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Sammandrag 
 
Idag är det låg representation av kvinnor i bolagsstyrelser, och år 2015 var det 
exempelvis endast 5 % kvinnor som var styrelseledamöter i börsnoterade bolag i 
Sverige. Detta problematiseras utifrån att Sverige är ett jämställt land jämförelsevis 
med andra länder. Våra grannar i Norge har sedan år 2008 infört en kvoteringslag som 
innebär att fördelningen mellan könen måste vara 40/60 i styrelser i börsnoterade 
bolag, och vi vill med denna studie undersöka om kvotering även skulle vara lämpligt 
även för Sverige. Denna uppsats fokuserar på banksektorn som historiskt sett är en 
mansdominerad bransch och vi vill med denna studie skapa en förståelse för hur det 
kommer sig att kvinnor är underrepresenterade i styrelser. Vår metod är en studie av 
bankerna SEB, Forex Bank och Helgeland Sparebank där vi gjort semistruktrella 
intervjuer med kvinnliga ledare inom olika positioner på dessa banker där vi 
analyserat deras mångfaldsarbete, utbildningsnivåer inom styrelsen samt om 
respondenterna upplevt könsfördomar. Studiens resultat tyder på att det finns en 
osäkerhet kring om “glastakseffekten” finns inom banksektorn i Sverige samt att 
införandet av en kvoteringslag ger fler fördelar än nackdelar och därmed är positivt 
för Sveriges näringsliv.  
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Definition	  av	  nyckelord 

 
Könsfördomar 
Begreppet syftar till en orättvis behandling mellan de olika könen, där kvinnor 
behandlas sämre jämfört med männen på grund av deras kön (Cambridge dictionaries 
online, 2016). 
 
Kvotering 
Kvotering är en åtgärd för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män som syftar 
till att ge det underrepresenterade könet rätta till oönskade skevheter i samhället på 
exempelvis arbetsmarknaden (Nationalencyklopedin, 2016a). 
 
Styrelse 
Styrelse är ett ledningsorgan inom organisationer som enligt lag ska finnas i 
exempelvis aktiebolag (Nationalencyklopedin, 2016b). 
 
Glastakseffekt 
En situation där kvinnor ser möjligheten att nå till toppen inom organisationen men de 
begränsas av könsfördomar, vilka inte är särskilt synliga utåt sett (Morgan, 2006 
s.186). 
 
Patriarkat 
Familje-samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten både inom 
hushållet och offentliga sfären innehas av äldre män (Nationalencyklopedin, 2016).  
 

1.	  Introduktion 

1.1	  Bakgrund 
Kvinnlig representation i bolagsstyrelser har traditionellt varit låg runt om i världen 
(Chen et al, 2014 s. 303). I USA var endast 4 % kvinnor verkställande direktörer och 
19,2 % styrelsemedlemmar i kategorin ”S&P 500” som inkluderar 500 stora 
börsföretag i USA, se Figur 1 (Catalyst Pyramid, 2016). 
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Figur 1. Kvinnor i börsnoterade företag i USA, S&P 500. (Catalyst Pyramid, 2016). 
 
I Sverige år 2015 var endast 5 % kvinnor Styrelseordförande, 29 % Styrelseledamöter 
samt 6 % verkställande direktörer i börsföretag (se Figur 2) (Statistiska Centralbyrån, 
2015). Detta indikerar att Sverige har något högre kvinnlig representation i 
bolagsstyrelser, och jämförelsevis med andra branscher ligger finanssektorn i 
framkant när det gäller jämställdhet (Finansliv, 2015).  
 

 
Figur 2. Styrelser och ledning i börsföretag 2015. (Statistiska Centralbyrån, 2015). 
 
Enligt den internationella rapporten Women in Financial Services, har den kvinnliga 
representationen i styrelser ökat med två tredjedelar under de senaste tio åren, och 
även kvinnlig representation på ledningsnivå ökar, men i långsammare tempo. Enligt 
en kartläggning av tidningen Finansliv är var tredje person i finansbranschens 
styrelser kvinna, vilket är en topplacering när det gäller jämställdhet. Den bank som 
utmärker sig i denna kartläggning är Nordea, vars styrelse består av 63 % kvinnor. 
(Finansliv, 2015). 
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1.2	  Kvotering 
Chen et al. (2014 s.303) hävdar att lagstiftare har beslutat att företag kommer att 
sättas under press för att bli av med könsobalans inom styrelserna. År 2008 beslutades 
det exempelvis i Norge ett krav på kvotering, det vill säga att 40 % av 
styrelsemedlemmarna ska bestå av kvinnor, som vid denna tidpunkt endast bestod av 
9 % (Ahern & Dittmar, 2012 s.137).  
 
I november 2012 framkom även ett förslag till direktiv av EU-kommissionen med 
målet att förbättra balansen mellan könen i börsbolagens styrelser. Detta direktiv 
innebär att vardera kön ska ha minst 40 % av posterna för icke verkställande 
ledamöter. De bolag som inte uppfyller detta krav ska kunna påvisa att ledamöterna 
har utsetts genom objektiv jämförelse mellan olika kandidater. Kriterierna ska vara 
förutbestämda, tydliga och neutrala och om två kandidater är likvärdiga ska det 
underrepresenterade könet ha företräde. Börsbolagen måste även årligen rapportera 
om könsbalansen och vilka åtgärder som tagits för att förbättra den. Hela förändringen 
ska vara genomförd år 2020 och förslaget har inga sanktioner kopplade till sig, 
eftersom det är av “comply or explain-karaktär”, utan det är upp till varje land att 
besluta om sanktioner för bolagen som inte klarar kraven. (Thorburn, 2013 s. 2) 
 
När lagen om kvotering till styrelser infördes i Norge riskerade bolag 
tvångslikvidation om de inte uppfyllde de uppsatta kraven, och inom EU införde 
exempelvis Spanien regler utan sanktioner år 2007. Spanien har dock en mycket 
långsam utveckling där de inte har mer än 12 % kvinnliga styrelseledamöter 
(Thorburn, 2013 s. 3). Thorburn (2013, s.7) menar att lagen har varit framgångsrik i 
Norge med tanke på att man år 2009 uppnått önskad andel, det vill säga 40 % kvinnor, 
i börsbolagens styrelser. Hon menar även att kvoteringen ledde till att styrelsens 
sammansättning ändrades då styrelseledamöterna blev i genomsnitt yngre och mer 
välutbildade samt att det blev något färre verkställande direktörer men fler vice 
verkställande direktörer och finanschefer (Thorburn, 2013 s.7). 
 
Någon kvoteringslag finns inte i Sverige ännu, men banker börjar alltmer beskriva sitt 
arbete kring mångfald i exempelvis rekryteringsprocesser, årsredovisningar och på 
organisationens hemsida (Berggren, 2016). Men det blir inte första gången som 
riksdagen lagstiftar för jämställdhet mellan könen. Innan 1921 kan man konstatera att 
Sverige var ett patriarkat eftersom demokratin innefattade endast männen. År 1921 
gick staten in och lagstiftade att kvinnor i Sverige ska ha rösträtt (Riksarkivet 2016) 
och år 1949 fick kvinnor i Sverige även rätt till vårdnad för sina barn efter en 
skilsmässa (Föräldrabalken, 1949:381).  

	  

1.3	  Styrelsers	  arbetsuppgifter 
Enligt Aktiebolagslagen (ABL, 2005 8:4§) ansvarar styrelsen för bolagets 
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter 
är att leda företagets verksamhet, inkalla aktieägare till bolagsstämma, ta ansvar för 
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att skatter betalas in, se till att årsredovisningar upprättas samt upprätta 
revisionsberättelse (vid behov) och skicka in dessa till Bolagsverket (Bolagsverket, 
2014). 
 
Gustafsson (2012 s.29) menar att de olika ledamöterna i styrelsen bör ha olika 
kompetenser då det inte är till någon nytta om flera ledamöter har samma profil. Han 
hävdar även att kvinnor ofta tänker på ett annorlunda sätt än vad män gör samt ser 
problem och möjligheter ur andra synvinklar, vilket gör att de lämnar värdefulla 
bidrag till en styrelse (Gustafsson, 2012 s.29). Enligt Gustafsson (2012 s.29) är det 
även viktigt att ha en god gruppdynamik med ett välfungerande lagarbete styrelsen 
emellan, samt analysera vilka kommande kompetenser som behöver tillföras till 
styrelsen. 
 

1.4	  Problemdiskussion 
Lagen i sig inskränker företagens frihet till att själva rekrytera efter eget behov. Det 
kan upplevas som hämmande och kontrollerande av staten. Problematiken med denna 
studie omfattar kvoteringslagen. Vi vill undersöka varför det finns så få kvinnliga 
styrelsemedlemmar i jämförelse med män och i och med det undersöks det även ifall 
kvinnor inom bankindustrin drabbas av diskriminering på arbetsplatsen. Lösningen 
som vi nämner i vår studie och som ska analyseras är kvoteringslagen vilket kan 
uppfattas som en diskriminering i sig själv. Scenariot som kan förekomma är att på 
grund av tvång så kan arbetsgivaren anställa en individ som får gå före den andra 
oförtjänt, det är kompetens och viljan som ska driva medarbetarna framåt. 
 
Av egna erfarenheter kan ett scenario beskrivas i en organisation inom 
läkemedelsindustrin där två kvinnliga Lab-chefer anställdes. Styrelsen hade tydligt 
gått ut med att organisationen ska eftersträva 50 % kvinnor i alla chefspositioner inom 
organisationen. Detta skapade aggressioner hos medarbetarna som då ansåg att fel 
personer fick dessa tjänster då de upplevde att det fanns andra som hade högre 
kvalifikationer för just dessa tjänster. De två kvinnliga cheferna hade en svår början 
med sina nya tjänster eftersom deras underordnade inte visade någon respekt för deras 
ställning. Att exempelvis genomföra och organisera ett projektarbete för dem blev 
väldigt tidskrävande och komplicerat på grund av detta.  
 
Andra problem som kan uppstå med en kvotering kan påverka företagen negativt i 
den riktningen att resultatet försämras om man inte anställer den som är mest 
kvalificerat. En kvotering öppnar samtidigt upp för att fler kvinnor får möjligheten att 
bli medlem i styrelsen, vilket skapar kvinnliga förebilder inom näringslivet, vilket är 
positivt för samhället ur ett mångfaldsperspektiv. 
 

1.5	  Frågeställning 
Som titeln lyder vill vi undersöka varför det finns så få kvinnliga styrelsemedlemmar 
inom banksektorn idag. Vi undrar vad bankerna aktivt gör för att motarbeta detta och 
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vilka för- och nackdelar finns det med en kvoteringslag? Detta leder oss till följande 
frågeställning: 
 
-Varför är det så få kvinnliga styrelsemedlemmar inom banksektorn, och är en 
kvoteringslag den rätta lösningen för att få könsbalans? 
 

1.6	  Syfte 
Syftet med denna studie är att den ska ge oss en större förståelse kring varför det är 
färre kvinnor än män i bankers styrelser i Sverige. Tidpunkten för studien är i allra 
högsta grad läglig då jämställdhet är ett omtalat ämne inom media såväl som i 
politiken, och även något som företag börjar arbeta allt mer med genom bland annat 
mångfaldsarbete. Uppsatsen ska kartlägga de begränsningar och problem som ligger 
till grund för varför det är könsobalans inom bankers styrelser samt ligga till grund för 
framtida forskning. 
 

1.7	  Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att endast studera banksektorn i denna studie, då just denna 
bransch ligger i framkant vad gäller jämställdhet. I denna studie har vi fokuserat på att 
endast studera kvinnor i ledande positioner, vilket kan vara till vår nackdel då vi inte 
kan besvara hur männen upplever problemet med könsobalans inom styrelser. 
 

2.	  Teori 

2.1	  Den	  mänskliga	  hjärnan	  
Män och kvinnor skiljer sig åt på många sätt, och i USA har Ragini Verma, forskare 
vid University of Pennsylvania, gjort en undersökning på kvinnor och mäns 
nervsystem där hon har skannat män och kvinnors hjärnor för att se om det finns ett 
samband mellan nervsystemets koncentration mellan de olika könen. Vermas studie 
resulterade i att nervbanorna är koncentrerade på olika delar mellan kvinnor och män. 
Detta visade att kvinnor ska ha lättare för social skicklighet samt bättre 
minneskapacitet, vilket gör dem bättre på att hantera flera saker samtidigt, medan 
männen hade fördelar vad gäller koncentration och perception (Penn medicine, 2013). 
 
Agneta Herlitz professor i psykologi vid Karolinska institutet har med sin forskar 
grupp genomfört en studie på män och kvinnors hjärna och deras minne på ansikten. 
Studien visade att kvinnorna hade bättre minne utav ansikten medan männen. 
Kvinnorna mindes även andra kvinnors ansikten bättre medan man inte fann något 
samband mellan vilket kön männen mindes bäst (Face gender modulates women’s 
brain activity during face encoding 2013).   
 
Karin Thorburn, professor i finansiell ekonomi vid Norges handelshögskola, hävdar 
att tidigare forskning även tyder på att kvinnor, till skillnad från män, höjer kvaliteten 
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på styrelsens arbete då de har ett värdefullt utifrånperspektiv (Thorburn, 2013). Hon 
menar även att kvinnor stärker styrelsens övervakande funktion och skärper kraven på 
verkställande direktörer som lågpresterar samt har generellt också en bättre 
närvarofrekvens än män samtidigt som de bidrar till en positiv effekt på männens 
närvaro när andelen kvinnor ökar.  
 
Enligt Matsa och Miller (2011) påverkar andelen kvinnliga styrelsemedlemmar även 
ledningens sammansättning, och i Amerikanska bolag som har kvinnlig majoritet i 
sina styrelser får även högre andel kvinnor i den högsta ledningen. Detta tyder på att 
en förändring i styrelsen kommer före en förändring i ledningen, vilket gör att en 
ledningskultur skapas som attraherar kvinnliga chefer, vilket är positivt ur ett 
samhälleligt perspektiv. 
 

2.2	  Tidigare	  forskning	  
Tidigare studier påvisar även en korrelation mellan fler kvinnor i styrelsen och 
positiva effekter på företagets prestation samt resultat. Studierna visar även på positiv 
korrelation mellan könsbalans och bolagets sociala- och miljö ansvar samt förbättrade 
ledningsmetoder (Adams & Ferreira, 2009, Carter et al., 2003). Dock är det 
problematiskt att avgöra eller mäta om företag blir lönsamma av att ha kvinnor i 
styrelsen, eller om de lönsamma företagen väljer in kvinnor i sin styrelse, eller om de 
lönsamma bolagen oftare väljer in kvinnor i styrelsen, eller om kvinnor hellre tackar 
ja till att arbeta i en styrelse där bolaget är lönsamt. 
 
Enligt Thorburn (2013, s.4) har det ibland uttryckts en oro för att kvotering och 
kvinnlig representation i styrelser skulle få börsen att reagera negativt samt att 
kompetensen i styrelsen skulle urvattnas med fler kvinnor i styrelsen. Men enligt 
Eckbo et al. (2012) bryr sig inte aktiemarknaden nämnvärt när företag utser kvinnliga 
ledamöter. I deras studier, där de följt börsen från år 1999 när kvotering började 
diskuteras, fram till år 2008 när lagen blev bindande, visar att kursreaktionen vid en 
kvotering är försumbar (Eckbo et al., 2012). Australiensiska studier visar till och med 
att börsreaktionen var positiv när det handlade om frivilliga tillsättningar av kvinnor i 
styrelser, där reaktionen på aktiekursen var positiv (2 %) när den nytillsatta 
styrelseledamoten var en kvinna (Adams, Gray och Nowland, 2011). 
 

2.3	  Manligt-‐	  och	  kvinnligt	  ledarskap 
Många författare har även börjat lägga tonvikten på konsekvenserna av manligt och 
kvinnligt ledarskap och hur styrelser med medlemmar av båda könen skiljer sig från 
styrelser med enbart män (Chen et al, 2014 s. 304). Hillman et al. (2002, s. 758) 
hävdar att antalet kvinnor ökar i dagens styrelser men att en karriär som ledare 
traditionellt sett inte har riktat sig till dem. Deras studie påvisar att det är vanligt att 
kvinnliga chefer ofta har högre utbildningsnivå än män, samt att de bidrar till viktiga 
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resurser inom styrelserna som de dirigerar i, i form av marknadsföringskunskaper, 
Public Relations samt lagexpertis (Hillman et al. 2002 s. 758). 
 
Morgan (2006, s.185) menar även på att det ofta gör stor skillnad om du är manlig- 
eller kvinnlig ledare. Många feministiska författare har även betonat att organisationer 
ofta segmenterar möjliga strukturer och arbetsmarknader som gör det lättare för män 
än för kvinnor att uppnå prestige och makt. Detta kallas ibland för “Glastakseffekten” 
där kvinnor ser möjligheten att nå till toppen inom organisationen men att de 
begränsas av könsfördomar, vilka är mindre synliga utåt sett. (Morgan, 2006 s.186). 
Forskning utförd av Hillman, Canella och Harris (2002) stöder Morgan’s resonemang 
då deras studie resulterade i att kvinnor möter ett glastak i näringslivet där de 
begränsas av diskriminering på arbetsplatsen (Hillman et al. 2002 s.758). 
 
Enligt Morgan (2006, s.187) kan könsfördomar upptäckas i språket, ritualer, och 
andra symboliska aspekter som bidrar till organisationskulturen. Dagliga 
konversationer och ritualer kan leda till både inkludering och exkludering och är 
ibland menade till att nå ett visst syfte. Exempelvis kan en enskild person känna sig 
utanför när andra konverserar om ämnen som den personen inte kan delta i, eller om 
språket och skämten har ett nedsättande ändamål. (Morgan, 2006 s.187). 
 
Figur 2 visar några stereotypiska karaktärsdrag som ofta skiljer manligt och kvinnligt 
ledarskap åt. Figuren visar att de manliga karaktärsdragen sammankopplas med vad 
som många organisationer eftersträvar. Organisationer uppmuntras ofta till att vara 
just rationella, analytiska, strategiska, beslutsorienterade, tuffa och aggressiva, precis 
så som män karaktäriseras enligt figuren. Detta är problematiskt för kvinnor som 
önskar få en högre position inom ett bolag eftersom de ofta ses som att de bryter mot 
den kvinnliga stereotypen vilket automatiskt öppnar upp för kritik. Sådan kritik kan 
innebära att kvinnan är över-bestämmande och försöker spela en manlig roll. Däremot 
kan detta skilja sig i bolag som har värderingar som stämmer mer överens med de 
kvinnliga stereotypiska dragen, vilket istället skapar kvinnlig fördel. (Morgan, 2006, 
s.186) 
 

 
Figur 2. Traditionella manliga och kvinnliga stereotyper. (Morgan, 2006 s.187). 
 
Hillman et al. (2002) menar även att kvinnor erhåller högre utbildningsnivå än män 
när de utses till styrelsemedlemmar. Detta tyder på att kvinnor måste uppvisa högre 
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krav på förmåga eller kompetens såsom höga betyg eller avancerade 
utbildningsnivåer, vilket män inte behöver göra på samma sätt. Enligt Hillman et al. 
(2002, s.759) kan avancerad utbildning eller höga betyg verka för att signalera 
framgång, som ett bevis på att man som kvinna klarar av att uppfylla det som 
förväntas av dem, det vill säga att kvinnan “passar in”. 
 
Morgan (2006, s.187) redogör för en studie av Deborah Sheppard där hon studerat en 
kvinna vid namn Susan, som är marknadschef i en mansdominerad industri. Dagligen 
håller hon presentationer för sina manliga kollegor och känner att hon då måste 
anpassa sig genom att hantera sitt utseende och beteende så att konventionella 
förväntningar och normer som rör könsroller upprätthålls. Hon vill vara trovärdig 
samtidigt som hon inte vill utmana sin status, vilket ibland kan vara problematiskt. 
(Morgan, 2006 s.187). 
 
När Susan håller i presentationer vill hon utöva kompetens men samtidigt undvika att 
vara för bestämmande, vilket gör att hon anpassar sig genom att stå still på samma 
ställe under hela presentationen för att undvika att inte ge ett aggressivt intryck 
samtidigt som hon försiktigt försöker överföra sina idéer (Morgan, 2006 s.187-188). 
Hon höjer inte rösten och undviker att använda byxor eller tredelad kostym och är 
mycket noggrann med att balansera hennes formella utstyrsel med en feminin blus 
(Morgan, 2006 s.187-188). Med andra ord spenderar hon mycket tid på att anpassa sig 
efter männens regler, vilket männen vice versa inte behöver göra på samma sätt, men 
Susan hävdar även att för att lyckas som kvinna i hennes organisation, måste hon göra 
det. Detta var även ett av 1980-talets råd till kvinnor, att om man vill lyckas inom en 
organisation så måste man anpassa sig (Morgan, 2006 s.187-188). 
 

2.4	  Summering	  av	  teorin 
• Könens hjärnor fungerar på olika sätt, vilket naturligt ligger till grund för att 

könen skiljer sig åt och därmed deras ledarstilar och arbetssätt. 
• Att ha fler kvinnliga styrelsemedlemmar leder till nya perspektiv och 

angreppssätt samt är positivt för organisationens resultat. Dock finns det inga 
bevis för att en kvoterad styrelse nödvändigtvis ger ett positivt resultat. 

• Kvinnor begränsas i sin karriär av glastakseffekten där de ser möjligheten att 
nå toppen, men begränsas av könsfördomar. 

• Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män när de utses som 
styrelsemedlemmar som fungerar som ett bevis på att de “passar in”. 

 

3.	  Metod	   
Till denna studie valdes en kvalitativ metod, då syftet var att studera specifika 
personer och organisationer, där målet var att få svar på mer djupgående frågor. Dessa 
frågor skulle bli mycket besvärliga att formulera samt få besvarade på ett önskvärt sätt 
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med en kvantitativ metod, såsom en enkät. Därmed blev valet en kvalitativ metod i 
form av semistrukturella intervjuer, vilket rekommenderas av Saunders et al. (2016) 
och som även bidrar till ökad förståelse samt analysförmåga av studieämnet. Detta är 
en induktiv forskningsansats enligt Saunders et al. (2016, s.166) eftersom studien 
syftar till att utveckla och bygga vidare på befintliga teoretiska perspektiv. 
 
Vid intervjutillfällena valde vi att träffa en respondent åt gången i en avslappnad miljö 
utanför arbetsplatsen för att på så sätt möjliggöra att de skulle våga öppna upp sig och 
ge oss genuina svar. Vi valde att spela in intervjuerna via en Applikation på våra 
smartphones för att på så sätt kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun igen ifall det 
skulle uppstå någon oklarhet. 
 
 
Vi har även gjort en studie där vi valt att samla in hårddata från de studerade 
organisationernas hemsidor i form av statistik om hur könsfördelningen ser ut, 
utbildningsnivå inom styrelserna samt hur de arbetar med mångfald. Detta är en 
deduktiv forskningsansats enligt Saunders et al. (2016, s.166) då målet med denna 
studie var att testa om teorin om att kvinnliga styrelsemedlemmar tenderar att ha en 
högre utbildningsnivå än männen stämmer. 
 

3.1	  Val	  av	  organisationer	  
Innan datainsamlingen påbörjades diskuterade vi vilka organisationer som ansågs 
lämpliga för vår studie. Vi ville studera banker som arbetar med mångfald, vilket är 
relevant för vår studie. Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Forex Bank AB 
samt Helgeland Sparebank valdes därför som studieobjekt. SEB har exempelvis haft 
en kvinnlig verkställande direktör sedan år 2005 och Forex Bank har infört 
mångfaldsriktlinjer. Slutligen valdes även Helgeland Sparebank med tanke på att det 
är en norsk, börsnoterad bank som därför innefattas av Norges kvoteringslag, vilket är 
intressant för denna studie.  
 

3.2	  Val	  av	  respondenter	  
Kriterierna för våra respondenter var att de skulle vara kvinnor och chefer och inom 
bankindustrin. Vi valde att intervjua kvinnor på olika chefsnivåer för att 
förhoppningsvis kunna undersöka underliggande problem och på så sätt kunna 
besvara frågeställningen på bästa sätt. Genom att endast intervjua kvinnliga 
styrelsemedlemmar ansåg vi vara riskabelt då det kan vara problematiskt att 
generalisera informationen. Respondenterna kontaktades via e-mail och personliga 
intervjuer bokades. 
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Tabell 1. Respondenterna som intervjuades.  
 
Ulrika Berggren valdes eftersom hon har en hög chefsposition och gör karriär vid 53 
års ålder, vilket inte hör till vanligheten. Ulrika har även arbetat på SEB under många 
år inom olika positioner och har dessutom avslutat sin anställning för att kunna vara 
föräldraledig med sina 5 barn, och sedan kommit tillbaka för att göra karriär. Atefeh 
Movafagh, och Agneta Rudin valdes eftersom de har olika chefspositioner inom 
samma organisation, vilket leder till tillförlitlig data då den kommer från båda håll. 
Slutligen ville vi även ta reda på hur Norges kvoteringslag påverkat kvinnliga 
styrelsemedlemmar i banksektorn och därför valdes Birgitte Lorentzen som har varit 
styrelsemedlem sedan år 2013. 
 
Genom att intervjua kvinnliga chefer på olika nivåer inom samma bransch anser vi 
leder till en tillförlitlig studie då den tar hänsyn till olika synvinklar och aspekter, 
vilket i sin tur leder till att frågeställningen kan besvaras på bästa möjliga sätt. 
 

3.3	  Operationalisering 
Utifrån teorin ovan har intervjumallar skapats där vi vävt in teorin i intervjufrågorna 
för att på så sätt ha möjlighet att kunna besvara frågeställningen. Exempelvis fråga 2, 
5, 7 och 8 är knutna till Morgans teori om Manliga- och kvinnliga stereotyper. Vi 
ställde även frågor kring vilka begränsningar respondenterna stöter på i sitt arbetsliv 
för att ta reda på om glastakseffekten existerar inom banksektorn samt vilka för- och 
nackdelar som finns med en kvoteringslag. Detta gör att vi i varje intervju kan täcka 
de intressanta områdena och aspekterna som vi önskar få svar på.  
 
Frågorna har anpassats specifikt för varje respondent, men är utformade på ett 
liknande sätt, vilket enligt Saunders et al (2016, s.166) är typiska karaktärsdrag för en 
kvalitativ studie. Detta är även en explorativ studie enligt Saunders et al. (2016, s.174) 
då frågorna som ställdes började med ”Vad” eller ”Hur”. Saunders et al. (2016 s.175) 
menar att denna studieform är användbar när man önskar få klarhet och förståelse för 
ett problem eller fenomen, vilket stämmer överens med det vi önskar få ut av denna 
studie. 
	  

3.4	  Begränsningar	  och	  metodkritik 
I denna studie utgick vi endast ifrån intervjuer med fyra personer som ansågs vara 
aktuella för vår studie, vilket innebär att vi har gjort stora generaliseringar av 
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respondenternas utsagor. Fyra kandidater är inte representativt för en hel population 
och det kan därför bedömas som mycket svårt att generalisera respondenternas svar, 
vilket är en nackdel med en kvalitativ studie, vilket även påpekas av Saunders et al. 
(2016). Däremot är informationen tillräcklig för vidare forskning eftersom vi utgått 
från kvinnliga kandidater inom olika chefspositioner och olika organisationer, men 
inom samma bransch. 
 
Det upplevdes även något problematiskt att få respondenternas egna åsikter, där det 
ibland lät som att de pratade för sin organisation och inte utifrån sina egna 
erfarenheter, vilket kan vara en potentiell svaghet med denna studie. Därför 
granskades resultaten mycket kritiskt eftersom respondenterna var noga med att inte 
baktala deras arbetsplatser. Ibland påpekade respondenterna tydligt att “detta är min 
egen åsikt” just för att befria sig ifrån att inte baktala eller säga något som inte går i 
stil med organisationens värderingar och synsätt.  
En ytterligare begränsning med denna studie är att vi inte studerar samtliga banker i 
Sverige, vilket är en svaghet. Vår studie belyser inte heller löneskillnader mellan 
könen, vilket också är en form av könsdiskriminering. 
	  
Vår studie skulle med stor sannolikhet leda till samma resultat om någon annan skulle 
utföra en liknande studie. Vi har tydligt redovisat hur vi genomfört vår studie, vilket 
möjliggör för andra individer att studera samma ämne med samma metod. 
	  

4.	  Empiri 

4.1	  Skandinaviska	  enskilda	  banken	   
SEB är en bank som erbjuder finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella 
tjänster (SEB 2016a). Enligt SEB ökar olika perspektiv kreativiteten, förmågan att 
lösa problem samt att dessa leder till bättre beslut, vilket gynnar deras kunder i stort. 
De hävdar även att de systematiskt arbetar med att förbättra processer - alltifrån hur 
de annonserar och rekryterar till hur de utvecklar och kommunicerar med deras 
medarbetare. De är även medlemmar i organisationen Estonian Diversity Charter som 
arbetar med upprätthållande av principerna kring mångfald samt likabehandling av 
medarbetare, kunder och partners (SEB, 2015). Figur 3 visar hur könsfördelningen 
ser ut mellan chefer inom organisationen. 
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Figur 3. Könsfördelning bland chefer (Skandinaviska Enskilda Banken, 2015). 
 
SEBs verkställande direktör är en kvinna (SEB, 2016a) och i styrelsen sitter det 
femton ledamöter varav sju är kvinnor (SEB, 2016b). Berggren på SEB, förklarar 
gapet mellan könen vad gäller seniora chefer som en fördröjning. 
 
”Seniorchefer som tillhör en äldre generation växte upp under en annan tid där 
papporna inte stannade hemma med barnen och därför har den gruppen inte hunnit 
med i förändringen.” (Berggren, 2016) 
 
Berggren (2016) menar att det är spritt mellan ålder, etnicitet och kön inom resten av 
organisationen idag och att i varje utbildning som cheferna deltar i, diskuteras 
mångfaldsfrågan flitigt. Hon berättar även att HR (Human Resources) kommunicerar 
att mångfald är något som cheferna måste ta ställning till i rekryteringen. 
 

4.2	  Forex	  Bank 
Forex Bank erbjuder inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice, bankkort 
samt betal- och kreditkort i Sverige, Danmark, Finland och Norge (Forex, 2016c). 
Forex Bank arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald, och de menar att det varit 
en stor framgångsfaktor för dem. Forex har medarbetare med ursprung från 70 olika 
länder, som talar över femtio olika språk, vilket enligt Forex (2016a) är en unik 
kompetens. Forex innehar även en hög andel kvinnliga chefer där de lyckats 
återspegla könsfördelningen inom organisationen vid rekrytering till de flesta 
chefspositionerna. Figur 3 visar hur könsfördelningen ser ut. 
 

 
 
Figur 4. Könsfördelning Forex Bank. (Forex, 2016a). 
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Forex Bank rekryterar genom att uppmuntra kandidater från underrepresenterat kön, 
nationalitet och åldersgrupp att söka anställning hos dem (Forex, 2016a). De arbetar 
även aktivt för att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika ålder, kön och 
bakgrund. Idag uppnår styrelsen mångfaldsmålet som organisationen har som bland 
annat innebär att såväl andelen kvinnor som män i styrelsen vid varje tid ska överstiga 
40 % (Forex, 2016b). Forex Bank har en manlig verkställande direktör (Forex, 2016d) 
och just nu arbetar Forex styrelse med att rekrytera tre nya kandidater enligt Rudin. 
Hon berättar även att de satsar på att det ska vara minst sex ledamöter varav tre ska 
vara kvinnor.  
 
Rudin på Forex berättar att det alltid har varit en blandning av kvinnor och män i 
styrelsen, däremot inte ur ett mångfaldsperspektiv. I resten av organisationen är det 
väldigt blandat av både ursprungssvenskar och första generationens svenskar. Rudin 
berättar även att Forex uppmuntrar cheferna till att rekrytera efter mångfald och har 
gjort det i många år innan ämnet blev så populärt. 
 
”Just nu ligger en tjänst ute i mitt ansvarsområde och jag söker efter en man eftersom 
kvinnorna är överrepresenterade.” (Rudin, 2016). 
 
Movafagh på Forex, berättar att hon aldrig fått direktiv i vilken riktning hon ska 
rekrytera, men däremot har det kommunicerats på möten att affärscheferna ska 
undvika att endast ha kvinnor eller endast män i samma butik. Enligt Movafagh är 
språkkunniga agenter i butikerna är en fördel då dem har kunder över hela världen 
som använder sig av deras tjänster.  

4.3	  Helgeland	  Sparebank	  
Helgeland Sparebank är en börsnoterad, oberoende sparbank i Helgeland i Norge som 
därmed innefattas av kvoteringslagen. De erbjuder bank- och försäkringsprodukter 
och har 14 kontor i 13 kommuner. Helgeland Sparebank har en kvinnlig verkställande 
direktör (Helgeland, 2016) och organisationens könsfördelning i helhet är ca 60 % 
kvinnor och 40 % män och styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män (Lorentzen, 
2016). Lorentzen på Helgeland Sparebank hävdar att de alltid har arbetat med jämn 
könsfördelning redan innan kvoteringslagen och därför har inte banken påverkats 
märkbart av detta. 

4.4	  Utbildningsnivå	  i	  styrelserna 
Utbildningsnivåerna i Helgeland Sparebanks styrelse är oerhört jämnt fördelad, men 
på SEB är det störst andel män som har master examen men större andel kvinnor som 
har en kandidatexamen. På Forex bank är det männen som har högre utbildningsnivå 
med fler kandidatexamen. I övriga utbildningar är det män i Helgeland Sparebank och 
Forex Bank som har högre nivå och kvinnor på SEB. Rudin på Forex kommenterade 
att när det gäller utbildningsnivå, är det meriterande att man har någon form av 
akademiskt bakgrund men att det inte är några större skillnader på nivåerna. 
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Figur 5. Utbildningsnivå 
Styrelsen SEB      Figur 6. 

Utbildningsnivå 
Styrelsen Forex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 7. Utbildningsnivå Helgeland Sparebank 
 

4.5	  Föräldraledighet	  
Ett förhållande som har skiljt sig mellan män och kvinnor i många år i Sverige är 
föräldraledigheten. Föräldraledigheten bland män och kvinnor i Sverige har alltid 
varit högre bland kvinnorna. I Sverige har det funnits föräldraförsäkring sedan 40 år 
tillbaka och det började med att männen tog ut 1 % av dagarna. Enligt 
diskrimineringslagen får inte en arbetsgivare påverka beslutet om en anställning eller 
uppsägning beroende på graviditet. Detta kan ställa arbetsgivaren i en icke önskvärd 
situation vilket kan leda till att man undviker den möjligheten. Försäkringskassan har 
genomfört studier om hur arbetsgivarens inställning till att värdera, underlätta, stödja 
och bevilja föräldraledighet. Studien gjordes under år 2014 där frågade 3000 
arbetsgivare och hade en svarsfrekvens på 26 %. (Försäkringskassan, 2016) 
 

• Hälften av arbetsgivarna ser det som främst positivt med 
föräldraledighet. 

• En av tio ser det som problematiskt. 
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• Sju av tio arbetsgivare ser föräldraledighet som en prioriterad HR-
fråga. 

• Hälften av cheferna med barn brukar vara föräldralediga. 
• Arbetsgivare med fler anställda ser föräldraledighet som en mer 

prioriterad HR-fråga än företag med få anställda. 
• Fyra av tio arbetsgivare ser föräldraledighet som en merit vid 

anställning. 
• Sju av tio arbetsgivare anser att de bör verka för jämställt uttag av 

föräldraledighet, men åtta av tio arbetsgivare anser att individen själv 
bär huvudansvaret för ett jämställt uttag. 

 
Män tar idag ut 25 % av föräldraledigheten, och år 2014 var det 14 % av befolkningen 
som delade lika på föräldraledigheten. Det är fortfarande en stor andel av kvinnorna 
som är överrepresenterade i fördelningen av föräldrar ledigheten. Försäkringskassan 
betalar ut en jämställdhetsbonus till föräldrar för att uppmuntra föräldrarna till att dela 
mer lika på föräldrar dagarna. Detta sker genom att båda vårdnadshavarna får en 
ekonomisk belöning på femtio kronor för varje dag som den vårdnadshavare som tagit 
ut minsta antalet föräldrapenningdagar tar ut.  
 
Om fyra av tio arbetsplatser ser föräldraledighet som en merit är det en viktig punkt i 
avgörandet om anställningen ska ske eller inte. (Försäkringskassan, 2016) 
 
Vid intervjuerna ställde vi frågan om respondenterna känner att dem har blivit 
begränsade i sin karriär på grund av föräldraledigheten, och där hade två respondenter 
samma åsikt, det vill säga att det inte hade gjort det. Berggren på SEB var dessutom 
hemma i 14 år och blev chef på SEB redan efter ett år när hon var tillbaka. 
 
”Så länge man kan leverera kommer barn aldrig vara i vägen, det är många som tror 
att det inte går att ha den balansen men till och med när jag hade separerat och var 
tvungen att gå korta dagar varannan vecka var det inga problem på SEB så länge jag 
levererade, karriär behöver inte gå spikrakt upp.” (Berggren, 2016). 
 
Lorentzen på Helgeland Sparebank hade inte fast anställning vid sitt första barn och 
började söka nytt arbete efter ledigheten. Vid anställningsintervjuer fick hon frågan 
flerta gånger om hon hade barn och om hon planerar att skaffa fler barn, och kände 
sig diskriminerad eftersom de valde att gå vidare med andra kandidater som inte hade 
barn.  
 
Efter vidare undersökning av frågan kring diskriminering och könsfördomar, det vill 
säga om våra respondenter har känt sig förringade på grund av sitt kön, svarade 
samtliga respondenter att det aldrig sker direkt på, utan i kombination med humor, ett 
skämt här och där som egentligen är på ens egen bekostnad. Många gånger när arbetet 
har skett över telefon och mail så blir männen på andra sidan förvånade när de väl 
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träffas. Överlag tyckte ingen av respondenterna att hon blivit diskriminerad på grund 
av sitt kön. Berggren på SEB hävdar att: 
 
”Vi pratar lite på jobbet om “mansplaining”, det är när en man ska förklara något 
och gör det på ett nedlåtande sätt.” (Berggren, 2016). 
 
Ett annat vanligt fenomen är att man försöker anpassa sig i form av klädval, 
kroppsspråk och tonläge för att passa in på arbetsplatsen eller bland sina kollegor. Här 
beskriver samtliga respondenter att de medvetet klätt sig i kavaj för att passa in men 
att det aldrig har hindrat dem från att ta på sig en kjol eller klänning under varmare 
dagar. Kroppsspråk och tonläge betyder mycket när det kommer till att visa pondus 
menar samtliga respondenter. Det gäller att vara rak, klar och tydlig om man vill få 
sin vilja igenom menar Berggren, ingen av respondenterna tyckte att de behövde klä 
sig annorlunda eller bete sig på ett visst sätt för att bli accepterad bland de manliga 
kollegorna.  
	  
Dessutom hade respondenterna själva begrundat faktumet att knappt var tredje 
styrelsemedlem är en kvinna i de börsnoterade företagen idag. Endast en av 
respondenterna arbetar som styrelseledamot och det är i Norge där kvoten på 40 % är 
uppfylld. Varför det ser ut så idag har troligtvis med historien att göra, då Sverige 
enligt Berggren (2016) historiskt sett har varit ett mansdominerat och patriarkatiskt 
samhälle och faktumet att det bara var 95år sedan som kvinnor fick rösträtt i Sverige. 
Däremot blir det bättre och bättre för varje år, och det gammalmodiga tankesättet med 
att mammor ska vara hemma med barnen försvinner mer och mer: 
 
”Det handlar om förebilder också, man måste se att det finns kvinnor i 
maktpositioner och att de har lyckats för att man ska tro att man själv kan lyckas. 
Media spelar också en viktig roll, de är dåliga på att framhäva kvinnliga chefer i TV, 
tidningar osv.” (Berggren, 2016). 
 
Vi frågade respondenterna om det har hänt att deras manliga kollegor har känt sig 
hotade utav deras framgångar, och där fick vi olika svar från alla fyra respondenterna. 
Rudin på Forex, berättade att det har hänt att ju högre upp man kommer i hierarkin så 
känner sig kollegorna mer hotade utav ens position. Movafagh på Forex, som har en 
lägre position än Rudin, hävdade att hon aldrig upplevt något i den stilen, utan 
tvärtom. När hon blev befordrad firade hennes kollegor henne för att uppmuntra 
hennes framgångar. Rudin på Forex, menar att hon upplevt att hennes kvinnliga 
kollegor känner sig mer hotade utav hennes position än vad männen gör: 
 
”När en man klättrar upp i karriärstegen klappar de andra grabbarna honom på 
axeln och de har varandras rygg, men med kvinnor så tenderar det bli mer skitsnack 
och en stel stämning med de tidigare kollegorna som man nu är chef över”. (Rudin, 
2016). 
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”Jag vet inte om det är jantelagen eller vad det är men det problemet tycker jag är 
mycket större bland kvinnorna, tidigare utrikesministern i USA, Madeleine Albright 
sa ”There is a special place in hell for women who don’t help women.”” (Rudin, 
2016). 
 
Berggren instämmer, och menar på att även hon känt att kvinnliga kollegor känt sig 
hotade av hennes position och framgångar. Däremot ansåg samtliga respondenter att 
det varit till en fördel att vara kvinna i en mansdominerad bransch snarare än en 
nackdel. Berggren menar att hon har kunnat spela på det, och förklarar att det är 
fördelaktigt att vara en minoritet eller annorlunda då man ser på saker och ting ur 
andra perspektiv och kommer på så sätt med nya, kreativa lösningar: 
 
”Fördelarna kan vara att om man är en annan sort kan man bli mer hörd på grund av 
att man sticker ut, man kan utnyttja sådana situationer för att göra statements. 
Nackdelarna kan vara att normen sätter upp regler som passar främst männen och att 
det då som kvinna kan det bli mer ansträngande att leva upp till dem” (Berggren, 
2016). 
 
Förutom jämställdhet är skälen många till att man bör ha mångfaldstänk på 
arbetsplatserna enligt respondenterna. De menar även att det är viktigt att ta hänsyn 
till exempelvis bakgrund, ålder och etnicitet. Här preciserade respondenterna vad de 
kände och självklarheten som framkom var väldigt tydlig. Samtliga respondenter 
hävdade att de ansåg att styrelser måste ha en bred erfarenhet när det gäller 
utbildning, etnicitet samt ålder för att få bästa möjliga gruppdynamik. En styrelse som 
är etniskt och könsblandad med olika åldersgrupper har den erfarenheten och kan på 
så vis ta de allra bästa besluten med korrekt kunskap, menar respondenterna. De 
hävdar även att det är olikheterna som är styrkan i en grupp, och om samtliga 
medlemmar tänker och resonerar på sitt eget unika sätt, innebär det att för varje 
projekt eller beslut som ska tas analyseras alla delar och möjligheter ur olika 
perspektiv.  
 
“Alla människor bidrar med olika saker, och det är olikheterna som skapar dynamik. 
Om alla heter Anders Svensson och är från Stockholm och tycker och tänker precis 
likadant så skulle ingenting någonsin hända” (Berggren, 2016). 
 
Rudin på Forex, menar att så fort ett kön blir överrepresenterat så blir gruppen sämre. 
En grupp har en hög majoritet av män, blir det mycket sportsnack och “machomiljö”, 
om det tvärtom är en hög majoritet av kvinnor blir det istället mycket prat bakom 
varandras ryggar och grupperingar menar Rudin. Ingen trivs i endast en av miljöerna 
utan en variation av båda är det optimala: 
 
”Det blir en utmaning att leda en sådan grupp som har en hög majoritet av kvinnor, 
men resultatet blir mycket bättre och det är resultatet som är målet. Om jag ska 
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generalisera så har min erfarenhet varit att den överpresterande gruppen är första 
generationens svenska tjejer ” (Rudin, 2016). 
 
Vidare berättar Rudin att män och kvinnor arbetar och styr på olika sätt: 
 
”Män är singulara i sitt tänkande och är actionorienterade medan kvinnor är mer 
vaksamma, hittar bättre och reflekterar mer.” (Rudin, 2016). 
 
Movafagh på Forex, som leder en egen grupp i butik har varit butikschef i fyra år och 
menar att den bästa stämningen och lagkänslan en chef kan skapa är en dynamik 
mellan olika typer av människor och bakgrunder. Hon menar att i en sådan stämning 
välkomnas olikheter och olika förståelser, vilket i sin tur leder till att acceptansen blir 
högre. Hon hävdar även att detta bidrar en stor trygghet på arbetsplatsen och som 
sedan höjer motivationen, vilket även Berggren på SEB, instämmer på: 
 
”När man blandar upp en styrelse så händer det grejer, då ifrågasätts saker som inte 
ifrågasatts tidigare”. (Berggren, 2016). 
 
Samtliga respondenter var eniga om att en organisation ska avspegla samhället och 
marknaden den lever i. Om man bara har en styrelse med svenska män som är över 
femtio år så ger inte detta en rättvis bild på hur samhället i Sverige ser ut. Att vilja 
efterlikna hjärnan i ett samhälle är en banks prioritering eftersom marknaden som 
banker lever i är konjunkturkänslig. En annan teori som Berggren från SEB lade fram 
var att igenom hennes arbetsår har visat sig vara vanligt att män anställer män och 
kvinnor anställer kvinnor: 
 
”Kvotering har nog funnits i flera år utan att vi har tänkt på det, det är precis det som 
händer när män anställer sina vänner.” (Berggren, 2016).  
 
En intressant aspekt var att alla fyra respondenter var för en kvoteringslag. Två av 
dem var tidigare emot, men har på senare tid ändrat sin uppfattning. De anser att lagen 
är diskriminerande i sig men att fördelarna väger upp det så mycket mer. Problemet 
med att inte ha en kvoteringslag är att man inte tittar efter de passande kvinnorna 
menar Rudin på Forex. Hon har märkt att i sina arbetsår som chef så söker inte 
kvinnorna till de tjänsterna som hon lägger ut: 
 
”I 90 % av fallen så söker inte kvinnorna alls de tjänsterna som läggs ut internt, utan 
jag måste söka upp dem och övertyga dem att de klarar av jobbet. Deras första 
reaktion är alltid ”– nej det kommer jag inte klara av” och så måste jag säga ”- jo 
det tror jag och det här klarar vi av tillsammans”. Men män söker alltid för de tycker 
ju att de klarar av allt.” (Rudin, 2016). 
 
Enligt Rudin på Forexs erfarenheter tyder det på att kvinnorna inte har samma 
förtroende för sin egen potential, de vågar inte ta för sig och ställa krav på sin 
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arbetsgivare på samma sätt som männen. Rudin har själv alltid varit väldigt tydlig 
med vad hon har velat för sina chefer: 
 
”Jag tror att det har gått så bra för mig i min karriär för att jag alltid har visat vad 
jag velat, jag visade att jag ville bli kontorschef för ett stort kontor och fick det redan 
efter ett år.” (Rudin, 2016). 
 
Respondenterna anser att problemet med att inte ha en kvotering är att man då inte går 
ut och söker efter de här kvinnorna. På grund av gammalmodiga traditioner har det 
fortfarande inte blivit vanligt med att kvinnor söker sig till stora och utmanande 
tjänster för de tror att de inte klarar av det. Däremot verkar denna process gå åt rätt 
håll men utan en lag så kommer det troligtvis att dröja flera år innan man kommer dit: 
 
”Utan en kvoteringslag kommer det att dröja 20 år till, två generationsbyten, annars 
bara 5 år”. (Rudin, 2016). 
 
“Får vi inte in någon lag kommer det säkert ta 20 år annars 5 år. Lösningen ligger 
nog längre ner i organisationen.” (Berggren, 2016). 
 
Ingen av respondenterna ansåg att de har blivit “inkvoterade” pga. att de är kvinnor, 
utan valda för deras kompetens. Lorentzen på Helgeland Sparebank, som är 
styrelsemedlem i Norge och som innefattas av kvoteringslagen, berättar att hon inte 
sökte sig till styrelsen utan att det oftast är styrelsemedlemmarna själva som hittar de 
nya kandidaterna. Lorentzen menar att hon vet att hon blev vald för sin kompetens 
och erfarenhet, och vi frågade henne även om hon någonsin fått höra något i stil med 
att “du fick endast tjänsten för att du är kvinna pga. kvoteringslagen”, med andra ord 
att hon blivit inkvoterad. Lorentzen menar att hon aldrig hört något i den stilen utan 
att hon känner sig säker på att hon blev vald på grund av sin kompetens: 
 
”Ingen skulle nog våga det nu när jag har arbetat så många år och har haft en viktig 
roll på företaget. Däremot vet jag självklart inte om jag hade haft samma 
förutsättningar för att få tjänsten om inte banken hade en jämställd styrelse i åtanke, 
men jag hoppas det.” (Lorentzen, 2016). 
 
Rudin på Forex, avfärdade risken för förlorad respekt av medarbetare i samband med 
ett införande av kvoteringslagen. Hon berättar att man inte får en högt uppsatt tjänst 
om man inte har ett stort bagage av flera års erfarenhet, stor kompetens och 
akademiskt utbildning. Med det i bagaget är det svårt att inte rättfärdiggöra valet. 
Däremot kunde hon inte besvara hur det kan se ut i tjänster på lägre nivåer.  
 
Vi ställde även frågan om lika löner för män och kvinnor. Alla respondenter förutom 
Birgitte som är styrelsemedlem, är rekryteringsansvariga för sina egna enheter och 
sätter lönen själv för sina anställda med en ram given av företaget. De var enade om 
att lönen avgörs av lönesamtalet och att män är oftast mer aggressiva i sina anspråk på 
lön. De såg dock en förbättring hos de yngre tjejerna som nyligen ankommit till 
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bankerna, men det var endast två av respondenterna som aktivt bestämde lönen 
likvärdigt mellan könen. 
 
”Det var en gång en kvinna som sökte regioncheftjänsten men krävde lägre lön än 
vad vi hade tänkt ge, då bestämde jag mig för att sätta samma lön som hennes 
manliga kollega som också nyligen blivit tillsatt hade fått. Jag ansåg det som att det 
var min uppgift att vara rättvis trots att hon var redan nöjd”. (Rudin, 2016). 
 

5.	  Analys	   
Utifrån respondenternas svar kan tydliga samband ses. Fyra av tio arbetsgivare såg på 
avklarade föräldrar ledighet som en merit, och en merit ska enbart omfattas av 
kompetens, utbildning och erfarenhet och inte om föräldrar ledigheten är avklarad. 
Detta visar stora tecken på att just denna aspekt kan vara en bidragande faktor i 
rekryteringen av kvinnor. Berggren på SEB och Rudin på Forex, hade däremot inga 
problem med att vara hemma med sina barn och sedan återkomma till tjänsten och 
fortsätta att göra karriär, men Lorentzen upplevde att det hindrade henne från att få en 
ny tjänst. Skillnaden mellan dessa tre fallen är att Rudin och Berggren redan hade en 
fast tjänst att återkomma till.  
 
Arbetsplatser har enligt lag inte rätt till att avskeda någon för att de går på föräldrar 
ledighet, men en kandidat är troligtvis inte lika önskvärd om de vet att risken för det 
är stor. Detta tyder alltså på att det går att göra karriär om man redan har en fast tjänst, 
men att det är betydligt svårare att ansöka och få en ny tjänst om man är i det skedet i 
livet att man planerar att skaffa fler barn. Enligt Berggren på SEB, börjar det dock 
jämna ut sig mer med föräldraledigheten mellan könen på SEB. Idag är det vanligt att 
även männen är hemma under en längre period med sina barn, vilket visar att 
arbetsmarknaden får en alltmer accepterat inställning gentemot föräldrar ledighet. 
 
Ingen av respondenterna i vår studie ansåg att de behövde anpassa sig i form av 
klädesval, kroppsspråk eller liknande för att lyckas vinna respekt på arbetsplatsen. 
Tvärtom så trodde våra respondenter att det har varit till en fördel för dem att vara 
kvinna i en mansdominerande bransch och att de istället har kunnat spela på det. Detta 
visar på att kvinnor inte behöver vara är i underläge på grund av att deras kön är 
underrepresenterat. I respondenternas fall, har de lyckats i sin karriär genom att ha 
varit viljestarka och tydligt visat vad de har velat. Detta går även emot forskaren 
Deborah Sheppard’s resultat om att kvinnor måste anpassa sig genom exempelvis 
klädval och tonläge för att vinna respekt i sina chefsroller, vilket nämndes i 
teoriavsnittet ovan. 
 
Alla var övertygade och utan den minsta tvekan om att en blandad personal är det 
bästa för ett företags resultat. Samtliga respondenter i vår studie är rekryterings 
ansvariga och har genom åren rekryterat med mångfald, vilket har varit 
framgångsrikt. Genom att ha personer som skiljer sig från varandra i samma grupp, 
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kommer man fram till olika tankar, synsätt och angreppsätt. Detta innebär att 
gruppens olika synvinklar tillgodoses, vilket är oerhört viktigt när ett beslut ska tas då 
individer kan se ett och samma problem på olika sätt, och som i sin tur leder till nya, 
kreativa lösningar. Berggren på SEB menar att gruppdynamiken blir bättre när 
personalen består av både kvinnor och män, och detta visar att om man har en 
varierad personal så påverkar detta också företagets resultat, eftersom det leder till 
nya infallsvinklar och synsätt. 
 
Som tidigare nämnts i teoriavsnittet, menar professor Thorburn att kvinnor i styrelser 
höjer kvaliteten på arbetet eftersom de bidrar med ett utifrånperspektiv och har en 
bättre närvarofrekvens. Detta överensstämmer med Rudin på Forexs observation i 
hennes arbetsgrupp, att resultatet alltid blivit bättre med en blandad personal och att 
kvinnorna analyserar bättre och är mer vaksamma, det vill säga har ett 
utifrånperspektiv på verksamheten.  
 
Detta leder oss även in på Morgans teorier om kvinnligt och manligt ledarskap som 
nämns i teoriavsnittet ovan, där vår studie även visar att män och kvinnor arbetar och 
leder på olika sätt. Utifrån Morgans teorier och vår empiriska studie, kan några 
samband ses, exempelvis att kvinnor är duktiga på att samarbeta och är mer 
reflekterande, men Morgans teorier menar även att kvinnor är bättre på att följa och 
män bättre på att leda, vilket går emot vår undersökning som visar att kvinnor också 
är duktiga ledare, exempelvis genom att titta på Forex som har en majoritet av 
kvinnliga chefer.  
 
Vi jämförde även utbildningsnivåerna inom styrelserna i de studerade 
organisationerna för att kunna ta reda på om det finns skillnader i utbildningsnivå 
mellan könen, det vill säga om tidigare forskning stämmer om att kvinnor har högre 
utbildning än män, trots att de har samma tjänst. Om kvinnor har en högre 
utbildningsnivå än männen, tyder det på att könsdiskriminering kan finnas inom 
organisationen. 
 
Figur 5 visar att SEB har fler kvinnor än män i sin styrelse, ca 53 % kvinnor och 47 
% män, vilket var överraskande med tanke på att bankindustrin traditionellt sett är en 
mansdominerande bransch. Eftersom SEB varit verksamma i 160 år skapades direkt 
antagandet om att de troligtvis skulle ha dominerats av män, eftersom det finns chans 
att man som organisation lever kvar i gamla fotspår och fortsätter på samma sätt som 
alltid och då inte vågar tänka nytt och exempelvis utse kvinnliga styrelsemedlemmar. 
Något som också går att utläsa ifrån Figur 5 är att männen i styrelsen har en högre 
utbildningsnivå än vad kvinnorna har, vilket inte heller var förväntat. På SEB var det 
en högre andel män som hade Masterexamen än vad kvinnorna hade, vilket motsäger 
tidigare forskning. 
 
Figur 6 visar att könsfördelningen på Forex Bank var raka motsatsen till hur den såg 
ut på SEB, där var det ca 33 % kvinnor och 67 % män i styrelsen, vilket alltså är 
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dubbelt så många män än kvinnor. Detta resultat var mycket oväntat med tanke på att 
de arbetar med mångfaldsriktlinjer och att de tydligt förmedlar en känsla om att de är 
ett bolag vars ledande positioner till största del består av kvinnor. Figur 6 visar även 
att utbildningsnivån på Forex bank var relativt jämn men dock hade 50 % av männen i 
styrelsen ingen akademisk examen, medan 67 % av kvinnorna hade det, vilket tyder 
på att fler kvinnor än män har akademisk utbildning och med andra ord är mer 
utbildade än männen, vilket överensstämmer med tidigare forskning och att kvinnliga 
styrelsemedlemmar ofta har högre utbildning än männen. 
 
Precis som Forex Bank, hade Helgeland Sparebank en jämn utbildningsnivå mellan 
könen, där var det lika stor andel kvinnor som män på både Masternivå och 
Bachelornivå (se Figur 7). Dock hade samtliga kvinnor i styrelsen examen, men det 
hade inte männen, vilket stämmer överens med teorin om att kvinnor i styrelser har 
högre utbildningsnivå än männen. Figur 7 visar även att könsfördelningen i styrelsen 
på Helgeland Sparebank var relativt jämn, precis så som på SEB. Men i detta fall är 
det ju en kvoteringslag som bestämt denna fördelning, vilket därför blir missvisande 
att jämföra med SEB som inte omfattas av samma lag. 
 

5.1	  Slutsats 
Denna studie gjordes för att kunna besvara frågeställningen: 
 
Varför är det så få kvinnliga styrelsemedlemmar inom banksektorn, och är en 
kvoteringslag den rätta lösningen för att få könsbalans? 
 
I analysavsnittet kom vi fram till att män och kvinnor arbetar på olika sätt. Det är 
svårt att göra sådana generaliseringar, och vi tror att mycket är på individnivå. 
Däremot så ser vi en korrelation mellan empirin och den tidigare forskningen som 
hävdar att kvinnor och män arbetar och leder på olika sätt. Teorin stämmer till viss del 
med vår empiri, då kan man dra slutsatsen att eftersom män och kvinnor arbetar olika 
så är det till en fördel att ha en blandad personal som angriper problem från olika håll. 
Utöver jämställdhetsfaktorn är det till näringslivets fördel att ha kvinnor med i 
styrelsen för en bredare kompetensbas, vilket visar på att respondenternas 
observationer stämmer överens med våra teorier. 
 
Resultatet öppnar även upp för diskussion kring hur det kommer sig att det inte är 
könsbalans i bankstyrelser idag. Något som var förvånande är att många kvinnor inte 
söker dem höga chefstjänsterna och att respondenterna upplevde att man inte heller 
uppmuntrar varandra för att nå högre positioner, utan istället se varandra som 
konkurrenter eller hot.  
 
Varför kvinnor idag bär på en hög grad osäkerhet och inte söker sig till höga 
chefsroller har troligtvis med att göra med att Sverige har varit ett patriarkaliskt 
samhälle, det vill säga ett samhällssystem där män har haft den primära makten i 
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århundraden. Det var 95 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, och det gamla 
tankesättet sitter fortfarande kvar hos många, men det försvinner allt mer för varje 
generation som kommer. Detta stämmer med att seniorcheferna på SEB var 73 % män 
medan det var mer jämställt bland de yngre chefsrollerna, vilket Berggren på SEB 
trodde berodde på en fördröjning. Samhället är på väg mot rätt håll, det vill säga att 
arbetsplatser kommer att ha könsbalans i framtiden, men att det kommer att ta tid att 
nå dit, och ett införande av en kvoteringslag skulle troligtvis även skynda på denna 
fördröjning.  
 
Alternativa lösningar istället för kvotering för att skynda på processen kan vara något 
som liknar försäkringskassans jämställdhetsbonus för föräldrar dagar. Det kan 
innefatta att styrelser som består hälften utav kvinnor kan få en jämställdhets bonus av 
staten som ett uppmuntrande knep. Däremot kan det bli en alltför kostsam strategi 
medan en kvoterings lag inte drabbar skatte betalarna. Fördelen är dock att bolagen 
behåller friheten till att välja sina styrelser själva.  
 
Det är svårt att säga om glastakseffekten finns inom banksektorn, eftersom våra 
studier tyder på att en del kvinnor inte söker de högre chefspositionerna även fast de 
är kvalificerade för dem. Däremot kan det ju vara så att kvinnor inte vågar söka 
tjänsten för att de är rädda för att få kritik eller nedvärderande- och 
könsdiskriminerande kommentarer eller liknande från manliga kollegor. Eller för att 
de känner rivalitet kvinnor emellan och därför värdesätter att ha kvar en god relation 
istället för att ta ett kliv upp i karriären. Det skulle även kunna vara så att kvinnor vill 
“skydda sig själva” när de söker en högre tjänst genom att kunna luta sig tillbaka på 
en hög utbildning för att på så sätt bevisa sin kompetens och utöva makt på ett sådant 
sätt. 
 
Efter insamlad empiri ser vi sambandet att det är positivt med en kvoteringslag på 
kort sikt eftersom det skapar möjligheter för fler kvinnor att få chansen att vara 
styrelsemedlem. Det är viktigt för näringslivet att se vad kvinnor kan tillföra i 
styrelsens arbete, vilket blir problematiskt att se när de är under representerande, 
såsom de är idag. När näringslivet inser att kvinnor är värdefulla medlemmar i 
styrelsen kommer inte kvoteringslagen att behövas, det vill säga när näringslivets 
synsätt och normer förändrats tror vi. Vi ser förbättringar på marknaden men det är en 
alldeles för viktig fråga för att låta naturen ha sin egen gång. Den behövs under en 
period för att skynda på processen som annars kommer att ta alldeles för lång tid. 
 
Vi har dragit slutsatsen att det är nödvändigt att ingripa med en lagstiftning. Det har 
tidigare krävts lagstiftning för att kvinnor ska få samma rättigheter som män. År 1921 
lagstiftades det att kvinnor i Sverige ska få rösträtt (Riksarkivet 2016) och år 1949 
fick kvinnor i Sverige även rätt till vårdnad för sina barn efter en skilsmässa 
(Föräldrabalken, 1949:381). Detta är mänskliga självklarheter idag som inte var 
självklart tidigare och därmed behövdes lagstiftas. På samma sätt ser vi detta som en 
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tredje gång där staten behöver ingripa för att det ska bli jämställt på arbetsplatser. 
Kvinnor ska få rätten till att företräda sin arbetsplats som styrelsemedlem. 
 
Risken att en kvinna ska få höra att hon är vald på grund av att hon är kvinna och inte 
för sin kompetens kan säkert uppstå, och denna reaktion kan anses naturlig med tanke 
på att männen känner sig hotade när de har varit vana vid att vara beslutstagaren och 
att inte följa andra, speciellt inte kvinnan. Däremot kommer denna jargong troligtvis 
bara att hålla i sig under en kortare period då företagen kommer att vänja sig vid 
kvinnliga chefer och styrelser med både män och kvinnor. På samma sätt som 
samhället vande sig vid att kvinnor också får påverka riksdagen med att rösta.  
 
Ytterligare en nackdel kan vara att en kvinna får företräde vid en tjänst medan en man 
förtjänar tjänsten mer på grund av arbetsinsats och kompetens. Men kvoteringslagen 
innebär att 40 % av styrelsen ska företrädas av kvinnor, det innebär att i en styrelse 
som består av tio personer måste fyra av dem vara kvinnor. Det låter för oss ologiskt 
att det inte ska kunna gå att hitta fyra kompetenta kvinnor med många års erfarenhet, 
utbildning och potential för att få arbeta som styrelsemedlem. 
 
Vi tror även att det är viktigt med förebilder för unga kvinnor i näringslivet för att 
könsbalansen även ska kunna finnas i lägre chefspositioner och inte enbart i styrelsen. 
Vi tror att media har en viktig roll här, där de måste kommunicera mer kring duktiga 
kvinnliga styrelsemedlemmar och högre chefer för att det ska bli en top-down effekt 
inom hela organisationen. För att motverka osäkerheten som kvinnor har, behövs det 
kvinnor i höga positioner som dessa kvinnor kan se upp till, och på så vis 
kommuniceras det ut att alla människor, oavsett kön eller bakgrund, kan nå en 
liknande tjänst så länge man vågar och vill.  
 

5.2	  Förslag	  för	  vidare	  forskning	  
Eftersom studien inträffar när kvoteringslagen är under diskussion, hade det varit 
intressant att få se effekterna och resultatet av en kvoteringslag om den nu går 
igenom. En fortsatt forskning på området som jämför banksektorn innan lagen och 
efter. En fortsatt forskning på glas-tak effekten hade också varit intressant att få se, 
exempelvis hur skulle föräldraledigheten se ut om fler kvinnor kommer in i styrelser 
och ser möjligheten till att göra karriär. Finns det ett samband, kan det vara så att män 
tar ut föräldrar ledighet mer, kan det leda till att fördomarna och skillnaderna 
minskar?  
 
Något som också vore spännande för vidare studier är om kvoteringslagen går i kraft, 
och vilken effekt den då skulle få; Kommer styrelserna att ta bättre beslut med 
könsbalanserad styrelse så som tidigare studier visar på, och kommer det även att bli 
fler kvinnor i övriga chefspositioner när styrelsen har fler kvinnor? 
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Vår studie belyser inte heller löneskillnader mellan könen särskilt, vilket också är en 
form av könsdiskriminering som kan utforskas vidare. 
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Bilagor	  
	  
Bilaga 1. Intervjumall. 
 

1. Hur arbetar ni med mångfald på er bank? 
2.     I er styrelse finns X kvinnor och X män, vilka styrkor respektive svagheter 

finns det med könsbalans inom styrelsen tror du? 
3.     På er bank är majoriteten män i de seniora/högre chefspositionerna, men i 

övriga chefspositioner relativt jämställt, varför är det så tror du? 
4.     Upplever du att du på något sätt blivit begränsad i din karriär, till exempel på 

grund av föräldraledighet? Känner du att du någon gång blivit nekad en tjänst 
pga. dessa begränsningar? 

5.     Behöver du på något sätt “anpassa dig” för att vinna respekt hos motsatt kön? 
Till exempel klädkod, val av tonläge etc.? 

6.     Norge har sedan år 2008 en kvoteringslag som innebär att könsfördelningen 
måste vara 40/60. Hur ser du på införandet av en kvoteringslag i Sverige? hur 
tror du att det skulle påverka er verksamhet? 

7.     Bankindustrin är en traditionellt sett mansdominerande bransch. Hur blir du 
behandlad jämfört med dina manliga kollegor? Blir du på något sätt 
diskriminerad? 

8.     Vilka för- och nackdelar finns det med att vara kvinna i en mansdominerande 
bransch? 

9.     Vad har du för tips & idéer på lösningar för att få in fler kvinnliga 
styrelsemedlemmar och chefer inom bankindustrin om man är verksam i ett 
land som inte omfattas av en kvoteringslag? 

10.  Vad tror du hade varit annorlunda inom bankindustrin om 
styrelserepresentationen hade varit mer jämn? hade det spelat någon roll för 
bankernas ekonomi eller moral tror du? 

11.  Hur lång tid tror du att det kommer att ta innan bankindustrins styrelser är 
jämställda? 

	  
 
 
 
 
 


