och de hade gjorde liknande karriärer på företaget 

tjänade 19 000 kronor i månaden mer än henne när hon fortfarande var kvar på företaget. Det 

här är något som inte ska förekomma och det är alltid lätt att prata runt den här typen av 

fenomen eftersom man kan alltid förklara bort det med att en person hade en annan titel eller 

liknande. Men faktum är att vi har ett konkret exempel på hur det kan skilja sig åt mellan en 

ung kvinna och en ung man i organisationen. Det ska sägas att med olika titlar kan det skilja i 

lön mellan grupperna, men när det skiljer 19 000 så är det ett bevis på att något är fel. 

 

Jag vill ändå säga att lönen absolut inte är allt, men när man ser att det är en så 

pass stor skillnad rent lönemässigt blir man väldigt besviken och ledsen och rent 

ut sagt förbannad och har ingen lust att vara kvar på företaget. (Informant 3) 
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 I Woods (2006) studie på 16 chefer (10 män, 6 kvinnor) under tio års tid undersöktes hur 

utvecklingsmöjligheterna var för respektive kön. Något som uppdagades var att det tog 2,5 år 

för en manlig chef att få en ledande befattning samtidigt som det tog 4,3 år för en kvinna att 

uppnå samma status. Det bekräftar informantens teori om att män fortare uppnår en högre 

status än vad kvinnor gör. 

 

I princip alla mina informanter ansåg att ett mentorsprogram är ett måste för att lyckas som 

ung och lovande kvinna. De menar på att man ska utnyttja äldre personer inom 

organisationen, som gjort samma resa om de unga och lovande kvinnorna ska göra, för att 

hjälpa dem på vägen. De Vires, Webb, Eveline (2006) bekräftar informanternas teori och 

menar att ett problem för kvinnor i näringslivet för att lyckas klättra inom mansdominerande 

organisationer är bristen på mentorer som kan ”uppfostra” och stötta dem. Något som däremot 

inte framkom av informanterna var tesen om att ett mentorsprogram mellan adept mentor kan 

vara väldigt lärorikt och utvecklande för mentoren själv och organisationen i stort. Det är 

däremot något som De Vires, Webb, Eveline (2006) har uppmärksammat genom sin studie. 

Ett mentorsprogram om jämställdhet i en organisation var väldigt positivt för företagskulturen 

och hur företaget förändrade sin syn på jämställdhet. Forskarna menade på att män som var 

involverade som mentorer i programmet fick större förståelse och respekt för arbetet kring 

jämställdhet, som i sin tur skapade en mervärdeseffekt för organisationens syn på jämställdhet 

(De Vires, Webb, Eveline, 2006). 

 

Marshall (1991) gjorde en undersökning 1991 om hur svårt kvinnorna hade att nå ledande 

befattningar. Wood (2009) gjorde en liknande studie för att jämföra om det hade skett någon 

förändring. Marshall skrev i sin studie att det fanns ett kraftigt motstånd mot kvinnor i 

ledande positioner och även mot kvinnor som ville göra karriär. En förklaring till varför det 

var mindre kvinnor i ledande befattningar var att kvinnor, jämfört med sina manliga kollegor, 

ansågs mindre sannolikt ha nödvändiga erfarenheter och attribut att fylla rollen som chef. 

Marshall (1991) berättar vidare att man inte erkände kvinnors talang fullt ut och att kvinnorna 

ansågs hotfulla när de närmade sig ledande befattningar. Samhället och utvecklingen med 

jämställdhet har gått framåt sedan 1991.  Det som slår mig och som jag anser oroväckande är 

hur jag gång på gång får höra i mina intervjuer att många av informanterna vill ha bort de 

äldre herrarna från organisationen, då de inte ger kvinnorna samma erkännande som männen. 

Att utvecklingen 20 år senare från Marshalls studie inte har kommit länge anser Woods 
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(2009) är oroväckande. Flera av mina informanter är inne på temat att attityden i företaget 

måste förändras, och då främst i toppen av organisationen med ledningen i spetsen. 

Informanterna anser att de högre upp i företaget måste visa ett större engagemang för 

jämställdhetsfrågor och verkligen visa att de vill skapa förändring. 

 

Jag tycker det är viktigt att leva som du lär, det är lite som med barnen hemma, 

barnen gör inte som du säger utan barnen gör som du gör.  (Informant 4) 

 

Med det sagt så är att det inte är riktigt lika illa, som Marshall (1991) beskriver det, i det här 

företaget, men det är fortfarande oroväckande att det finns tendenser som pekar åt det hållet. 

Att ett större svenskt företag år 2013 fortfarande pratar om de här problemen, som är på en så 

pass grundläggande nivå, sänder omoderna signaler till anställda och även utanför företaget.  

 

Något som jag även finner intressant är att nästan alla av informanterna har gått till en bättre 

tjänst sedan de lämnade företaget. Många gånger kan det bli så, om man blir dåligt behandlad, 

att man lämnar mer i vredesmod och kanske inte alltid får en bättre tjänst. Nästan alla av 

informanterna verkar vara väldigt nöjda med sin nya tillvaro och är glada att de lämnade 

företaget, eftersom det har blivit till det bättre. Känslan jag får av informanterna är att alla är 

väldigt drivna och utvecklingssökande människor som, om de exempelvis blir behandlade på 

ett negativt sätt eller inte får rätt utvecklingsmöjligheter, byter spår. Jag tror att alla av mina 

informanter är av en speciell personlighetstyp, som har karaktärsdrag av att vara ledare och 

även en vinnare, och om de inte får de möjligheterna som de förväntar sig så kommer de att 

söka sig vidare. I psykologin pratar man ofta om trait-theory som är en sorts mätning av 

egenskaper hos människor där man kan avskilja om en människa exempelvis är blyg, 

utåtriktad eller drivande (Colbert, Judge, Choi, Wang, 2012). Många av informanterna har 

liknande personlighetsdrag, som kan vara en förklaring till varför alla har gått till bättre yrken 

än vad de hade på företaget. Det man kan avläsa av informanterna är att om det av någon 

anledning inte var aktuellt att vara kvar inom företaget, så var de öppna för att lämna företaget 

för att få fortsätta med sin utveckling. För en del av informanterna kanske det inte fanns 

någon attraktiv tjänst inom företaget som var ledig i samband med att hon slutade, men fanns 

det inget utmanade uppdrag som väntade inom företaget så var det lätt att söka sig vidare. Vill 

ett företag fånga upp dessa personer kan de inte bara anta att den anställda trivs och har ett 

utmanande uppdrag. Uppvaktar företaget inte dem och visar på att det kommer intressanta 
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uppdrag i framtiden som kommer vara aktuella för dem, och berättar för den anställde att det 

är en betydande resurs för företaget så kommer de att söka sig vidare.   

 

Ett problem som uppdagades vid intervjuerna var skiljaktigheterna kring hur medvetna 

informanterna var att de var high potentials. Det uppdagades att självklarheten, som 

personalavdelningen ansåg, att alla informanterna var medvetna om att det var high potentials 

inte var lika självklar när frågan ställdes till informanterna. Det finns en brist i att företaget 

tror att det är självklart att alla vet om att de är high potentials samtidigt som det inte riktigt är 

så i verkligheten. Enligt Fulmer, Stumpf & Bleak (2009) är mindre framgångsrika företag 

generellt sätt mindre benägna att ha ett väl utarbetat program för folk med hög potential och 

visa versa. Hur man ska gå väga för att ha ett väl utarbetat high potentialprogram är olika från 

företag till företag, då det är väldigt individanpassat efter det specifika företagets mål och 

riktlinjer. Något som dock är övergripande för alla typer av företag är att man ska ha någon 

typ av coaching eller mentorsprogram för att ytterligare hjälpa personer med hög potential 

(Fulmer, Stumpf & Bleak 2009). Problemet för företaget är att informanterna inte själva visste 

att de var definierade som high potential samtidigt som företaget tog det för givet att om de 

hade en framstående position så ska de anställda personerna förstå att de är en high potential. 

Utifrån de här antagandena skulle det kunna tolkas som att ett företag aldrig kan vara nog 

tydlig i frågor liknande denna, eftersom det är lätt att ett mindre missförstånd blir till något 

större. Företaget måste göra ett val om de vill välja ut ett antal personer och definiera dem 

som high potential och verkligen vara tydlig med dem och ge dem stor uppmärksamhet eller 

att företaget inte alls använder sig av begreppet high potential, och arbetar med den stora 

massan istället. 

 

I avhandlingen av Sophie Linghag (2009) går hon igenom att det är vanligt att anställda 

personer på olika företag blir befordrad till att bli chef tack vara vilket nätverk du tillhör, 

istället för vilken kompetens de har. Det här anses som ett stort problem, eftersom ledande 

personer som rekryterar ofta tar in folk som kan hjälpa den personen att säkerställa enhetens 

position. En av informanterna berättar om en historia där vänskapsband eller gamla historier 

styr hur vissa tjänster på företaget tillsätts. Vilket bekräftar Lindhag (2009) teori om att man 

mer anställer efter vad som passar att ”umgås” med än den faktiska kompetens som 

egentligen behövs. Om beteenden liknande de här förekommer i allt för stor utsträckning bli 

det svårt för en organisation att utvecklas eftersom samma typer av människor rekryteras. 

Lindmark, Önnevik (2006) anser att det är mer gynnsamt för företag att ha flera olika 



34 
 

personligheter i en arbetsgrupp och att man hellre ska anställa den obekväma olikheten än den 

bekväma likheten.  

 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att anledningen till varför kvinnorna lämnade 

företaget till viss del är individuell, men att de är övergripande inne på samma spår. Generellt 

kan sägas att ingen har något speciellt emot företaget och att majoriteten skulle kunna tänka 

sig att arbeta på företaget igen om rätt uppdrag dök upp. Informanterna känner att företaget 

måste arbeta mer med företagets generella inställning mot jämställhet och då främst på 

ledande positioner inom företaget så synsättet sprider sig vidare längre ner i organisationen 

och på så vis skapa en dominoeffekt. Den största anledningen till att majoriteten slutade på 

företaget var, som jag ser det, inte direkt en jämställdhetsfråga utan att det inte längre fanns 

nog intressanta uppdrag för dem, samt att de inte fick den uppmärksamheten som de 

förtjänande. En befogad följdfråga är dock om informanterna inte fick nog med 

uppmärksamhet och nya uppdrag för att informanterna var kvinna eller om de inte hade 

kompetensen för det. Den frågan går bara att spekulera kring men som jag ser på det finns det 

tendenser att det inte bara var professionen som spelade in alla gånger.  

 

Överlag anser flera av informanterna att företaget är en jämställd arbetsplats på de lägre 

nivåerna men att det efter mellanchefsnivå inte upplevs lika jämställt och en gubbigare 

stämning uppstår desto högre upp i organisationen de kommer. Informanterna är även inne på 

att det inte satsas i samma utsträckning på unga kvinnor som de görs på unga män, vilket 

ingen av dem tycker är acceptabelt.  

Informanterna anser att ledarskapet på företaget är individbaserat och att de kan skilja väldigt 

mycket beroende på vem du får som chef. De menar att det finns många duktiga chefer inom 

företaget men att det även finns allt för många dåliga chefer på företaget som har fått vara 

kvar på sin position för länge. Informanterna menar även att företaget måste inse signalvärdet 

av att inte flytta på en dålig chef sträcker sig längre än till bara den chefens avdelning. 

Informanterna är också inne på att signalvärdet rent generellt att ”leva som man lär” måste bli 

starkare, du kan inte som ledare säga en sak och sen agera annorlunda. 

Generellt anser informanterna att alla har haft väldigt goda möjligheter att avancera inom 

organisationen och de känner absolut inget agg mot företaget. Vissa av dem anser dock att de 
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känt sig bortprioriterade på grund av manliga kollegor samtidigt vissa rent konkret inte vem 

om de blev bortprioriterad på grund av sitt kön eller kompetens. 

Något som även var intressant var att flera av mina informanter inte var medvetna om att de 

var high potentials på företaget. Vissa kunde inse att de var en betydande resurs för företaget 

men att de inte hade fått berättat för dem att de var en high potential. 

För att företaget ska bli en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning anser mina 

informanter att företaget måste ge mer stöd åt unga kvinnliga chefer som vill avancera inom 

organisationen. De är inne på att ett mentorsprogram för kvinnor borde skapas. Informanterna 

är även inne på att om företaget vill bli en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor rent generellt 

måste attityden mot kvinnliga chefer inom organisationen förändras. 

Förslag för framtiden 
För framtiden vore det intressant att undersöka vad som får kvinnliga chefer som idag är 

mellanchefer eller en position som påminner om mellanchef att inte vilja avancera eller det 

som skulle motiverara dem att avancera. Men att även ta reda på om de upplever att det finns 

ett motstånd mot deras motivation att utvecklas och i så fall var ifrån detta motstånd kommer. 

Jag tror att många företaget genom en sådan studie kan få svar på många frågor och då 

förhoppningsvis skapa sig en bild på vad företaget behöver förbättra för att öka andelen 

kvinnliga chefer högre upp i organisationen. 
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Diskussion 

 

Det diskuteras mycket i media om det rådande problemet med det icke jämställda samhället.  

Även fast Sverige är ett land som ligger långt fram i arbetet med jämställda arbetsplatser finns 

det mycket kvar att arbeta med. Känslan jag har fått efter det här arbetet är att Sverige idag är 

generellt sätt ett jämställt land fram till en mellchefsnivå och efter den mellanchefsnivån 

händer det någonting. Andelen kvinnor minskar drastiskt och männen tar en allt större plats. 

Precis som flera av mina informanter har varit inne på, tror jag att fler mentorsprogram för 

kvinnliga chefer är ett måste. Jag anser att företaget ofta kommer in med mentorsprogram allt 

för sent i karriären. Som jag har förstått det är det vanligt att personer som har tillgång till en 

mentor är personer som redan kommit en bit i karriären. Vilket jag kan tycka är väldigt 

konstigt, eftersom när de har mer erfarenhet har de mindre behov av en mentor, då de är mer 

bekväm i rollen som chef och har tagit svåra beslut tidigare i karriären.  Jag anser att om 

mentorsprogram ska utnyttjas till fullo är det viktigt att de personer som behöver stöd ska få 

det tidigt i karriären och ända fram till det har klättrat över glastaket. Min åsikt är att de 

personer som lyckas ta sig över glastaket är personer som klarar sig mer på egen hand och 

som inte är i behov av en mentor i lika stor utsträckning. Dock ska sägas att oavsett om en 

person klarar sig på egen hand eller inte anser jag att en mentor alltid är till det positiva men 

att de mer rutinerade inte är behov av en mentor i lika stor utsträckning som de yngre. 

 

En annan intressant reflektion jag har gjort under det här arbetet är att jag anser att alla mina 

informanter påminner mycket om varandra. Jag tror inte det är en slump att just de här 

personerna är framgångsrika kvinnor i näringslivet. Jag tror att alla av mina informanter är av 

en viss personlighetstyp som alla har intresse att ständigt utvecklas, lära sig nya saker och att 

alltid strävar efter att vinna. Det är deras driv och mentaliteten att jobba hårt som har gjort att 

de har kommit dit de är idag. Det är ingen nyhet att många av mina informanter har fått arbeta 

hårdare än deras manliga kollegor för att lyckas i sina karriärer, och det är de förmodligen inte 

de enda kvinnorna som har gjort, men det är här jag tror att deras mentalitet har spelat en stor 

roll att ta dem dit de är idag. En tanke som slår mig när jag har intervjuat alla dessa personer 

är att nästan alla av dem besitter en väldigt hög grad av social kompetens som jag också tror 

är en anledning till varför de har lyckats. Min insikt är att det finns många chefer i arbetslivet 

som saknar social kompetens vilket i sin tur gör att de verkligen inte passar in att vara chef på 

en arbetsplats. Jag tror att många arbetsgivare och då även mitt företag i fråga tar lite lätt på 
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det här och anser att bara för att de är en bra specialist måste de vara en bra chef, vilket är helt 

fel enligt mig. 

 

Något som jag tror företaget måste arbete mer med är deras ledaridé. Åsikter från 

informanterna tyder på väldigt olika ledarskap inom företaget. Mitt företag är en stor 

arbetsplats och det är svårt att lyckas ha perfekta ledare på varje position, men jag anser att 

felprocenten är för stor. Eftersom i princip alla mina informanter har olika uppleverser, både 

bra och dåliga, är det ett tecken på att det inte fungerar som det ska. Många av mina 

informanter har även varit inne på att företaget måste hitta tillbaka till sina värderingar, där 

det har blivit aldelens för fritt för cheferna att arbeta efter värderingarna. Jag anser att det är 

väldigt viktigt att om man som företag vill stå för en sak, då är det viktigt att göra det fullt ut. 

Har företaget värderingar som de vill stå för och inte följer dessa anser jag att det får en 

motsatt effekt. Exempelvis om företaget vill bli en jämställd arbetsplats finns det konkreta 

saker att arbeta med. För mig handlar det om en motivationsfråga och hur mycket ledande 

personer inom företaget egentligen bryr sig. Brinner inte ledarna inom företaget för att det ska 

bli förändring, då kommer inte förändring att ske. Exempelvis anser de flesta av 

informanterna att det är en gubbig stämning på företaget som i sin tur leder till att företaget 

uppfattas som en omodern och bakåtsträvande arbetsplats att arbeta på. Jag tror att om inte en 

markant förändring sker igenom hela företaget kommer verkligenheten hinna i kapp företaget 

för eller senare. I det kortsiktiga perspektivet kanske de inte har så extremt stor betydelse men 

signalvärdet med att det är ett gubbigt företag, där kvinnor inte ges samma möjligheter, gör att 

unga duktiga kvinnor i framtiden kommer undvika organisationer med allt för skeva 

värderingar och där kan företaget tappa viktig kompetens. 

 

En annan intressant iakttagelse var diskrepansen som fanns mellan informanter och företag 

och synen på begreppet high potential. Där företaget antog att alla personer visste att de var 

high potentials samtidigt som många av mina informanter inte såg sig som high potential eller 

menade att något sådant hade ingen sagt till dem när de var på företaget. Jag tror att många 

saker tas för självklart inom en organisation generellt sätt och det här är ett bevis på det. Ett 

företag antar ofta saker om sina anställda istället för att prata med dem och komma fram till 

hur de exempelvis trivs. I det specifika exempelet som framkom i min studie så tror jag att 

företaget hade kunnat undvika att flera av dessa personer slutade om de hade haft bättre 

kontakt och verkligen visat dem att de var en stor tillgång till företaget. Hade alla 

informanterna vetat att de var en high potential för företaget och att det fanns framtidsplaner 
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för dem att utvecklas inom företaget hade, enligt mina uppfattningar, många av informanterna 

stannat kvar på företaget. 

 

Jag tror inte det bara finns en orsak till varför dessa kvinnor lämnade företaget utan att det är 

flera faktorer. Det är en kombination av att informanterna tycker det är en för gubbig 

stämning på företaget, otydligt ledarskap från ledningen, att de inte fick nog mycket 

uppmärksamhet men även i vissa fall att de helt enkelt fick ett bättre jobb som inte företaget 

kunde matcha. Som jag har nämnt tidigare anser jag dessa personer som väldigt drivande och 

om inte företaget kan ta hand om deras driv av att utvecklas kommer de att söka sig vidare till 

andra organisationer och så tror jag det kommer vara även i framtiden. Om ett företag inte 

lyssnar på vad deras ambitiösa anställda vill så kommer de förr eller senare att lämna om 

företaget inte har en tydlig plan för dem. Risken finns då att de personer som stannar på 

föregaget är personer som trivs med ”serielunken” och inte har några problem med att allt är 

som vanligt och det i sin tur kommer inte främja organisationen att utvecklas i längden. 

Jag vill även vara noga med att påpeka att alla personer jag har intervjuat tycker företaget är 

en väldigt bra arbetsplats att arbeta på och att flertalet av informanterna skulle kunna tänka sig 

att arbeta på företaget igen om rätt uppdrag gavs.  

Metoddiskussion  
Min undersökningsmetod var att använda mig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer då 

jag ansåg att jag behöva fånga in informanternas enskilda berättelser. Något som var bra med 

intervju som metod var att jag kunde ställa följdfrågor som inte fanns på frågemallen om 

något speciellt togs upp. Anledningen till att jag inte valde att använda mig av en kvantitativ 

metodansatts var för att jag ansåg att mina frågor behövde besvaras mer på djupet än att 

kryssa i ja/nej i en enkät. En ytterligare anledning till att jag valde en kvalitativ metodansatts 

var för att jag ”bara” skulle samla sju personers åsikter. Då faller det sig naturligt att utföra 

intervjuer, eftersom enkäter lämpar sig bättre på en större mängd. Nackdelen att intervjua så 

få personer är att oavsett vad du får för svar så går det inte att generalisera för en större 

population. Det är även en nackdel att mina beställare på företaget valde ut vilka personer 

som skulle intervjuas eftersom urvalet då inte blev slumpmässigt. Dock hade det inte varit 

möjligt att ha ett slumpmässigt urval eftersom det var ett begränsat antal personer att 

intervjua. Jag tycker mig ha fått en bra bild av åsikterna kring företaget av mina sju 

informanter och anser att efter sju intervjuer uppnått en viss mättnad i svaren. Jag anser att 

min frågemall var bra och gav mig de svaren som behövdes för att besvara mitt syfte och 
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mina frågeställningar. Det som jag i efterhand anser hade varit intressant var att intervjua ett 

antal män på företaget för att kunna jämföra deras berättelser med kvinnornas, men eftersom 

det inte fanns nog med tid för att intervjua både och valde jag att fokusera på kvinnorna.  

 

Jag anser även att det är till stor fördel att jag inte var anställd på företaget när jag utförde 

intervjuerna samt att jag inte hade någon tidigare relation till informanterna. Jag anser även att 

jag fick fram bättre och ärligare svar eftersom alla intervjuer var anonyma samt att det var 

endast jag som tog del av intervjumaterialet och ingen person på företaget. Jag anser att hade 

en av HR-cheferna på företaget utfört intervjuerna hade de inte fått lika raka och ärliga svar 

och i vissa fall undvikit att ta upp känsliga områden eftersom de i vissa fall hade funnits en 

tidigare relation.   

 

Jag tror även det var till studiens fördel att jag personligen åkte till varje informants kontor 

och utförde intervjuerna hos dem. Jag gjorde det här främst för att mina informanter skulle 

känna sig bekväma och trygga i sin hemmamiljö och även för att det rent lokalmässig var det 

bästa alternativet.  

 

Jag anser att det var bra att jag gjorde en pilotintervju innan jag utförde min första riktiga 

intervju. Under den intervjun ändrade jag ordningen på en del av mina frågor så intervjun 

skulle flyta bättre. Jag tror att om jag inte hade testat min intervjuguide innan min första 

intervju hade risken funnits att viktig information hade missats. Med det sagt så är jag också 

medveten att min intervjuguide kunde ha blivit till de bättre om jag hade haft längre tid att 

förbereda den. 

 

Jag anser även att jag via ett hermeneutiskt angreppsätt på uppsatsen har lyckats söka en 

djupare förståelse och skapat mig en uppfattning till varför högt uppsatta kvinnliga chefer valt 

att avsluta sina anställningar vid företaget. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

- Hur länge sen var det du slutade på X? 

- Hur gick det till när du började jobba som chef på X? (annons, nätverksrekrytering?) 

- Hur kom du i kontakt med X första gången? 

- Vilken var din befattning på företaget innan du slutade? 

- Hur lång tid hade du haft den befattningen då? 

- Hur länge hade du arbetat på företaget (totalt) när du slutade? 

- Vilken utbildning har du? 

 

Om vi går vidare med dina tankar om X som arbetsgivare ... 

 

- Upplever du att X är en jämställd arbetsplats, utifrån ett ledarskapsperspektiv? 

- Om ja, ge exempel 

- Om nej, ge exempel 

 

- Hur upplevde du ledarskapet  

- Ge exempel på styrkor i ledarskapet på X 

- Ge exempel på förbättringsområden 

 

- Blev du stöttad att ta en chefsroll inom X? Hur? Av vem/vilka?  

 

- Beskriv din väg till att bli high potential? 

- Har du alltid varit medveten om att du är en high potential? 

 

- Hur upplevde du dina utvecklingsmöjligheter inom X? 

 

- Tycker du att du har fått stöd under din tid som chef? 

 Om ja, på vilket sätt har det visat sig? Av vem/vilka? 

 Om nej, har du upplevt något som liknar motsatsen till stöd? 

 



 
 

- Har du upplevt hinder för din utveckling som chef/ledare på X? 

 Om ja, skulle dessa hinder ha funnits där om du varit en manlig chef/ledare? 

 

- Upplevde du att X hade en tydlig ledarprofil som företaget arbetade efter? 

Om ja, vad var bra och vad kan/kunde bli bättre? 

Om nej, vad saknade du?  

 

- Hur upplevde du att X arbetade med ledarförsörjning? 

 

- Vad tycker du X ska satsa på för att bli en attraktiv arbetsplats för kvinnor i chefsbefattning? 

 

- Hur kan organisationen bidra till att utveckla/stödja kvinnliga medarbetare att ta en ledande 

befattning inom X? 

 

- Hur upplevde du kommunikationen kring ditt nästa steg som chef från företagets sida? 

 

- Kunde företaget ha agerat annorlunda för att få dig att stanna kvar som chef och utvecklas 

inom X? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att arbeta som chef på X igen? 

Om ja, vad skulle locka? 

Om nej, varför inte? 

 

- Är det något du vill skicka med kring X jämställdhetsarbete för att öka andelen kvinnliga 

chefer och för att uppfattas som en jämställd arbetsplats? 

 

- Avslutningsvis… 

Vad är ledarskap för dig? 

Vad är jämnställdhet för dig? 

 

 

 


