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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som gjorde denna studie möjlig att utföra genom 

att berätta om deras upplevelser. Ett extra stort tack till de som under så kort varsel tog sin tid 

att ställa upp på intervju. Det har varit intressant att ta del av våra respondenters upplevelser 

och synsätt angående könsroller. Vi hoppas att vi har lyckats belysa bankanställdas 

upplevelser på bästa möjliga sätt och att vi därmed ökat förståelsen för detta fenomen.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Jamilla Rosdahl för ett bra stöd och handledning som har 

varit givande under hela arbetets gång.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra som författare i studien där vi båda tagit stort ansvar med en 

stark samarbetsvilja och även tacka varandra för de tre åren tillsammans som väldigt goda och 

nära vänner. Under arbetets gång har vi haft väldigt goda diskussioner och haft otroligt kul 

med varandra vilket vi kommer minnas för alltid.  

 

Elif Dogru och Elvira Zettermark Javor 

Karlstads universitet 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  
Title: Men and women's experiences about gender roles - A qualitative study in the banking 

industry 

Authors: Elif Dogru and Elvira Zettermark Javor 

Course: SOG100, Bachelor in sociology - Independent specialisation  

Term: Spring 2019 

________________________________________________________________ 

 
In this qualitative study, we have investigated which meaning gender roles have on bank and 

financial employees’ professional role, and whether male and female employees perceive 

their professional role differently. The study includes nine respondents' experiences of which 

six employees identify as female and three employees identify as male. The study has been 

conducted within three different organizations in different locations in Sweden. This study 

highlights the respondents' subjective experiences and experiences about gender roles. The 

results have been analysed using the sociological perspectives: role theory and symbolic 

interactionism, which explain how the respondents' roles are created, how they take place and 

how they perceive themselves based on gender roles. The study reveals that male and female 

employees experience gender roles in a similar way, that is, in accordance with the 

stereotypical characteristics based on what is considered male and female, respectively. 

However, the importance of gender roles in experiences differs and that inequality exists. 

Employees who identify as female feel that they need to perform at a higher level to become 

as appreciated as male colleagues. Women, to a greater extent than the men, felt that they 

were negatively addressed primarily by customers because of their perceived gender. The 

employees who identify as male felt that their gender served as a positive asset when it comes 

to respect and career advancement. The result showed that all respondents adapted to the 

prevailing stereotypical gender roles, however, that it occurs without any major reflection. 

 
Keywords: masculinity, femininity, sex, gender roles, stereotypes, and profession. 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Titel: Män och kvinnors upplevelser om könsroller – En kvalitativ studie inom 

bankbranschen 

Författare: Elif Dogru och Elvira Zettermark Javor 

Kurs: SOG100, Examensarbete i sociologi – Självständig fördjupning 

Termin: Vårterminen 2019 

________________________________________________________________ 

 
I denna kvalitativa studie har det undersökts om vilken betydelse könsroller har på 

bankanställda samt om manliga och kvinnliga anställda upplever sin yrkesroll annorlunda. I 

undersökningen återfinns nio respondenters upplevelser varav sex anställda är respondenter 

som identifierar sig som kvinnor och tre som identifierar sig som män. Studien har 

genomförts på tre olika organisationer på olika orter i Sverige. Denna undersökning belyser 

respondenternas subjektiva upplevelser och erfarenheter om könsroller. Resultatet har 

analyserats utifrån de sociologiska perspektiven: rollteorin och symbolisk interaktionism som 

förklarar hur respondenternas roller skapats och hur de utspelar sig samt hur de uppfattar sig 

själva utifrån könsroller. Studiens resultat är att manliga och kvinnliga anställda upplever 

könsroller på liknande sätt, det vill säga i enlighet med de stereotypa egenskaperna utifrån vad 

som anses manligt respektive kvinnligt. Dock skiljer sig betydelsen av könsroller i 

upplevelser och även att det råder en ojämlikhet. Kvinnliga anställda upplever att de behöver 

prestera mer för att bli lika uppskattade som manliga kollegor. Kvinnor upplevde även i större 

utsträckning att de blev negativt bemötta av främst kunder på grund av deras kön. De manliga 

anställda upplevde att deras manliga kön fungerade som en positiv tillgång när det gäller 

respekt och karriärsuppgång. Resultatet visade att samtliga respondenter anpassade sig efter 

de rådande stereotypa könsrollerna dock att det sker utan någon större reflektion.   

 

 

Nyckelord: manligt, kvinnligt, kön, könsroller, stereotyper och yrkesroll. 
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1. Inledning  
Denna undersökning handlar om vilken betydelse könsroller har på bankanställda samt om 

manliga och kvinnliga anställda upplever sin yrkesroll annorlunda. Valet till denna studie 

grundar sig i vårt intresse om könsroller och arbetsliv. Fokusen ligger på respondenternas 

subjektiva upplevelser kring fenomenet. Med rollteorin och symbolisk interaktionism som 

analysverktyg har vi kunnat framföra en vidare förståelse för detta fenomen utifrån anställdas 

verklighet. Tidigare forskning visar att könsrollen påverkar anställda kvinnor negativt på olika 

sätt där vissa kvinnor inom bankbranschen bland annat inte skulle rekommendera yrket till 

andra kvinnor.1 Det har även framkommit i forskning att män och kvinnor blir bedömda olika 

trots samma handlande beroende på om de agerar inom normen för könsrollen.2 Då forskning 

visar att det förekommer könsdiskriminering på arbetsplatser anser vi att det är viktigt att 

belysa detta.   

 
Sverige är ett av de mest jämlika länder i frågan om jämställdhet på arbetsmarknaden i 

världen när det handlar om balansen mellan män och kvinnor.3 Trots detta visar statistiken att 

kvinnor endast har 87 % av männens lön och att kvinnor utför arbetsuppgifter som inte bidrar 

till befordran. Kvinnor förväntas acceptera denna typ av arbetsuppgifter och tillfrågas på 

grund av det. Förväntningarna leder till att kvinnor oftare säger ja när de blir uppmanade till 

att göra arbetsuppgifterna, vilket leder till att kvinnliga anställda lägger mindre tid på arbete 

som bidrar till befordran.4 Detta visar att svenska arbetsplatser inte är immuna mot 

diskriminering, orättvisor och fördomar i frågan om könsroller. Problematiken ligger till 

grund på ett ideologiskt och socialt plan, det vill säga att problemet uppkommer i den 

ideologiska och det sociala synsättet om idén på manligt och kvinnligt.  

1.2 Problemformulering  
Vi började resonera kring vilken betydelse könsroller har på anställda män och kvinnor då vi 

upplever att samhället tilldelar människor olika roller beroende på vilket kön man tillhör. 

Frågan vi ställde oss var om två roller samverkar eller motverkar med varandra, i detta fall 

könsrollen och yrkesrollen. Som anställd bär man på en yrkesroll som har särskilda 

																																																								
1 von Hippel, C. Sekaquaptewa, D. & McFarlane, M. Stereotype threat among women in finance: negative 
effects on identity workplace well-being and recruiting. Psychology of Women Quarterly. 2015.  
2 Heilman, E. M. Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behaviour. 2012.  
3 Magnusson, E. Psykologi och kön. Stockholm: Natur och Kultur. 2003.  
4 Europeiska socialfonden. Diskriminering i arbetslivet. 2017.  
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förväntningar men det vi ville få fram och intresserade oss i var om yrkesrollen upplevs 

annorlunda beroende på könstillhörigheten, det vill säga om det finns en skillnad i hur 

kvinnor respektive män upplever yrkesrollen utifrån sitt kön. Som tidigare nämnt råder det en 

ojämställdhet mellan könen där förväntningarna skiljer sig på män och kvinnor och detta 

upplever vi som ett sociologiskt problem varav valet till denna studie. I enlighet med 

genusteoretikern Judith Butler5 anser vi att kön inte är en egenskap utan ett görande, något 

som hela tiden utvecklas och skapas i den sociala praktiken och som dessutom är föränderligt. 

 

För att få svar på studiens syfte har vi valt att ställa respondenterna frågor som: Vad tänker du 

på när jag säger könsroll? och Kan du berätta om du anser att det finns olika förväntningar 

på män och kvinnor i samma yrkesroll? Genom flertal intervjuer med anställda inom banker 

har vi fått ta del av deras subjektiva upplevelser. Detta har vi tillsammans med lämplig 

forskning, sociologiska perspektiv och litteratur sammanställt till ett resultat. Tidigare 

forskningar gav oss en inblick på hur könsroller kan inverka på arbetsplatsen och underlättade 

vårt tillvägagångssätt när det gäller intervjuandet och tolkningen av materialet. Litteraturen 

bidrog med viktig information och kunskap om olika begrepp och perspektiv som var till stöd 

under analysen för studien.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att bidra med förståelse om hur könsroller kan påverka anställda och 

deras yrkesroll och belysa hur dessa subjektiva upplevelser ser ut inom bankbranschen.  

1.4 Frågeställningar 

För att nå fram till syftet har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

● Vilken betydelse har könsroller på bankanställda? 

● Upplever manliga och kvinnliga anställda sin yrkesroll annorlunda?  

1.5 Bakgrund  

Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag förklarar att forskningen i 

Sverige började under 1980-talet med att använda begreppet genus. Detta för att kunna göra 

en mer tydlig skillnad mellan det biologiska och sociala könet samt mellan föreställningarna 

																																																								
5 Hedenus, A. Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. Feministiskt tänkande och sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 
2015.  
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om manligt och kvinnligt. Begreppet genus vilket Anna Hedenus och Sofia Björk redogör för 

är något som skiljer på den socialt skapade förståelsen av könsskillnaderna samt de biologiska 

skillnaderna mellan kvinno- och manskroppar. Sociologerna Stevie Jackson och Sue Scott 

anser att det finns fördelar med begreppet genus samt att begreppet är mer sociologiskt i 

jämförelse med begreppet kön.6 Forskning kring kön studerar sociala relationer mellan 

männen och kvinnorna och vad som omfattar begreppet kvinna, man och idéerna om vad som 

anses vara ”kvinnligt” och ”manligt” i samhället. Anställda män och kvinnor bedöms utifrån 

olika utgångspunkter där det finns symboliska betydelser av kön för vad som är ”normalt”, 

lämpligt, ”naturligt” samt dugligt och egenskaperna kan även bedömas negativt beroende på 

vilket kön som bär på egenskaperna.7  

 

Studier pekar på att könsstereotyper har en inverkan på hur människor deltar, uppfattar och 

hur de minns information om sig själva och utomstående. På samma sätt anses kön vara den 

primära egenskapen i hur en person uppfattas. Trots att människor exempelvis känner till 

könsböjning är könet det som fortfarande betraktas som en binär kategorisering där man 

jämför könen.8 Denna information är viktig då den hjälper oss att förstå hur könsrollers 

inverkan kan se ut och utspela sig. Detta ger anledning till att undersöka området könsroller 

hos anställda inom banker. Som tidigare nämnt förändras samhället och även föreställningar 

om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. På grund av detta är det viktigt att det 

undersökningar fortsätter gå framåt dels för att öka förståelsen om könsroller.  

 

Vi anser att det biologiska könet inte påverkar de egenskaper en människa får utan att det är 

på grund av genus, det vill säga att det sociala könet formar människan till den hen blir. Som 

Butler hävdar är all människas förståelse socialt skapat och på så sätt är även förståelsen av 

det biologiska som benämns som ”kön” socialt. Kön är inte en egenskap hos människor utan 

könet är något som produceras och reproduceras. Detta överensstämmer med det Hedenus och 

Björk skriver om, att normer inte är permanenta utan ifrågasätts, omförhandlas samt förändras 

genom tiden. Det ”normala” beteendet blir till det som anses vara det rätta och även något 

som anses vara önskvärt. Normer är starkt förbundna till det som uppfattas ”normalt” i ett 

samhälle, det vill säga vad majoriteten av människorna är eller gör. Vad som uppfattas som 

																																																								
6 Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen. 2015. 
7 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag. 2011.  
8 Ibid.  
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lämpligt uppförande ändras alltefter viss tid och sammanhang, därmed kan det se olika ut 

beroende på vilket samhälle man lever i.9 

1.5.1 Manliga och kvinnliga egenskaper  

Wahl, Holgersson, Höök och Linghag skriver om hur män och kvinnor har fått tilldelade 

egenskaper beroende på sitt kön. Männen har blivit tillskrivna egenskaper som mer logiska 

och rationella till skillnad från kvinnor. Att män dessutom uppfattas ha aggressivitet som 

egenskap anses högre uppskattad än hos kvinnor. I jämförelse med män uppfattas kvinnor att 

de inte styrs av aggressivitet utan av känslor samt intuition. Med detta sagt menar författarna 

att det som anses vara bra egenskaper för ena könet inte behöver ha samma effekt på det 

andra och egenskaperna kan även anses som negativt beroende på om det är en man eller 

kvinna som bär på egenskapen.10 Detta är även något Hinton skriver om, att könsstereotyper 

är kopplade till de konventionella sociala rollerna som män och kvinnor har. Stereotypen för 

en kvinna är exempelvis mer omhändertagande i jämförelse med män och män anses vara 

aggressivare än kvinnor.11  

 

Naomi Ellemers redogör likaså för detta i sin forskning, att stereotyper om hur män och 

kvinnor tänker och beter sig skiljer sig i stor utsträckning och förväntningar beskriver dock 

inte enbart befintliga skillnader utan har även en inverkan på hur män och kvinnor definierar 

sig själva och bemöts av utomstående.12 I många yrkesroller uppfattas de manliga 

egenskaperna som mer positiva än de kvinnliga. Egenskaper som är associerade med 

maskulinitet upplevs mer önskvärda i många yrkesroller då manliga egenskaper anses mer 

lämpliga för särskilda arbetsuppgifter. Magnusson skriver om en studie som undersökte om 

hur män och kvinnor ser samt upplever sig själva. I undersökningen fick respondenterna 

tillskriva önskvärda egenskaperna för män och för kvinnor. Egenskaper som tillskrevs som 

mest manliga var: fungera som ledare, beslutsam, ambitiös, ledarskapsförmåga, analytisk 

samt oberoende. Egenskaper som tillskrevs som mest kvinnliga: lättsmickrad, barnslig, mjuk, 

lätt, blyg samt diskret.13 

																																																								
9 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag. 2011. 
10 Ibid.  
11 Hinton. 2000.  
12 Ellemers, N. Gender stereotypes. Annual Review of Psychology. 2018.	
13 Magnusson. 2003.  
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1.6 Könsdiskriminering  

Forskning inom socialpsykologin som undersökt skillnader i genus har kommit fram till att 

män och kvinnor inte blir bemötta på liknande sätt. Studier visar att när män och kvinnor 

presterar lika bra blir de trots det bedömda annorlunda vilket tyder på könsdiskriminering. 

Könsdiskriminering är diskriminering som grundar sig i en människas kön.14 Stefan 

Flemström och Martina Slorach förklarar att det finns två olika områden inom diskriminering 

vilket inte är tillåtna att utöva. Direkt diskriminering sker när en individ missgynnas, det vill 

säga om en individ blir behandlad på ett sämre sätt än någon annan. Indirekt diskriminering 

sker när en arbetsgivare sätter upp neutrala kriterier. Det vill säga när det finns en regel eller 

rutin som framstår som neutral men i själva verket missgynnar personer med exempelvis ett 

visst kön trots samma kriterier.15  

 

Alla människor bär på fördomar oavsett om de är medvetna om det eller inte. Fördomar och 

stereotyper kan vara en nackdel när det orsakar diskriminering.16 Fördomar och stereotyper 

hjälper människor att strukturera en komplicerad förståelse av verkligheten. Perry Hinton 

förklarar att stereotyper används för att kunna känna igen en grupp människor genom en 

särskild egenskap, exempelvis kön. Den grupp, exempelvis gruppen ”män” och gruppen 

”kvinnor” tillskrivs med stereotypa egenskaper som anses tillhöra deras kön. Somliga 

egenskaper uppmärksammas på en gång vid möten och en person kan på så sätt kategorisera 

individen i fack vilket bidrar med uppfattningar av hen.17 I och med att detta kan bidra till 

diskriminering anser vi att en arbetsplats fri från stereotypa könsroller kommer förhindra 

orättvisor, fördomar samt diskriminering. Förväntningarna bör istället grunda sig på 

kompetensen istället för könsrollen. Nedan följer vår problematisering angående könsroller i 

yrkeslivet. 

1.7 Disposition  

Uppsatsens fortsatta upplägg inleds med ett avsnitt om tidigare forskning kring ämnet 

könsroller på arbetsplatser. I nästföljande avsnitt redogör vi för de teoretiska 

utgångspunkterna, det vill säga rollteorin och symbolisk interaktionism samt begreppen genus 

och könsroll. Därefter följer metodavsnittet som redogör de valda metoderna för 
																																																								
14 Magnusson. 2003. 
15 Flemström, S. & Slorach, M. Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok. Stockholm: Sanoma Utbildning. 
2014. 
16 Röda korset. Om fördomar. u.å.  
17 Hinton, P. R. Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. 2000.	
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undersökningen. I avsnitt fem presenteras resultat och analys och uppsatsen avslutas med ett 

avsnitt som behandlar slutsatser, diskussion och förslag till vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogör vi för fyra olika forskningar där tre av dem utspelar sig inom bank- och 

finanssektorn. Forskningen av Heilman18 grundar sig inte inom ett specifikt yrkesfält utan 

fokuserar på de traditionellt manliga yrkena. Vi tittade närmare på just dessa forskningar 

eftersom vi anser att de är aktuella för vår undersökning och bidrog med att förtydliga 

studiens syfte och frågeställningar. Forskningarna nedan grundar sig i det nutida samhället 

och de behandlar områdena genus, arbetsliv, stereotyper och könsroller, alltså är de optimala 

och användbara för denna studie.  

2.1 Negativa effekter av könsstereotyper för kvinnor inom finanssektorn  

von Hippel, Sekaquaptewa och McFarlane har gjort en undersökning år 2015 om stereotyper 

bland kvinnor i finanssektorn och dess negativa effekter. Studien syftade till att undersöka 

kvinnors arbetsmiljö, välbefinnande på jobbet och om de skulle rekommendera finansområdet 

till yngre kvinnor. Undersökningen grundas på 512 kvinnliga anställdas upplevelser och 

erfarenheter inom finanssektorn genom en undersökning på nätet. Det finns 

stereotypifieringar om att de kvinnliga medarbetarna inte uppfattas lika engagerade i sitt 

arbete som de manliga medarbetarna. En följd av de negativa stereotyperna är enligt von 

Hippel m.fl. att kvinnor är mindre benägna att rekommendera sitt arbetsfält till andra kvinnor. 

Studien visade att somliga kvinnor förlorade sin arbetsidentitet eller sin uppfattade kvinnliga 

identitet. Detta på grund av att medarbetare upplevde att arbetet krävde egenskaper som gick 

emot de upplevda feminina egenskaperna en kvinna anses ha. Detta resulterade i en känsla 

hos de kvinnliga anställda om ett behov att skilja på delar av sig själv i arbetet. På grund av 

deras rollförväntningar värderas män och kvinnor utifrån manliga respektive kvinnliga 

egenskaperna till specifika yrken som kräver den kompetens som bestäms av deras könsroll. 

Kvinnor förväntas uppfylla en ömsesidig roll i samhället, vårda och inneha andra stödjande 

beteenden medan männen förväntas vara självständiga, bestämda och andra dominerande 

beteenden.19  

 

Trots att sociala situationer förändras där könen integreras mer och mer på arbetsplatser har 

könsstereotyper ett inflytande på män och kvinnors förväntningar. I studiens resultat 

framkommer det att stereotypifiering av kön leder till att kvinnor inom finanssektorn upplever 

att de måste ta sig an manliga egenskaper för att utföra sitt arbete på ett önskvärt sätt. De 
																																																								
18 Heilman. M 2012 
19 von Hippel, Sekaquaptewa & McFarlane. 2015.	
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stereotypiska manliga egenskaperna som benämns i von Hippels m.fl. studie är analytisk, 

självständig och oberoende. Detta medförde även ett minskat välbefinnande och mindre vilja 

till att rekommendera bank- och finanssektorn vidare till andra kvinnor. Trots detta fanns det 

kvinnor som trivdes på sitt arbete och skulle rekommendera arbetsfältet till andra kvinnor.20 

Undersökningen visar att det finns ett problem angående könsroller och att det påverkar 

anställda kvinnor på deras arbete. Därmed kan vi applicera denna forskning då vi vill ta reda 

på hur upplevelserna kring könsroller ser ut hos bankanställda i Sverige. Med hjälp av von 

Hippels m.fl.21 undersökning har vi fått upp nya tankar om hur könsroller internaliseras och 

hur stereotyper kan påverka vardagliga livet. Dessa har vi utvecklat i diskussionsavsnittet i 

vår egen studie.  

 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning att kvinnor upplevde ett stereotyphot i sin 

arbetsmiljö, ett minskat välbefinnande och att kvinnor var mindre benägna att rekommendera 

sitt yrke till andra kvinnor. Resultatet visade även att de upplevde en slags 

identitetsseparation. Kvinnor och män värderades utifrån könsrollerna där de anses uppfylla 

olika roller i samhället och att kvinnor upplever att de är tvungna att inta manliga egenskaper 

för att lyckas i sin yrkesroll.  

2.2 Bankanställdas upplevelser om könsrollens påverkan  

År 2004 gjorde Jacqueline Granleese en genusstudie om chefsanställda män och kvinnors 

upplevelser inom banker. I denna undersökning har 220 chefer från en bankorganisation 

deltagit. Studien visar att kvinnor upplevde sitt kön som en nackdel i sin karriär där de hade 

varit med om fördomar. De kvinnliga anställda upplevde att de behövde prestera bättre än 

männen för att kunna lyckas på samma sätt. Kvinnorna var även betydligt mer benägna att 

rapportera om att de har upplevt könsstereotyper, könsdiskriminering, fördomar och kollegors 

bemötande som obekvämt på grund av deras kvinnliga kön till skillnad från män. Däremot 

redogör Granleese att männen upplevde starkare känslor av isolering och att de blev 

undervärderade. Kvinnorna visade sig ha större problem med att få en balans mellan arbetet 

och hemmet och många kvinnor som valde karriären upplevde att deras privata sociala liv 

påverkades. Att gifta sig innebär även bekymmer om att tjäna mer än sin man på samma gång 

																																																								
20 von Hippel, Sekaquaptewa & McFarlane. 2015. 
21 Ibid.  
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som karriären hotades om man skaffade barn. Kvinnor upplevde alltså ett starkare tryck 

gällande arbete och familj.22 

 

Endast tre svarsalternativ värderades högre av män än kvinnor vilket var att män upplevde 

problem med att behöva flytta för att utvecklas i karriären. De upplevde även att kraven på 

arbetet påverkade sociala livet och att kraven på arbetet påverkade relationen med partnern. 

Trots att de sociala förhållandena har ändrats behåller kvinnor fortfarande generellt rollen för 

barnomsorg vilket begränsar möjligheterna i arbetslivet.23 Detta tyder på att de könsstereotypa 

förväntningarna lever kvar och är problematiska. Denna forskning i jämförelse med den von 

Hippel m.fl.24 inkluderar män och hur de upplever könsrollens påverkan. Detta var givande 

för vår studie då vi inte enbart fokuserar på det ena könets upplevelser utan både på männens 

och kvinnornas. Med hjälp av Granleese25 forskning har vi fått en djupare förståelse för hur 

män såväl som kvinnor upplever könsroller. Forskningen visar att det förekommer 

könsdiskriminering, fördomar och stereotyper om könen, exempelvis att kvinnor ansvarar för 

barnomsorg mer än männen. Hennes undersökning har väckt tankar om hur olikheterna 

mellan könen kan utspela sig och gav oss idéer till vidare forskning. Detta fick oss även att 

förstå hur viktigt det är att inkludera männens upplevelser.  

 

Sammanfattningsvis visar Granleese i sin studie att kvinnor inom banksektorn krossat 

glastaket genom att nå till de högre positionerna som chef. Dock att de på grund av detta fått 

göra uppoffringar för att behålla positionerna. Det redovisas att kvinnor upplever en stress 

över ansvaret de har när det gäller arbete och hem samt hur de ska balansera detta. En tydlig 

skillnad återfinns mellan könen när det kommer till stress. Män upplever starkare stress över 

de arbetsrelaterade faktorerna medan kvinnorna upplevde stress över att balansera arbete med 

sitt privata liv. Granleese redogör för faktumet att vad än kvinnor väljer att göra blir de 

oavsett diskriminerade på sitt arbete på grund av sitt kön. De kvinnliga cheferna upplevde att 

de drabbats av diskriminering på arbetsplatsen på ett eller annat sätt och detta på grund av 

deras könstillhörighet.   

																																																								
22 Granleese, J. Occupational pressures in banking: gender differences. Women in Management Review. 2004. 
23 Ibid. 
24 von Hippel, Sekaquaptewa & McFarlane. 2015.	
25 Granleese. 2004.  
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2.3 Konsekvenser av könsroller på arbetsplatser  
Madeline E. Heilman har år 2012 gjort en studie om könsrollers konsekvenser på 

arbetsplatser. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för varför och hur 

könsstereotyper skapar karriärhindrande bedömningar samt diskriminerande beslutsfattande.  

Hon redogör för att könsstereotyper medför till partiska bedömningar och beslut vilket hindrar 

kvinnors framsteg. Egenskaperna för den manliga stereotypen betecknas med egenskaper som 

prestationsorienterad, ansvarsfull och rationell. Kvinnliga stereotyper anses ha egenskaper 

som omtänksam, vänlig, respektfull och känslosam. Idén av män och kvinnor är inte bara 

olika utan de tenderar att vara motsatta där kvinnor anses sakna det som uppfattas vara mest 

vanligt hos män och män anses brista i det som upplevs mest vanligt hos kvinnor. På grund av 

detta kan anställda bli gynnade eller missgynnade i hur de betraktas, inte på grund av hur de 

är eller vad de har gjort utan på grund av det kön de tillhör. Heilman förklarar att den 

könsspecifika positionen för en man är att ha en ledande befattning då det kräver egenskaper 

som passar med de stereotypa uppfattningarna av män, dock gäller detta inte kvinnor. När det 

gäller hur män och kvinnor visar känslor på arbetsplatsen framkom det att män uppvisade 

ilska och stolthet oftare än kvinnor vilket anses som två stereotypa manliga egenskaper. Dessa 

känslor anses inte vara lika uppskattade hos kvinnor då det medför lägre status på jobbet än 

för män vilket betyder att ilska hos kvinnor inte är lika accepterade. Detta gäller även att 

kvinnor bedöms hårdare när de avviker från sin könsroll till skillnad från männen.26 

 

Undersökningarna ovan visar att män inte är immuna för stereotypers konsekvenser som 

Heilman redogör för blir män som inte lyckas klara av något som exempelvis är fysiskt 

krävande negativt bedömda. Denna negativa bedömning kan ske när män misslyckas med 

något som anses tillhöra mansrollen, detta bedömdes dock inte lika negativt hos kvinnor som 

gjorde detsamma. Med detta sagt påverkas även män negativt av den stereotypa könsrollen. 

När män har egenskaper som anses kvinnliga, exempelvis omvårdande och omtänksam, 

betraktas det negativt och detsamma när de arbetar inom kvinnodominerade yrken.27 Trots 

detta visar forskningen att kvinnor påverkas mer negativt än män i arbetslivet när de avviker 

från sin ansedda könsroll och att de manliga egenskaperna värderas högre än de kvinnliga. 

Heilmans28 forskning gav oss idén att ställa våra respondenter frågor där de fick tänka och 

sätta sig in i det motsatta könets roll. Detta gjorde vi för att se om de anställda upplevde att de 

																																																								
26 Heilman. 2012.  	
27 Ibid. 
28 Ibid.    
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skulle kunna agera eller bli bemötta på ett annorlunda sätt. Heilmans29 studie förtydligade hur 

orättvisor kan utspelas på arbetsplatsen vilket skapade en nyfikenhet i denna undersökning 

och bidrog med att lättare finna mönster i respondenternas uttalanden.  

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att könsstereotyper ger upphov till partiska 

bedömningar och beslut vilket hindrar kvinnors framsteg. Det framkommer hur beskrivande 

könsstereotyper gynnar könsaspekt på grund av de negativa prestationsförväntningarna. Dessa 

har uppkommit genom uppfattningen om hur kvinnor ”är” och vad som anses krävas för att 

lyckas i manliga könsskrivna positioner och roller, dessa anses motsäga varandra. 

Undersökningen visar att könsrollerna kan påverka både män och kvinnor negativt i olika 

sammanhang dock befinner sig kvinnorna i en mer utsatt position för detta.  

2.4 Svenska bankers könssystem  

Genusforskaren Joan Acker har år 2006 studerat svenska bankers könssystem. Hon har utgått 

från en studie om arbetet hos anställda i dotterbolag som genomfördes mellan år 1987 - 1989 

om relationerna och löneskillnaden mellan könen samt arbetsorganisationen i svenska banker. 

Ackers information har inhämtats från 44 intervjuer men olika bankanställda, observationer 

samt dokument. Banksektorn är en kvinnodominerad arbetssektor dock är det männen som 

har kontrollen och makten. Detta menar genusforskaren fortsätter att existera trots att Sverige 

är ett land som ger kvinnor möjligheten till högre tjänster. Acker hävdar att det råder en löne- 

och statusskillnad mellan könen inom banker. Dock syftar kön inte bara till individer och 

enskilda relationer utan även till kollektiva, organisatoriska samt historiska processer som 

skiljer sig mellan kvinnor och män där makten nästintill ständigt ges till männen.30  

 

Med hjälp av fyra genusprocesser förklarar Acker att könsroller inom organisationer inte är 

opartiska utan att de är omslutna i vardagliga processer för att leda en organisation. En 

genusprocess sker genom vardagliga beslut och tillvägagångssätt samtidigt som man sköter 

arbetet i organisationen, det sker även segregation, kontroll och konstruktion av hierarkier där 

kön, klass samt etnicitet är inblandade. En annan process sker genom bland annat symboler, 

ideologier och former av medvetande som skildrar och ger legitimitet för ojämlikheter och 

skillnader mellan könen. Den tredje processen handlar om interaktionen där människan ”gör 

kön” på samma sätt som de utför sitt jobb på arbetet. Interaktionerna är vanligtvis laddade 
																																																								
29 Heilman. 2012.   
30 Acker, J. The gender regime of Swedish banks. Scandinavian Journal of Management. 2006.  
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med könsmässiga konsekvenser som också diskret eller synligt kontrollerar och styr de 

anställda. Den sista genusprocessen sker genom skapandet av jaget som likvärdig och 

könsbestämd organisatorisk aktör. Acker menar att det inte existerar enskilda mönster av 

individuellt beteende som anses vara lämpligt i alla situationer för könen men att det generellt 

finns uppenbara och/eller diskreta könsskillnader.  

 

Trots samma arbetsuppgifter och yrkesroll var könssegregeringen förekommande. Unga män 

med ledande potential upplevdes snabbt få uppmärksamhet och tilldelades uppdrag som 

utvecklade dem i yrket. Detta skilde sig från kvinnornas upplevelser där enbart två av 

informanterna hade erbjudits något sådant trots att de försökt bli tilldelade detta på egen hand. 

Somliga informanter upplevde att kvinnliga anställda inte var lika synliga för chefer som de 

manliga anställda, exempelvis i beslutsfattande. Acker skriver om att anställda är tvungna att 

kunna utföra tekniska funktioner snabbt och korrekt men även vara lugn, positiv, vänlig, 

omtänksam och glad. Dessa egenskaper förväntas av både män och kvinnor trots att 

egenskaperna anses vara stereotypt feminina. Det framkom skillnader när det gäller synen på 

karriär då män tävlar och strävar efter att göra framsteg. När kvinnor använde möjligheten till 

föräldraledighet eller deltidsarbete upplevdes deras möjligheter på arbetet blivit avskurna. 

Kvinnorna i jämförelse med männen konkurrerar inte eller strävar inte efter att göra framsteg i 

karriären då de lärt sig att det är meningslöst och inte värt ett försök.  

 

Informanterna upplevde även att kvinnor inte tar för sig lika mycket, att de inte driver sig 

vidare och kvinnorna upplevde männen som risktagare, att de uttalade sig om saker de inte 

hade kunskap om. Samtidigt upplevde de kvinnliga informanterna att de var mer lämpade för 

denna typ av yrkesroll än männen då de anser att män enbart tänker på pengar och antal 

istället för på människorna. Vissa kvinnor såg männens förmågor som sämre och att en 

kvinna hade de nödvändiga egenskaperna naturligt. I studien framkom det att männen 

förväntas arbeta heltid och göra karriär, kvinnor förväntas prioritera familjen och stanna på 

den lägre positionen de innehar i yrket. Männens karriär uppmuntrades och belönades medan 

kvinnorna arbetade för att framställa sig som bra, omtänksam, kompetent, effektiv, försiktig 

och dedikerade istället för egenskaper som påträngande och ambitiösa vilka ansågs vara 

stereotypt maskulina. Trots att kvinnliga informanterna tog utbildningskurser som banken 

erbjöd internt upplevde de sig otillräckliga för uppgifterna fastän den utökade kunskap som 

utbildningen var lämpad till. Samtliga kvinnor hade en medvetenhet om att trots utökad 

kompetens och ansvar fick de inte högre löner och att de var underbetalda.  
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Sammanfattningsvis är banksektorn en kvinnodominerad arbetsplats i Sverige dock har 

männen de högre positionerna. Detta utgör enligt Acker ett hinder för kvinnor och bidrar till 

att man håller könsskillnaderna inom organisationen levande. Undersökningen visar att män 

har det lättare för att uppnå en karriär där de belönas och ges större möjligheter till detta. 

Kvinnor upplever en viss maktlöshet där de inte blir belönade med en högre lön trots högre 

kompetens. Män och kvinnor har olika förväntningar på sig där männen förväntas göra karriär 

och kvinnor förväntas prioritera familjen och stanna på samma position i sitt arbete. Trots 

detta upplevde kvinnor att de var mer lämpade för denna typ av arbete.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att könsroller och stereotyper har en stor påverkan på anställda i 

arbetslivet. Något som är gemensamt med samtliga undersökningar är att kvinnor drabbas av 

motgångar i karriären och att de på något sätt påverkas negativt av sitt kvinnliga kön. Idéer 

om vilka egenskaper som anses vara kvinnliga respektive manliga är synliga och grundar sig 

ofta i de traditionella könsrollerna. Kvinnorna förväntas uppnå en omvårdande och emotionell 

roll medan männen förväntas uppnå en dominerande roll med karriärsfokus. 

Undersökningarna har visat att könsroller är inrotade i organisationer och påverkar 

arbetsmiljön. Med detta sagt råder det en viss kunskap inom området könsroller och arbetsliv 

samt hur det kan skilja sig mellan könen. Vi anser dock att det finns en bristande kunskap om 

hur bankanställda upplever samma yrkesroll och om den upplevelsen skiljer sig mellan könen 

varav valet till denna undersökning. Vi hoppas på att fylla denna kunskapslucka genom att 

bidra med en förståelse utifrån respondenternas subjektiva upplevelser kring fenomenet.  
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt redogörs våra teoretiska perspektiv och begrepp vilket vi sedan applicerar i 

resultat och analysavsnittet. För att få fram studiens syfte och få svar på frågeställningarna har 

vi utgått från två olika teoretiska perspektiv; rollteori samt symbolisk interaktionism. Vi 

förklarar även begreppen; könsroller och genus då begreppen utgör en grund för studien. 

Rollteorin är användbar för analys av materialet då den förklarar hur människors roller skapas 

och hur de utspelar sig. På så sätt har vi fått en djupare förståelse om på vilket sätt roller 

påverkar bankanställda män och kvinnor inom sin yrkesroll. I studien fungerade den 

symboliska interaktionismen som ett verktyg för att förstå samt förklara hur människor 

framställer en självbild och hur de gör det i samspel med andra aktörer runt omkring dem.  

3.2 Genus och könsroller  

Genus finns omkring oss i vardagen som sociala koder och tas många gånger för givet. 

Människor avgör direkt om en person är man eller kvinna och arrangerar dagliga åligganden 

angående denna distinktionen vilket anses tillhöra den självklara ordningen. Att man är 

kvinna respektive man är följaktligen inte ett förutbestämt tillstånd utan är ett tillkommande, 

ett tillstånd som ständigt är under konstruktion. Manlighet och kvinnlighet är på så sätt inte 

något som är självklart utan något människor formar och skapar sig till, som bland annat 

maskulina eller feminina. Därmed placerar sig människor i genusordningen eller förhåller sig 

till den kategori de blir tillskrivna genom att uppföra sig på det lämpliga sättet utifrån deras 

sociala kön. Det är alltså människor som skapar genus och är heller inte fria i att utforma det 

hur de vill eftersom det redan finns könsroller.31 

 

Människor socialiseras in i olika könsroller och genom socialisationen förs det över olika 

värderingar samt attityder till människor beroende på om man är man eller kvinna. Kvinnors 

och mäns olika beteendemönster har blivit till på grund av en komplex interaktion mellan 

aktören och omgivningen. En människa föds i en könsroll och får därmed olika förväntningar 

på önskvärt samt lämpligt beteende beroende på könet och därmed formas könsroller på olika 

håll bland annat genom föräldrar, skola samt arbetsplatser. Könsroller ser olika ut beroende på 

vilken tid man lever i samt vilken kultur och samhälle man kommer ifrån. Könsroller står för 

olika psykologiska, sociala samt kulturella skillnader.  Då förväntningarna, kraven och 
																																																								
31 Hirdman, Y. Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 2003.  
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värderingarna ser olika ut för män och kvinnor ser även livsvillkoren för könen annorlunda ut. 

De manliga och kvinnliga könsrollerna utspelar sig tydligt i arbetslivet där det finns 

mansvärldar och kvinnovärldar i form av mansdominerade och kvinnodominerade yrken.32   

3.3 Rollteori  

Björn Nilsson förklarar att begreppet roll är hämtat från teatern och att betydelsen av 

begreppet inte har ändrats, i begreppet finns dock inget skrivet manus för sociala roller i en 

grupp. Däremot finns det en typ av ”regelmanus” som styr inriktningen på interaktionen i 

gruppen. En roll innebär att människor har ett beteendemönster som är förväntat i varierande 

situationer och bildar relationer som binder samman medlemmarna utifrån exempelvis makt 

och behov. I och med att en roll är ett uppförande som upprepas blir det möjligt att göra 

händelseförloppet i gruppen förutsägbart samt beständigt. Nilsson förklarar att detta skapar ett 

tryck på gruppmedlemmarna där de förväntas uppföra sig utifrån det ”normala”. Begreppet 

roll definieras bland annat som summan av förväntningarna, vilket syftar till en individ som 

innehar en position inom en social kontext. Nilsson skriver om att roller för det mesta är 

komplementära, det vill säga att rollerna uppträder gemensamt eller att de hör ihop med 

varandra som pusselbitar. Om det existerar en negativ roll finns det även en slags motsättning 

som gynnar eller gynnas av den negativa rollen.33  

3.3.1 Position, förväntningar, roll och beteende 

Det finns fyra termer som har en tydlig betydelse för det som benämns som rollteori: position, 

förväntningar, roll samt beteende.34 Rollteoretiker förklarar roller som en mängd normer som 

hänger samman med en särskild uppgift eller position. Rollen befinner sig som en ring av 

förväntningar runt omkring aktören och man kan skilja på positionen, rollen och 

rollbeteendet. Med position syftar man på det yttre och formella tillkännagivandet att en 

människa är exempelvis man eller kvinna. Rollen omfattar alla de förväntningar som 

kännedomen om positionen framkallar och rollen handlar om hur rollinnehavaren uppträder. 

De sociala rollerna är internaliserade av människor i samhället och internalisering handlar om 

att individen med det egna jaget införlivar uppfattningar, beskrivningar och teorier som 

kommer utifrån. Nilsson förklarar att det på grund av detta finns ett samband mellan social 

																																																								
32 Angelöw, B. Jonsson, T. & Stier, J. Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 2015.  
33 Nilsson, B. Socialpsykologi. Stockholm: Liber. 2015. 
34 Trost, J. & Levin, I. Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur AB. 2010.  
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roll och internaliseringsprocessen då det existerar en del förväntningar på lämpligt beteende.35 

Beteende innebär på vilket sätt en människa handlar och inte handlar, hur hen tänker och inte 

tänker samt vad hen uttalar sig om och inte.36 Förväntningarna sätts på människor från 

omgivningen och samhället beroende på hur livssituationen ser ut för människorna. Nilsson 

förklarar att rollteoretikerna menar att socialisationsprocessen har en inverkan på människors 

individuella beteende då de tränar in olika sociala roller. Aktörernas roll blir dessutom en del 

av människans personlighet. De krav och förväntningar som ställs tar människor till sig, det 

vill säga internaliserar och gör dem i viss grad till sina egna krav och förväntningar.37   

 

Angelöw m.fl. skriver att ingen man eller kvinna har skapat sitt liv och sitt sätt att vara 

självmant då alla människor står inför befintliga samt utprovade sociala roller. I detta ingår 

beteendemönster och förväntningar på beteenden som har uppstått historiskt, kulturellt och 

socialt. Alltså är rollerna något som skapats och omskapats genom den sociala interaktionen, 

dock är roller inte oföränderliga utan skapandet och omskapandet sker ständigt genom 

samspel med aktörer, grupper och samhälleliga förhållanden. Rollens förväntningar förklarar 

Angelöw m.fl. är väsentliga då människor tenderar till att bedömas positivt beroende på i 

vilken omfattning deras rollbeteende stämmer överens med rollförväntningarna. 

Rollförväntningarna kan vara olika med hänsyn till en mängd dimensioner, exempelvis när 

det gäller könsroller. Könsroller har en stor inverkan på människors beteenden och kan till 

viss utsträckning styra vilka andra roller aktörer intar. Det existerar olika uppfattningar om 

rollförväntningar där vissa roller har en stor enighet angående exempelvis hur en anställd ska 

utföra sin yrkesroll. Dock gäller detta inte om hur den manliga respektive kvinnliga 

könsrollen ska se ut. Somliga anser att det ska en betydlig skillnad på könsroller exempelvis 

att mannen ska sköta arbetet och kvinnan hemmet och barnen medan andra anser att 

könsrollerna ska mer jämlika.38  

3.3.2 Multipla roller och rolldimensioner  

Människor innehar inte enbart en position utan har flera positioner i sammanhang som man 

deltar i, alltså återfinns flera roller i en roll.39 Detta kan förklaras genom att en man i en familj 

kan inneha rollen som både far och make. Dessa roller kan vara olika aktiva när det gäller 
																																																								
35 Nilsson. 2015.  
36 Trost & Levin. 2010.  
37 Nilsson. 2015.   
38 Angelöw, Jonsson & Stier. 2015.  
39 Trost & Levin. 2010.	
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olika sammanhang. Åldern är dock alltid en aktuell faktor i och med att människor har 

benägenhet att bedöma människor utifrån ålder.40 Kön är dessutom en faktor som på samma 

sätt ständigt närvarar.41 Dessa roller kanske inte alltid går att kombinera då de hamnar i 

konflikt, det vill säga en inter-rollkonflikt vilket Payne förklarar. Konflikten kan grundas i att 

positionerna har motstridande förväntningar eller att olika individer i samma grupp har 

skildrande synsätt samt förväntningar på rollerna.42  I de roller människan intar kan det även 

finnas olika dimensioner som påverkar på vilket sätt rollinnehavaren handlar. De olika 

dimensionerna är: viktighet, diffushet och intensitet. Viktighetsdimensionen handlar om vilken 

vikt rollinnehavaren lägger på ett särskilt beteende för att vara uppriktig mot rollen. 

Diffushetsdimensionen går ut på när en rollinnehavare inte har kännedom om hur hen ska 

handla på grund av att uppfattningen av rollen är diffus. Intensiteten varseblir rollinnehavaren 

genom de existerade förväntningarna som rollen innehar.43  

3.4 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt samt socialpsykologiskt perspektiv som kommer 

från George Herbert Mead och Herbert Blumers arbeten. Den huvudsakliga idén med 

perspektivet är att människor handlar utifrån symboler som representerar något i omvärlden 

och som existerar i människans medvetande. Genom språket skapar människan symboler som 

har skett genom tolkningen av interaktionen mellan sig själv och omvärlden.44 Anthony 

Giddens och Philip W. Sutton förklarar att Mead menar att språket möjliggör människor att 

bli självmedvetna – medvetna om sin egen individualitet och att de har förmågan att se sig 

själva ”som andra ser hen”. Den mest betydande delen i denna process är symbolen då en 

symbol är något som representerar något annat. Orden som hänvisas till föremål är 

exempelvis symboler som representerar det människor syftar på. Även icke-verbala gester 

samt kommunikationsformer är symboler. Den symboliska interaktionismen fokuserar på 

detaljerna i den interaktionen mellan människor och på vilket sätt människor använder dem 

för att skapa förståelse för hur andra agerar och uttalar sig om.45  Människans identitet skapas 

i interaktion med andra människor. Människor är inte enbart objekt som reagerar på stimuli 

utan är även subjekt som uppfattar olika symboler som människor använder i interaktion med 

																																																								
40	Payne, M. Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 2002.	
41 Trost & Levin. 2010. 
42 Payne. 2002.  
43	Trost & Levin. 2010.	
44 Payne. 2002. 
45	Giddens, A. & Sutton, W. P. Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 2014.	
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andra. Symbolerna kan exempelvis vara ord, gester samt klädval som sedan tolkas av 

människan och blir tillskriven en betydelse samt mening hen därefter kan agera utifrån.46 

Människan strävar efter att tillfredsställa detta med hjälp av att rätta sig efter omgivningen.47 

3.4.1 Jaget och rolltagande 

Den symboliska interaktionismen inriktar sig på interaktionen som sker på mikronivå och på 

vilket sätt mening skapas och förs vidare. Mead menar att det enskilda jaget egentligen är ett 

socialt jag, vilket framställs under interaktionsprocesser och är på så sätt inte biologiskt 

givet.48 Inom den symboliska interaktionismen förklarar Mead subjektsjaget och objektsjaget, 

det vill säga “I” och “me” som delar av självet.49 ”Me” är det sociala jaget där det finns 

internaliserade förväntningar på jaget. I denna del finns språket och erfarenheterna lagrade. 

”Me” är det människor använder sig av i sitt stabila liv vilket förändras relativt långsamt. 

”I” är den spontana samt kreativa delen av människan som man handlar med dagligen vilket 

är den delen av jaget som varseblir och besvarar utomståendes åsikter samt uppföranden. 

”Me” delen utövar social styrning på ”I” delen, som inte kan vara kreativ eller spontant utan 

styrningen. Det vill säga bromsas ”I” av ”me” som består av de lagrade erfarenheterna och 

minnena på ett omedvetet och medvetet sätt. Det är i denna del människans normer samt 

värderingar lagras. Genom de två delarna av jaget är människan relativt beständig och är 

långsamt föränderlig. Då aktörer utgör samhället och samhället aktörerna menar Trost och 

Levin, i enlighet med Mead, att samhället förändras på samma sätt som av människorna och 

människorna av samhället.50  

 

Mead intresserade sig på vilket sätt människor framställer en medvetenhet kring sig själv, ett 

jagmedvetande. Nilsson förklarar att Mead uppfattade medvetandet som en process som 

omfattar tolkningar, reflektioner samt tendensen till handling. Människor handlar gentemot 

andra utifrån deras uppfattning av dem och människor framställer sitt själv och på så sätt 

uppfattar människor sig själva som särskilda individer enbart med hjälp av att inta andras 

roller. Därmed tar människor över andras attityder eller synsätt och skapar det till sitt eget, de 

																																																								
46 Meeuwisse, A. Swärd, H. Sunesson, S. & Knutagård, M. Socialt arbete: en grundbok. Stockholm: Natur och 
Kultur. 2006.  
47 Trost & Levin. 2010.  
48 Ibid. 
49 Nilsson. 2015.		
50 Trost & Levin. 2010.  
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internaliserar samt identifierar sig med de andra där de kan observera och besvara sig själva 

ur andras synsätt.51  

 

När en aktör intar någon annans roll och observerar sig själv med hens ögon objektifierar hen 

sig på samma gång som personen i fråga är subjektet själv. Objektsjaget blir alltså den delen 

av jaget som bildas av andra människors förväntningar samt attityder. Detta omfattar 

generella regler, normer och värden som hen blivit inlärd från interaktioner med andra. Mead 

menar att människor ständigt formar sig själva genom att de får nya uppfattningar av sig 

själva och möter nya människor där de kan ta över deras roller kortvarigt. Medvetandet och 

självet har även en subjektiv samt skapande del. Självet är inte enbart en passiv reflektion av 

omgivningens attityder och deras sätt att reagera på, utan även en aktiv omarbetning och ett 

aktivt agerande mot omgivningen. Subjektjaget är den del som ingriper och möjliggör att vara 

oberoende av människors åsikter samt samhällsnormerna.52 Mead använder bilden att man 

övertar andras roller, vilket han kallar för role-taking, på svenska, rolltagande. Genom detta 

formar och omformar människan sitt ”jag”. I rolltagandet utgår man från någon annans roll, 

att man sätter sig in i hur den andre ser och sättet den andre förstår situationen på. Dock kan 

man inte uppleva samma känsla som den andre.53  

3.4.2 Generaliserade andra och signifikanta andra 

Samhället består av människor som ger form åt samhället med sina uppfattningar, det vill 

säga råder en växelverkan mellan människan och samhället. Detta kan jämföras med jagets 

delar, ”I” och ”me”. Kort sagt utvecklas samhället genom människors inflytande och 

därigenom påverkar samhället människorna. Människans jag skapas genom samhället eller 

den sociala gruppen som människan tillhör. Gruppen som människan tillhör blir till hens 

generaliserade andra och hen ser sig själv från den generaliserade andras perspektiv när det 

gäller hur man ska känna samt uppföra sig. I och med att människan internaliserar gruppens 

åsikter, normer samt förväntningar blir dessa till regler som även styrs mot hen själv. 

Människan är en del av olika sociala grupper som blir till olika generaliserade andra som 

bestämmer människans handlande utifrån hur man uppfattar situationen. Människorna som 

anses viktiga i en individs liv benämns som signifikanta andra. Dessa människor är individer 

som man lyssnar på och bryr sig om. I tidig ålder är det för ett barn föräldrarna som är den 

																																																								
51 Nilsson. 2015.  
52 Nilsson. 2015. 
53 Trost & Levin. 2010. 
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signifikanta andra och därefter kan den signifikanta andra exempelvis vara vänner och lärare. 

I och med att signifikanta andra är människor som är betydelsefulla i en individs liv får de ett 

stort inflytande för formandet av människans jag. Detta är något som fortsätter vidare i livet i 

form av olika personer i omgivningen. 54   

  

																																																								
54 Trost & Levin. 2010.  



	 21	

4. Metod och material  
Denna studie är baserad på intervjuer, det vill säga en kvalitativ studie. Forskningsområdet 

handlar om vilken betydelse könsroller har på bankanställdas yrkesroll samt om manliga och 

kvinnliga anställda upplever sin yrkesroll annorlunda. Den kvalitativa studien presenteras i en 

kombination av intervjuer med bankanställda, litteratur och vetenskapliga artiklar för att 

lyckas besvara syftet och frågeställningarna på bästa möjliga sätt. Denna kombination har 

dessutom givit en ökad förståelse kring hur könsroller upplevs och hur det inverkar på 

arbetsplatser. Undersökningen grundar sig på fakta från primärdata vilket innebär att 

informationen tagits från direkta källor från respondenter genom intervjuer. Undersökningen 

har sedan kompletterats med material från sekundärdata, det vill säga litteratur, vetenskapliga 

artiklar och teoretiska utgångspunkter. 55 Genom detta tillvägagångssätt kan vi undersöka 

likheter respektive skillnader mellan respondenternas upplevelser, erfarenheter samt tankar.  

 

Det finns två olika metoder man kan använda sig av vilket är en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Jan Trost förklarar att den kvantitativa metoden är undersökningar som mäter siffor 

och att den kvalitativa metoden istället koncentrerar sig på människors berättelser, upplevelser 

samt händelser.56 Den kvantitativa metoden som Steinar Kvale förklarar handlar om att 

kvantifiera objektiva data.57 Om den kvantitativa metoden används för denna studie hade det 

kunnat innefattat fler respondenter. Därmed hade fler upplevelser uppkommit för att behandla 

och ta med i resultatet, vilket skulle kunna ge en mer generell bild av anställdas upplevelser 

om könsroller inom bankbranschen. I och med att denna undersökning vill undersöka 

anställdas subjektiva upplevelser är den kvalitativa metoden lämplig vilket även har sina 

fördelar. Ann Kristin Larsen skriver om fördelarna med den kvalitativa undersökningen vilka 

är att intervjuandet sker genom en interaktion mellan intervjuaren och respondenten. 

Intervjuaren kan på så sätt vara mer delaktig genom att ställa följdfrågor, klargöra 

missuppfattningar samt gå mer in på detalj inom området.58 Detta vore inte möjligt med en 

kvantitativ undersökning som därmed skulle kunna bli mer opersonlig och inte lika 

djupgående.  

 

																																																								
55 Jacobsen, D-I. Förståelse, beskrivning och förklaring. Lund: Studentlitteratur. 2012. 
56 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 2010.  
57 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 2009.	
58 Larsen, A. K. Metod helt enkelt. Gleerups Utbildning AB. 2018.  
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4.1 Val av metod  

I denna undersökning har vi inspirerats av den fenomenologiska forskningsansatsen då syftet 

är att få en djupare förståelse och få fram upplevelserna om könsroller utifrån respondenternas 

egna perspektiv. Respondenternas subjektiva yttranden blir viktiga att studera 

fenomenologiskt och få en förståelse av deras verklighet.59 Som Giddens och Sutton förklarar 

är fenomenologin ett aktörscentrerat perspektiv som fokuserar på hur det sociala livet 

upplevs. Fenomenologin enligt Alfred Schütz fokuserar på människors erfarenhet av 

vardagslivet. Hur delar av vardagen tas för givet som en del av livsvärlden – den värld 

människor omedvetet upplever och lever i som om den vore självklar. Fenomenologiska 

sociologins uppgift är att ge människor en ökad förståelse av hur processen går till och vad 

följderna blir.60 I enlighet med detta har vi utgått från respondenternas upplevelser kring 

objektet könsroller.  

 

För att få ut det mesta från det insamlade materialet i denna studie togs inspiration från den 

narrativa analysen. Den narrativa analysen fokuserar på tolkandets karaktär som innebär att 

man systematiskt tolkar människans tolkning av sig själv samt sin sociala värld. Detta sätter 

människans handlande och fantasi först vilket är väl användbart för studier av identitet samt 

subjektivitet. När det gäller samhällsorienterad forskning är studiet av berättande praktiskt då 

det behandlar det sociala livet. I dessa fall kan man undersöka om bland annat 

könsojämlikhet.61 I enlighet med detta har vi till viss del tillämpat den narrativa analysen i 

studien då vi ville få fram människans subjektiva upplevelser och betydelsen av könsroller. 

En narrativ intervjuform är det optimala alternativet för studiens ändamål då narrativa 

intervjuer fokuserar på historierna som respondenterna återberättar, på intrigen samt dess 

struktur.62 Genom öppna intervjuer får respondenterna tala fritt och på samma gång ge 

undersökarna en djupare förståelse kring fenomenet på ett givande sätt. Anna Johansson 

skriver att den narrativa formen fokuserar mycket på livsberättelsen, vilket kommer fokuseras 

på hos respondenterna då upplevelserna om könsroller och dess effekt är central.63  

 

Med hjälp av inspirationen vi har tagit från det narrativa tillvägagångssättet ger det oss 

möjligheten att förstå våra respondenter och ta del av deras upplevelser. Denna metod är mest 
																																																								
59 Kvale & Brinkmann. 2009.  
60 Giddens & Sutton. 2014.  
61 Johansson, A. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2005.  
62 Kvale & Brinkmann. 2009.  
63 Johansson. 2005.  
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lämplig att använda då undersökningen vill ge röst åt den utvalda gruppens upplevelser.64 

Frågorna är i form av öppna frågor där följdfrågor ställdes utifrån det som kom på tal, vilket 

kan bidra med spontana samt rika beskrivningar. På så sätt kunde respondenten återberätta om 

vad hen upplevde som det mest betydelsefulla aspekterna av det fenomen vi undersöker, i 

detta fall könsroller.  

4.2 Urval  

I studien har ett målstyrt urval använts vilket är ett strategiskt urval enligt Alan Bryman. 

Grunden för ett målstyrt urval är att undersökaren utifrån studiens syfte gör ett urval av 

personer som i viss utsträckning har kännedom om, eller på något vis är berörd av det studien 

undersöker.65 Urvalet grundar sig i valet på frågeställningarna som riktar sig in på en särskild 

grupp av människor att undersöka, det vill säga bankanställda män och kvinnor. Kriterierna 

för urvalet grundade sig endast i att respondenterna hade en anställning inom bankbranschen. 

Tanken var att intervjua lika många män som kvinnor dock fick vi inte tag på tillräckligt 

många manliga anställda som kunde eller ville delta. Respondenterna är från olika banker i 

olika städer och ett antal respondenter arbetar på samma bank. Trots att några respondenter 

arbetar på samma arbetsplats genomförde vi intervjuerna separat och inte i grupp med syfte 

att skapa bekvämlighet och reducera risken för påverkade svar. För att hitta lämpliga 

respondenter till undersökningen kontaktade vi olika banker via den mail som kunde hittas på 

deras hemsida eller ringde och frågade om det fanns möjlighet till att få intervjua anställda. 

Därefter fördes vi vidare till kontakt med anställda som uppfyllde kriterierna för 

undersökningen. Vi mailade och frågade om när respondenterna var tillgängliga för intervju 

och stämde av träff. Innan intervjuandet skickade vi även med informationsbrevet som 

förklarade vilka vi är och vad vi undersöker.  

4.2.1 Presentation av respondenter  

Urvalet består av sex kvinnliga anställda och tre manliga anställda och intervjuerna har 

genomförts på tre banker på olika städer i Sverige. Respondenterna är i åldrarna 24 - 54 år. I 

undersökningen sattes inte stort fokus på respondenternas ålder på grund av tidsbrist och att 

det redan fanns svårigheter med att hitta tillgängliga anställda som ville ställa upp. Nedan 

kommer vi att i en tabell presentera våra respondenter med fiktiva namn men åldern och 

arbetserfarenheten överensstämmer.  
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4.3 Tillvägagångssätt  

Undersökningen inleddes med utformandet av en intervjuguide, vilket skedde innan kontakten 

med respondenter. Utformandet av intervjuguiden gjorde vi i samråd med vår handledare och 

med hjälp av litteratur om hur man utformar en intervjuguide samt vilka typer av 

intervjufrågor som är lämpliga för olika studiers syfte. Det som var väsentligt vid 

formuleringen av intervjufrågor för denna undersökning var att frågorna och teman som 

angavs skulle vara öppna. Då undersökningen syftar till att få fram respondenternas 

subjektiva upplevelser i ett berättande var valet av öppna frågor mest gynnsamt. Om 

intervjufrågorna skulle vara för avgränsade innebär det en risk för att vissa synsätt som kan 

vara viktiga inte kommer fram under intervjuandet. I enlighet med Bryman66 valde vi att ställa 

öppna frågor för att undvika att leda in respondenterna till ett givet svar. Frågorna grundades i 

förutbestämda teman, bakgrund, upplevelser, yrkesroll och övriga frågor, (se Bilaga 1). 

Frågorna i intervjuguiden utformades i relation till våra två frågeställningar: Vilken betydelse 

har könsroller på bankanställda? och Upplever manliga och kvinnliga anställda sin yrkesroll 

annorlunda? Exempel på frågor för att kunna besvara dessa frågeställningar är: Vad är din 

uppfattning om förväntningarna som finns på män respektive kvinnor utöver kraven på dig 

som anställd? Kan du berätta om du upplever att ditt kön påverkar din roll som anställd? och 

Om du var av det motsatta könet, på vilket sätt tror du att du skulle kunna uppträda 

annorlunda än idag? 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde på anställdas arbetsplatser i ett avskilt rum. Innan 

inledandet av intervjuer presenterade vi vad studien handlade om och syftet bakom den. Vi 

var även tydliga med att tala om för samtliga respondenter att det råder full anonymitet. Detta 

																																																								
66 Bryman. 2011. 



	 25	

gjorde vi bland annat genom att informera om att varken deras namn eller organisationen de 

arbetar för skulle benämnas. Vi valde att spela in intervjuerna vilket har fördelen att vi har en 

chans att ge uppmärksamheten åt det som verkligen sägs istället för att försöka hinna anteckna 

under intervjun. En fördel med att spela in är dessutom att respondenterna känner att vi 

faktiskt lyssnar på vad de har att säga vilket är viktigt i och med att vi har valt en narrativ 

intervjuform där berättandet är i stor fokus. Efter informerandet om anonymiteten inledde vi 

intervjun med bakgrundsfrågor för att få en mjukstart inför följande frågor samt för att få 

information om respondenten. Fortsättningsvis ställde vi följdfrågor utifrån respondentens 

svar vilket förde intervjun vidare. I vissa fall kunde det uppkomma tankepauser där 

respondenten fick tid för att reflektera över sina upplevelser då vissa behövde detta. 

Intervjuerna pågick under 30 - 45 minuter beroende på hur mycket respondenten hade att dela 

med sig. Avslutningsvis diskuterade vi om eventuella otydligheter eller om det fanns något 

respondenterna ville tillägga. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet för att så nära 

som möjligt återspegla det respondenterna sagt. Detta gjorde vi samma dag eller dagen efter 

intervjuerna för att det skulle vara färskt i vårt minne men på samma gång för att vara 

effektiva med tiden. Transkribering av intervjuer innebär att man gör om det muntliga språket 

till ett skriftligt språk. I somliga fall kan det uppstå svårigheter med att tolka en inspelad 

intervju på grund av otydligheter eller dåligt ljud som kan leda till misstolkningar.67 I vårt fall 

förekom det inga otydligheter eller problem med inspelningen.    

4.3.1 Bearbetning och analys  

Efter utförd transkribering började vi med kodning. Kvale och Brinkmann skriver om att med 

hjälp av en innehållsanalys sorterar och analyserar forskaren det transkriberade materialet 

genom kodning.68 Under kodningen läste vi grundligt igenom transkriberingen och därigenom 

markerade vi likheter samt olikheter. Detta kunde exempelvis handla om likheter och 

olikheter i upplevelser och uppfattningar av könsroller. Vi markerade det material som vi 

uppfattade som mest betydande med förutsättning i att våra frågeställningar och syfte skulle 

bli besvarade. Under intervjuandets gång förekom det ofta följdfrågor som i vissa fall kunde 

gå ur ramen för vår undersökning, därmed tog vi inte med sådant material om det inte var 

väsentligt för vår studies ändamål. Vidare fortsatte kodningen genom tematisering. 

Tematiseringen av material innebär att man tar ut de mest betydande delarna av intervjuerna 

och sätts upp i olika teman. När vi lyssnade och läste igenom intervjumaterialet kunde vi 
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identifiera flertal beskrivningar som förekom i samtliga berättelser. Därmed kategoriserade vi 

det tematiserande materialet som går ut på att man jämför innehållet genom att försöka 

upptäcka information som antingen berör samma eller illustrerar olika områden för resultatets 

ändamål.69  Vi fokuserade på att hitta indikationer i intervjumaterialet som besvarade våra två 

frågeställningar. Indikationerna bestod av en specifik upplevelse, ett särskilt ord eller en hel 

mening som tillsammans bildade ett visst mönster. Utifrån detta kunde vi se ett samband och 

sortera materialet till två huvudteman som vi valt att benämna: Betydelsen av könsroller samt 

Upplevelser om könsroller. I dessa huvudteman fann vi fler koder efter ytterligare genomgång 

av materialet som hade liknande innehåll vilket sammanfördes till tre underteman: 

Bemötande, Förväntningar och Framtiden vilket tabellen nedan visar.  

 

 

4.4 Etiska överväganden  

Intervjuer kan innehålla känsliga områden och därmed är det av stor vikt att skydda 

konfidentialiteten av respondenterna genom att bland annat förvara inspelningar och utskrifter 

säkert och radera materialet när det inte är användbart längre.70 Detta har vi haft i åtanke och 

respekterat respondenternas anonymitet. Vi har dessutom fokuserat på de etiska riktlinjerna 

under hela studien det vill säga genom informationsbrev. Vi har informerat respondenterna 

om studiens ändamål, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst samt om hur 

och hur länge uppgifterna kommer bevaras innan de förstörs. Det informerades även att 

respondenterna kunde ta kontakt med oss eller vår handledare för eventuella funderingar 

angående undersökningen och detta genom ett informationsbrev, (se Bilaga 2). Vi har varit 

noga med det informerade samtycket i form av en samtyckesblankett där respondenten går 

med på att delta genom underskrift. Konfidentialiteten har vi säkrat genom att inga 

utomstående parter har fått ta del av uppgifter som rör de medverkande i studien och att deras 
																																																								
69 Kvale & Brinkmann. 2009. 
70 Ibid.  
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identitet förblivit anonym. I enlighet med GDPR har vi varit noga med att inte fråga om 

känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös övertygelse.71  

 

Som tidigare nämnt har vi varit noga med de etiska riktlinjerna och därmed gjort etiska 

övervägningar för att skydda respondenternas integritet. I undersökningar bör man ta hänsyn 

till respondenten och därmed har vi utgått ifrån individskyddskravet. Intervjufrågorna ska 

därmed vara formulerade på ett sätt som inte inkräktar på respondenternas privatliv och för att 

exkludera frågor som inte är relevanta för studiens syfte. Som forskare bör man formulera 

frågorna med aktsamhet för att kunna göra en bedömning om vad som är accepterat för 

respondenten att yttra sig om. Individskyddskravet omfattar fyra begrepp som respondenterna 

tog del av vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

dokumentation. Innan intervjuerna genomfördes informerades varje respondent om 

informationskravet som omfattar de faktorer som skulle kunna vara anledningen till varför 

deltagaren vill delta. Informationskravet omfattar även de risker samt möjligheter som 

deltagandet skulle medföra. Deltagarna informerades om att samtliga insamlade data är 

sekretessbelagt och att deras identitet eller verksamhet inte kommer att redogöras i studien.72  

 

Som undersökare i denna studie har vi utgått från samtyckeskravet vilket innebär att man vid 

förfrågan om deltagande för intervju utgår från att ge information angående vad studien 

handlar om och att deltagandet är av fri vilja. Information om att respondenterna inte behöver 

svara på samtliga frågor om de anser något som olämpligt. I enlighet med vetenskapsrådet har 

vi fått medgivande och ett samtycke från respondenterna som betyder att deras deltagande kan 

avbrytas om de skulle vilja återkalla sitt samtycke.73 Forskarna ska i samband med 

konfidentialitetskravet utlova anonymitet via sekretess och i överensstämmelse med de 

moraliska kraven ska känslig information inte få vara med i studien, information som kan 

avslöja en respondents identitet. Respondenterna i denna undersökning informerades även om 

dokumentation vilket vetenskapsrådet förklarar är att informationen respondenterna bidrar 

med under intervjuandet kommer att spelas in genom en mobiltelefon som mätinstrument. 

Samt att insamlad empiri kommer transkriberas i syfte för undersökningens analysmetod. 

Vidare informerades våra respondenter att insamlad empiri inte får exponeras eller användas 

av oberättigade personer samt att empirin efter transkribering och kodning kommer tas bort 

																																																								
71 Karlstads universitet. GDPR för studenter. 2019.  
72 Vetenskapsrådet God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2011.  
73 Ibid.   
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från samtliga mätinstrument. Avslutningsvis informerade vi för våra respondenter att de har 

rätt till att ta del av undersökningens resultat när studien är klar.74 

4.5 Undersökningens trovärdighet  

Reliabilitet handlar om en undersökning kan återskapas vid andra tillfällen och av andra 

forskare och komma fram till samma resultat.75 Det är viktigt att man som forskare ställer 

samma frågor till samtliga respondenter då sammanställandet av empirin ska ha lika grund. 

Genom att ställa samma frågor till samtliga respondenter leder det till att datainsamlingen är 

anskaffad likvärdigt och skapar en högre reliabilitet. För att öka reliabiliteten i en studie ska 

forskaren inte ställt ledande frågor då detta kan påverka respondenternas svar under 

intervjuandet.76 Detta har vi tagit hänsyn till och vi har dessutom fokuserat på att vara så 

objektiva under intervjuandet som möjligt. För att få en stark validitet har vi varit noga med 

att utforma frågor i vår intervjuguide som mäter det vi avser att mäta.77 Vi har dessutom valt 

att utföra en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister i frågorna och se ifall frågorna är 

begripliga. För att uppnå en stärkt reliabilitet i denna studie har vi valt att i enlighet med 

Ahrne och Svensson lägga mer tid på själva utförandet av studien. Transparensen i 

undersökningar betyder att man utgår ifrån att man är genomskinliga i sitt skrivande. Detta är 

något vi valt att följa under studiens gång för att på ett tydligt sätt redogöra samt resonera 

kring processen av undersökningen och metodvalet i syfte att läsaren så lätt som möjligt ska 

kunna ta del av hur vi resonerat och gått tillväga. Med begreppet transparens innebär även att 

medvetna brister under studien tas upp och framförs, något vi tar upp i denna undersökning. 

Genom detta får studien en ökad kvalitet och reliabilitet i jämförelse om man försöker dölja 

eller ignorera studiens svaga delar.78 

Med hjälp av att ha en bra planering gjorde vi det möjligt att på ett metodiskt sätt kategorisera 

de framställda intervjufrågorna och på så sätt kunna bestämma hur varje intervju ska 

genomföras för att på bästa möjliga sätt för att ge svar på vår studies syfte samt 

frågeställningar. Intervjuguiden omfattar frågor som är grundläggande för vår studies resultat 

och för att kunna besvara studiens syfte samt framställningar valde vi att utforma 

intervjuguiden med öppna frågor. I samband med intervjuernas avslut gjorde vi en kort 
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75 Ibid.  
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sammanfattning av respondents svar, i den utsträckning som ansågs lämplig. Detta ledde till 

att respondenterna fick bedöma om vi uppfattats hens uttalanden rätt. Något annat som kan 

göra validiteten starkare är att granska andra forskningsuppsatser och se om resultatet liknar 

vår studies resultat. Detta är något vi inte har kunnat tillämpa i full utsträckning i och med att 

ingen forskning har gjorts med samma syfte och samma frågeställningar. På grund av detta 

har vi haft i åtanke att alltid vara självkritiska i vår undersökning och hur vi fått den 

insamlade empirin samt källor på ett korrekt vis. Detta på grund av att det kan hända att 

somliga respondenter bidrar med bättre svar än andra under intervjuandet. Det finns även en 

risk för att samtliga respondenter inte tolkar eller förstår intervjufrågorna på samma vis, vilket 

därmed kan påverka hur resultatet ser ut.79  

 

Under intervjuer kan forskarens närvaro påverka respondenterna som i sin tur påverkar den 

empiri man samlat in, något som kallas intervjuar- eller observatörseffekten. Faktorer som 

kan påverka respondentens svar kan vara på grund av intervjuarens ansiktsuttryck, humör och 

kroppsspråk vilket observeras av respondenten. Detta kan sedan påverka det slutliga resultatet 

i studien. Med tanke på detta var vi noga med att vara så neutrala och objektiva i vår närvaro 

som möjligt, detta var något vi gemensamt diskuterade innan intervjuandet. Om vi som 

intervjuare skulle bete oss stelt eller verka påstridiga skulle det kunna hindra våra 

respondenter från att uttrycka sig i jämförelse om vi har en positiv inställning som kan bidra 

med en bekvämlighet för respondenterna. Jacobsen menar även att tid och rum kan påverka 

insamlat data, detta genom att exempelvis utföra en intervju strax innan en anställd ska sluta 

sitt arbete, hen kan då påverkas av trötthet och därmed påverka resultaten, något som 

benämns som kontexteffekten.80 Med hänsyn till detta har respondenterna själva fått tala om 

vilket tid och plats de anser är lämplig. 

Att göra det möjligt för att generalisera kvalitativa undersökningar är problematiskt då studien 

handlar om människors subjektiva tolkningar samt upplevelsevärld som är det centrala.81 

Detta är även något som blir problematiskt i vår undersökning då vi endast har nio personers 

redogörelser vilket möjligtvis inte kan representera alla anställda inom bankbranschen. Dock 

anser vi att vår studie kan ge en inblick på hur det ser ut i och med att vi intervjuat anställda 

från olika banker i olika städer. Vår ambition är heller inte att ge en generaliserbar bild av alla 
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anställda inom bankbranschen utan vi vill istället belysa upplevelserna kring fenomenet 

könsroller. Men på samma gång anser vi att det är möjligt att vår studie kan återskapas av 

andra forskare dock finns det alltid en risk att omständigheterna ändras vilket kan leda till att 

upplevelserna ser annorlunda ut som kan leda till ett annorlunda resultat.  

4.6 Förförståelse  

Valet av en genusundersökning om manliga och kvinnliga könsroller har sin grund i vår 

förförståelse inom detta område. Vi illustrerar problematiken om könsroller som en slags 

skugga som alltid finns omkring och att man ”bör” rätta sig efter den. Under vår uppväxt har 

vi präglats av omgivningar som hade tydliga könsroller utifrån de typiskt manliga och typiskt 

kvinnliga stereotyperna. Trots att det inte har utspelat sig i så stor utsträckning, upplevde vi 

ändå att vi blev begränsade på grund av vårt kvinnliga kön. På samma sätt kunde vi även se 

att det manliga könet påverkades negativt av den stereotypa könsrollen, bland annat om tabun 

att visa känslor. Detta ledde till att vi under senare år började reflektera kring detta ämne mer 

och mer då vi inte vill ha en arbetsmarknad som bland annat inte ger lika löner trots samma 

kompetens på grund av att man identifierar sig med det kvinnliga könet. Kompetensen ska 

vara den avgörande faktorn för lön och status. 

 

Kön och genus ska inte spela någon roll för vilka egenskaper en man respektive en kvinna 

”borde” eller ”ska” ha. Tankar kring stereotyperna om manligt och kvinnligt bar vi på under 

studiens början. Till följd av detta diskuterade vi vad samhället uppfattar som manligt och 

kvinnligt samt varför den sociala konstruktionen ser ut som den gör. Vår förförståelse grundar 

sig i samhällets normer om de egenskaperna som tillskrivs det manliga respektive kvinnliga 

könet. Egenskaperna grundar sig i det som uppfattas feminint och maskulint. De främsta 

egenskaperna som män och kvinnor blir tillskrivna är enligt vår uppfattning utifrån 

samhällsnormerna:  

 

Egenskaperna för en kvinna: omvårdande, kompromissande, eftertänksam och emotionell. 

Egenskaperna för en man: auktoritär, undkommande, inflytelserik och självsäker. 

 

Vi är medvetna om att människor idag kan identifiera sig med en annan könsidentitet än det 

biologiska eller inget kön alls, dock har vi inte möjligheten att beakta detta på grund av 

tidsramen vi har att utgå ifrån. På grund av detta kommer vi i studien benämna kvinnor 

respektive män utifrån det de identifierar sig som. Vi anser att vår förförståelse skapade en 
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god förutsättning för en bra tolkning av materialet och även vid utformandet av 

intervjuguiden. Vårt mål har varit att lyfta fram könsrollens betydelse då det är oerhört viktigt 

att tala om detta för att uppnå en önskvärd arbetsplats.  

 

Vi vill att skuggan ska försvinna genom att låta människan skina starkare än någonsin. 
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen. Vi har valt att integrera dessa avsnitt med 

avsikt att göra det lättare för läsaren. Resultatet kommer att framföras med våra teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Detta avsnitt behandlar respondenternas subjektiva 

upplevelser i olika huvudteman och underteman: Betydelsen av könsroller, Bemötande, 

Förväntningar, Upplevelser av könsroller och Framtiden. Resultatet och analysen presenteras 

med citat från respondenterna, återkoppling till de teoretiska perspektiven och tidigare 

forskning som redogjorts för i avsnitt två och tre. Detta avsnitt avslutas med en 

sammanfattning av resultatet.  

5.1 Betydelsen av könsroller  

En respondent svarade att han upplevde att hans kön var en positiv bidragande faktor till att 

han haft en god uppgång i karriären. I Heilmans forskning framkom det att människor kan bli 

gynnade eller missgynnade på hur andra bedömer dem och detta grundar sig inte på hur en 

individ är eller dess handlingar utan på grund av könstillhörigheten.82 Markus uttalande om att 

han är driven, självsäker i det han tycker och vill kan kopplas till den manliga stereotypen. 

Som viktighetsdimensionen innebär kan man se att han lägger vikt på ett särskilt beteende på 

sin roll för att nå upp till den.83 Hans positiva uppgång i karriären kan vi återkoppla till 

Heilmans forskning om att den könsspecifika positionen för en man är att ha en ledande roll 

då det anses vara en manlig egenskap. Då Markus uppfattas utifrån den manliga könsrollen 

med manliga egenskaper har det gynnat honom i hans arbetsliv och som Angelöw m.fl. 

förklarar har könstillhörigheten en inverkan på vilka andra roller en människa intar.84 Därmed 

kan det vara lättare för en man att ta rollen som innebär ledande egenskaper då det förväntas 

av män och anses inte bryta mot könets stereotypa föreställningar. Utifrån hur multipla roller 

samverkar med varandra kan man i detta uttalande se att det inte råder en motstridande 

förväntning mellan hans roll som man och rollen som anställd. Markus kan på ett bra sätt 

kombinera sin könsroll och yrkesroll utan att det sker en inter-rollkonflikt.85 Nedan ser vi hur 

Markus förklarar:  
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”Utifrån min karriär så har jag haft en positiv uppgång o det har säkerligen med att göra att jag är en man på 

ett sätt där jag är väldigt driven. Jag säger vad jag tycker, jag säger vart jag vill, vart jag ska, o på det sättet 

tror jag det hjälper mig också i min karriärväg.” (Markus, 32) 

Markus var den enda mannen i undersökningen som uppgav att han blivit bedömd annorlunda 

på grund av sitt manliga kön vilket kan förklaras genom att kön är en faktor som alltid är 

närvarande som människor bedöms utifrån.86 I enlighet med Ackers studie fick män med 

ledande potential uppmärksamhet där de blev tilldelade utvecklande uppgifter, vilket även 

utvecklade dem i sin yrkesroll.87 Som respondenten i denna studie förklarar var det kvinnor 

själva som lämnade över vissa uppgifter på honom vilket tyder på att könsrollerna är så pass 

inbäddade i hur människor handlar. Detta visar på hur kvinnors framsteg hindras, inte bara av 

organisationen själva utan deras eget handlande utifrån sin könsroll, detta menar vi grundar 

sig i de förväntningar man har på kvinnor respektive män. I och med att kvinnorna övergav 

dessa uppgifter till Markus tyder det på ett visst tankesätt där mannen ska vara ledande och 

dominant. Konsekvensen av detta som Heilman redogör för i sin studie är att detta leder till 

partiska bedömningar samt beslut som hindrar kvinnors framsteg.88 Tidigare forskning av von 

Hippel m.fl. visar även att män och kvinnor bedöms utifrån det som anses vara manliga och 

kvinnliga egenskaper till särskilda yrken. Detta grundar sig i könsrollens förväntningar där 

män och kvinnor uppfattas besitta olika kompetenser för olika yrken.89 Utifrån Markus 

uttalande kan man se att hans kollegor uppfattar hans förmågor utifrån hans könstillhörighet 

att ta sig an en roll med tuffare beslutsfattanden. Man kan även förklara detta utifrån rollteorin 

som förklarar att människor bedöms positivt om rollbeteendet överensstämmer med 

förväntningarna i den roll personen innehar.90 I enlighet med det Markus varit med om och 

vad rollteorin förklarar bedöms han positivt för rollen han fick inta. Markus beskriver nedan 

händelsen:  

”Jag satt i en ledningsgrupp för några år sen o var den enda mannen, resten var kvinnor. Då var det många 

gånger när det gällde att kanske ta lite mer tuffare frågor, gå ut med lite svårare tuffare information till 

medarbetare då ville mina kollegor i större utsträckning att jag skulle ta hand om det snarare än dom själva.” 

(Markus, 32). 
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I resultatet framkom det att kvinnor värderar familjen och sina sociala relationer högre än vad 

männen uttalade sig om. Detta kan ha sin grund i de förväntningar som kvinnor i arbetslivet 

har på sig där det upplevs som mer acceptabelt att arbeta deltid eller ta ut mer 

föräldraledighet, vilket Acker förklarar i sin studie. Kvinnornas uttalande i vår undersökning 

tyder även på att karriärssynen ser annorlunda ut mellan könen vilket även Acker redogör för, 

att kvinnor inte strävar efter karriär i lika stor utsträckning som männen som har den 

förväntningen på sig.91 Detta är något som även visat sig i Granleese studie där kvinnor hade 

större svårigheter med att balansera arbetet och hemmet.92 I vår undersökning värderade några 

kvinnliga anställda sitt sociala liv högre än att utvecklas i karriären. En respondent förklarar 

att om hon vore man hade hon gjort annorlunda val: ”Som man hade jag tagit på mig roller 

med strategiskt större ansvar då de är oftast mer tidskrävande o om man är frånvarande från 

sin familj o nära o kära, nåt som jag som kvinna värderar högt.” (Tina, 42). Detta tyder på 

det Granleese fick fram i sin undersökning, att kvinnor fortfarande påverkas i arbetslivet då de 

behåller vissa roller, exempelvis barnomsorg.93 I och med att kvinnor förväntas bära på en 

omvårdande roll där de exempelvis ska stanna hemma med barnen kan det leda till en inter-

rollkonflikt där rollen som mamma och yrkesrollen hamnar i konflikt och har motstridiga 

förväntningar på sig. Tina upplever att hon inte vill ta på sig större ansvar med tanke på 

hennes sociala liv vilket begränsar möjligheterna i arbetslivet.  

 

Resultatet av denna undersökning visar att majoriteten av kvinnorna upplever att män har en 

större förmåga att inte föra med det emotionella i sin yrkesroll. Som den tidigare 

undersökningen av Heilman visar att kvinnor anses ha stereotypa egenskaper som omtänksam 

och känslosam. Dessa egenskaper anses vara bristande hos manliga anställda och kvinnor 

anses sakna de stereotypa manliga egenskaperna som exempelvis dominerande.94 En kvinnlig 

respondent uttalar sig om detta på följande sätt: ”Jag hade nog inte haft lika stort hjärta i alla 

situationer om jag vore man. Män är bättre på att liksom skala av det emotionella från det ja, 

professionella.” (Lovisa, 26). Som forskning visar finns det olika egenskaper som anses 

feminina eller maskulina och detta anser vi har en grund till hur människor handlar, många 

gånger helt naturligt. Genom förväntningarna som finns intar människor dessa och handlar 

sedan utifrån detta. Som Lovisa berättar skulle hon handla på ett annat sätt om hon vore man 
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vilket egentligen inte har en biologisk grund som Mead hävdar. Jaget är inte biologiskt givet 

utan har framställts genom interaktionsprocesser, det är istället ett socialt jag.95  

I enlighet med von Hippels m.fl.96 undersökning framkom det även i denna studies resultat att 

kvinnor som vill lyckas nå positioner där männen ofta befinner sig resulterar i en känsla av att 

vara tvungen att överge vissa delar av den stereotypa kvinnliga könsrollen i arbetet. Den 

grupp man tillhör, i detta fall på arbetet blir till de anställdas generaliserade andra där de ser 

sig själva utifrån den andras perspektiv om hur man bör uppföra och känna. Som Saga och 

Mia förklarar i citaten nedan är de tvungna att handla på ett visst sätt för att göra framsteg 

därmed internaliserar de gruppens åsikter, normer och förväntningar. Därmed styr den 

generaliserade andra de anställdas handlande utifrån hur de uppfattar situationen97, vilket 

denna undersökning fått fram då vissa kvinnor upplevde att de är tvungna att agera på ett mer 

manligt sätt för att nå framstegen eller bevisa sin förmåga. Vidare förklarar rollteorin att det 

finns ett stort samförstånd om hur man ska utföra en arbetsroll98, vilket även respondenterna i 

undersökningen konstaterade där samtliga anställda upplevde jämlika förväntningar på sin 

yrkesroll. Dock upplevde kvinnor och män att manliga anställda generellt har lättare för att 

klättra i sin karriär. Detta resonemang kan förklaras genom rollteorin som menar att det inte 

råder ett samförstånd när det gäller könsroller där människor har olika uppfattningar om hur 

män och kvinnor bör vara.99 Respondenternas uttalanden ger ett intryck om att män och 

kvinnor inte har samma förutsättningar om att agera på samma sätt där det framkom att det 

existerar outtalade normer som ”hänger i luften”. Detta kan förklara anledningen till varför de 

kvinnliga respondenterna upplever att de har det svårare karriärmässigt. Nedan förklarar Saga 

och Mia problematiken:  
 

”De kvinnor som beter sig klassiskt manligt har ett driv som kanske klassiskt kvinnligt inte har lika mycket av. 

Jag tror att det krävs mer av de manliga egenskaperna för att komma dit då. Man måste ha viljan att välja bort 

de egenskaperna man har i sitt beteende, måste vara bekväm att lägga bort det.” (Saga, 36) 

 

”Man får jobba lite hårdare som tjej för att bevisa saker, män glider med mer, de behöver inte jobba lika hårt 

för att bevisa sig. Det blir svårare för kvinnor att klättra upp mer eftersom man måste bevisa mer än vad en man 

behöver.” (Mia, 24) 
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I Granleese undersökning framkom det att kvinnor upplevde sitt kön som en nackdel i sin 

karriär där de bland annat upplevt fördomar.100 Detta var även något som framkom i denna 

undersökning. De kvinnliga respondenter upplevde fördomar som handlade om att skaffa barn 

och förklarades liknande: ”…när de har anställt en ny tjej så har jag hört som sagt 

kommentarer som - om två år har hon barn. Den har aldrig kläckts när man anställer en 

man.” (Alice, 48). Resultatet visade även att vissa kvinnor upplevde att deras karriär 

påverkades om man skaffade barn vilket även framkom i Ackers101 och Granleeses102 

undersökning. Detta uttalande tyder på att det råder förutfattade meningar mot kvinnor på ett 

diskriminerande plan då det förekommer sådana kommentarer utan någon slags grund. Vi 

uppfattar detta utifrån det rollteorin tar upp om att en roll omfattar förväntningar som en 

position framkallar, i detta fall kvinnornas kön. Rollteorin menar att roller har normerande 

uppgifter som tillhör en viss roll.103 Vi anser att det utifrån detta kan föreligga en orsak till 

denna form av kommentarer då kvinnorollen hänger samman med idén av att föda och ta hand 

om barn. Dock bör det tas i beaktning att män inte är immuna mot de stereotypa fördomarna 

vilket en respondent i denna undersökning delade med sig av:  

 
”…min man har ju fått frågan om han ska va hemma så länge när han har sagt att han ska va hemma med första 

son, då delade vi ledighet rakt av o då ifrågasatte hans chefer om han skulle hemma så länge. O den frågan har 

jag aldrig fått. Men å andra sidan var det heller ingen som frågade mig, vi delade ju 10 månader var o det är ju 

kanske stereotypt ganska kort tid att vara hemma med sitt första barn som kvinna men det var heller ingen som 

frågade.” (Saga, 36) 

5.1.1 Bemötande 

I resultatet framkom det att många respondenter upplevde att män har vissa fördelar bland 

annat då män i vissa fall fick ett bättre bemötande än sina kvinnliga kollegor av somliga 

kunder. Detta skedde främst från bemötandet med den äldre kundgruppen, som en respondent 

sa: ”…om man är kvinna och bemöter kunder får man ta helt annan kritik än vad en man tar 

rent generellt o så är det tyvärr, speciellt när det gäller unga tjejer.” (Thomas, 34). 

Granleeses104 forskning i enlighet med denna studie visar att könsdiskriminering förekommer 

inom banker. Könsdiskrimineringen återfinns i större utsträckning bland kvinnliga anställda i 
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form av fördomar och könsstereotyper enligt Granleese.105 Enligt vår uppfattning bär den 

äldre kundgruppen på normer och värderingar i sitt jag. Mead förklarar denna del av jaget 

som ”me” och att den är långsamt föränderlig.106 Detta bemötande anser vi kan ha sin grund i 

det traditionella och kulturella tankesättet då samhället har förändrats över tid. Som Acker 

förklarar syftar kön även till organisatoriska och historiska processer där makten nästan alltid 

ges till mannen. Utifrån detta och respondenternas uttalanden anser vi det traditionella och 

kulturella synsättet är en bidragande faktor till att äldre bemöter kvinnliga anställda på ett 

sämre vis. Som Acker hävdar är och har männen makten och kontrollen i banksektorn.107 

Detta hör även samman med att könsroller ser olika ut beroende på vilken tidsperiod det är, 

vilken kultur och samhälle man befinner sig i.108 Däremot framkom det från våra kvinnliga 

respondenter att de även uppfattar sitt kön som positivt i deras bemötande med kunder, att de 

hade en förmåga att skapa en relation med kunden. Detta resonemang återfinns dessutom i 

Ackers studie där vissa kvinnor upplevde att de var bättre lämpade för arbetet inom banken.109 

Nedan är ett tydligt citat på hur en respondent upplever sitt kön som positivt: 

”Jag tror det jobbet som vi har när vi träffar jättemycket människor så är det ofta positivt att vara tjej för jag 

tror att vi har en förmåga att liksom sitta ner o gunga med kunderna bättre. Delar av vårt jobb är att sälja in 

relation o jag tror genuint att kvinnor är lite bättre på relationer o på att läsa människor o känna av vad behövs 

av mig i den här relationen.” (Saga, 36) 

 

Flera kvinnliga respondenter påpekade att männen får mer respekt, på det här sättet uttalade 

sig Mia om sin uppfattning om manliga anställdas fördelar: ”Man hade kanske fått den här 

respekten snabbare eller att man inte hade behövt visa nåt innan man faktiskt har det på 

papper att man kan det här, att man får den respekten direkt.” Som Mead menar är självet en 

passiv reflektion av omgivningens attityder110 och som Mia menar måste man som kvinna 

agera mot dessa attityder, bland annat genom att agera mot omgivningen i detta fall att bevisa 

att man är kompetent i sitt yrke som kvinna. Mias upplevelse tyder på att hon inte är 

oberoende av människors åsikter samt samhällsnormerna.  

I citatet nedan kan man se att detta synsätt överensstämmer där en manlig respondent 

upplever att män får större respekt. Enligt vår uppfattning har Markus tagit till sig regler, 
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normer och värden som tillkommit från interaktionen med andra människor och deras 

förväntningar samt attityder, det vill säga något som finns i objektsjaget.111 Trots att han inte 

ser på kvinnor på det sätt han beskriver nedan är han ändå medveten om att han inte hade 

blivit bemött på samma vis som kvinna på grund av de synsätt han fått i interaktionen med 

andra. Respondenten upplevde att interaktionen med kollegorna hade sett annorlunda ut 

beroende på könet, där han antog att han inte skulle bli bemött med samma typ av respekt om 

han vore kvinna. Markus uttalande tyder att det finns någon underliggande mall i hur man 

som kvinna respektive man uppfattas och hur stereotyperna ser ut i rollerna. Hans resonemang 

kan återkopplas till det Angelöw m.fl. förklarar, om att könsrollen får olika förväntningar på 

önskvärt samt lämpligt beteende beroende på könstillhörigheten.112  

”Det hade nog sett annorlunda ut, det tror jag absolut. Ehmm… jag tror att det hade, vad ska vi säga, varit 

kanske mindre lättsamt, mindre både skämtsamt men samtidigt så hade det inte alltid kanske varit den samma 

tuffa respekten som jag har.” (Markus, 32) 

Citaten nedan visar att våra respondenter upplever att de inte skulle kunna bete sig på samma 

sätt som idag vilket tyder på att det finns en slags begränsning för vilka egenskaper man kan 

inta inom ramen för könsroller. Som Angelöw m.fl. förklarar könsroller, blir kvinnors och 

mäns beteendemönster till på grund av ett komplext samspel mellan människan och 

omgivningen.113 Enligt rollteoretiker påverkar könsroller människors beteenden och kan 

dessutom delvis styra vilka andra roller hen intar.114 Som Heilman påpekar i sin studie är inte 

män immuna mot stereotypernas konsekvenser115. Som i citatet nedan av Saga kan man se att 

hon hade upplevt sig mer begränsad i sin yrkesroll som man. Enligt vår uppfattning kan det 

vara så att män som innehar vissa ”feminina” egenskaper håller dessa inne för att inte bli 

bedömda negativt på sitt arbete. Dock menar Saga att det är lättare för män att vara på sitt 

egna sätt utan att ifrågasätta det. Kort sagt bidrar könsrollen med olika förväntningar på 

önskvärt och passande beteende som vi tydligt kan se i respondenternas uttalanden nedan: 

”Jag kan komma in väldigt pigg o glad o det tror jag inte riktigt tillåtet på samma sätt. 

Jag tror inte jag hade kunnat vara den person jag är helt igenom om jag hade haft mina egenskaper o varit man. 

Jag hade fått hålla igen på min personlighet lite. För hade jag precis som jag är nu varit man tror jag inte att 

jag hade tagits seriös.” (Saga, 36) 
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”...det klart att jag tror att jag hade kunnat vara lite tuffare… nån sort litet extra lager. Jag ska inte kalla det o 

säga självförtroende men nån sort extra lager om att tycka sig ha rätten till att. Jag tror också att man själv 

tänker mycket såhär “är det okej att uppfattas på det här sättet” en kille tror jag kanske inte ifrågasätter hur 

han uppfattas.” (Saga, 36) 

 

Vissa kvinnliga respondenter berättade om att det är viktigt att kunna läsa av kunden för att 

kunna göra ett bra jobb. I den symboliska interaktionismen ingår det Mead kallar 

rolltagande116, vilket som respondenterna använder sig av i sitt dagliga arbete dock framkom 

detta i större utsträckning hos de kvinnliga anställda. Respondenterna sätter sig in i kundens 

roll för att förstå hens synsätt och hur hen förstår situationen på och formar sitt ”jag” utifrån 

det. Vilket är ett tydligt exempel på hur rolltagandet fungerar i praktiken. Som Saga nämner i 

citatet nedan om att bemötandet av kunder ser olika ut beroende på om man är kvinna eller 

man i sin yrkesroll. De kvinnliga respondenterna uttalade sig om att de ofta bemöter kunderna 

på ett mer personligt plan och att deras manliga kollegor främst fokuserar på att prata om det 

som är relaterat till mötet. Under interaktion tolkas symboler av människan och därmed 

skapas en betydelse och mening som hen sedan kan utgå ifrån117 vilket människan strävar 

efter att tillfredsställa.118 Detta genom att rätta sig efter omgivningen vilket är något som 

framkommer i respondenternas uttalanden då de anpassar sig efter tolkningen av interaktionen 

med kunder. Lovisa och Saga förklarar hur detta kan se ut:  

”När jag möter kunder så får man ju anpassa sig efter dom, man läser av hur personen är o agerar efter hur 

dom vill bli bemötta. Det är väl en del av jobbet att kunna ändra på sig efter kundernas förväntningar, liksom att 

man förstår kunden på hans plan.” (Lovisa, 26) 

”Ja det gör man väl omedvetet tror jag. Jag ska inte säga att det finns en mall men jag bemöter nog kunderna 

med en jobbhatt på o den ser väl ut som på ett specifikt sätt om man är kille eller tjej… En sak som till exempel 

är väldigt tydlig är att mina kundmöten tar ofta en timma o min manliga kollegas tar ofta 20 minuter. Det finns 

inget kallprat hos honom men jag tycker om att höra om kunden.” (Saga, 36) 

 

5.1.2 Förväntningar  

Rollen grundar sig i hur den som innehar rollen uppträder och människor internaliserar dessa 

till något naturligt. Detta påverkar alltså människors individuella beteenden då de tränar in 

																																																								
116 Trost & Levin. 2010. 
117 Meeuwisse, Swärd, Sunesson & Knutagård. 2006.  
118 Trost & Levin. 2010. 



	 40	

sociala roller som sedan blir en del av deras personlighet.119 I denna undersöknings resultat 

visas det att detta är något som existerar inom bankbranschen då det finns förväntningar och 

internaliserade uppfattningar hos båda könen. Som Alice förklarar var det självklart för män 

som kom in och sökte chefen, att det skulle vara en man. I detta fall kan man se hur 

könsrollerna internaliserats och blivit till något naturligt och omedvetet. Vi tror att bilden av 

chefer människor bär på ofta grundar sig i de egenskaper och förväntningar en chef anses bära 

på. Som Heilman redogör för stämmer de stereotypa manliga egenskaperna med en ledande 

position.120 Nedan följer respondentens upplevelse:  

 
”… då jag var ställföreträdande kontorschef o när min chef inte va där o nån man kom in o så hade jag en 

manlig kollega brevid mig o då antog dom bara att han var chef då. Dom gick förbi mig ungefär o pekade på 

min manliga kollega som om han var chefen fast det va jag.” (Alice, 48) 

 

Resultatet visade att anställda anpassar sig efter de typiska förväntningarna på sitt kön på 

något vis. De flesta gav anledningen att det är på grund av deras bakgrund, det man blivit 

formad till under uppväxten. Thomas uttalar sig: ”… det kanske inte är något man funderar 

på men det sitter liksom med på något vis. Det kan ju vara mycket som spelar med i det 

liksom. Det handlar om uppfostran o allt möjligt liksom.” Detta tyder på det Mead menar om 

att människor redan i tidig ålder har en eller flera signifikanta andra som påverkar formandet 

av ens jag. Den signifikanta andra är en individ som man lyssnar på och bryr sig om.121 Enligt 

vår uppfattning har respondenterna påverkats av deras signifikanta andra då de bland annat 

upplever att uppfostran är en anledning till varför man är som man är. Respondenternas 

uttalanden stödjer detta påstående. Återigen tyder detta även på att människor internaliserar 

andras synsätt eller attityder och gör det till sitt eget. Vi anser i enlighet med Hirdman att 

människor inte är fria till att utforma genus som man vill då det existerar könsroller.122 På 

grund av att det ständigt finns inbäddade könsroller i människans liv anser vi att de upplever 

detta som något naturligt, något som enbart finns där. Detta var något vi uppfattade i 

undersökningen då majoriteten av respondenterna inte hade reflekterat något vidare kring 

detta.  
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Matilda som arbetat inom bankbranschen i 35 år har sett att det skett förändringar men att det 

fortfarande finns förväntningar på könen, framförallt på kvinnor inom prestation och kunskap. 

Detta kan dels bero på att människor är långsamt föränderliga då de sociala normerna lever 

kvar i samhället och påverkar hur snabbt människorna förändras. Det råder ett sociologiskt 

samspel mellan människa och samhälle där båda delarna påverkar varandra och därmed har 

ingen människa format sitt liv och sin identitet opåverkat. Mead förklarar hur människor tar 

sig an sociala roller och formar det till sitt jag. Detta förklarar Mead som ”me”, det sociala 

jaget med internaliserade förväntningar och den del som är stabilt och förändras relativt 

långsamt123 vilket Matilda styrker i det hon säger nedan om att det skett förändring men under 

lång tid och att det ännu lever kvar. Vi anser att orsaken till en långsam förändring kan vara 

att samhället och människorna behöver förändras för att det ska ske en förändring på 

arbetsplatserna. I enlighet med det Trost och Levin skriver om, utvecklas samhället genom 

människors inverkan och att samhället påverkar människorna.124  
 

”Kvinnor, det ligger fortfarande kvar i att de ska lite mer, kunna allt, prestera lite extra för o få samma 

bekräftelse som en man. Det kan jag fortfarande se o då har jag jobbat väldigt länge så det finns fortfarande 

även om jag tycker det har blivit bättre, det tycker jag. Man känner mer idag att det är okej som kvinna att ta för 

sig lite mer. Det är mer jämställt idag fast att det är skillnad i löner.” (Matilda, 54). 

 

Respondentens uttalande nedan tyder på att han har blivit internaliserad vilket enligt rollteorin 

innebär att det egna jaget införlivat uppfattningar som kommit utifrån och sedan format 

kraven och förväntningarna till sina egna. Alltså styr rollförväntningarna i vilken utsträckning 

man kan ”gå utanför sig själv” som Markus talar om, att förtroendet kan förstöras. Enligt 

Mead kan detta förklaras genom att respondenten handlar gentemot andra med hänsyn till 

deras föreställningar av sig själv.125 I enlighet med synsättet om den generaliserade andra får 

människan ett perspektiv om hur hen ska känna samt bete sig. Den generaliserade andra 

bestämmer alltså människans handlande126 vilket vi uppfattar i Markus resonemang där han 

upplever att han skulle bli uppfattad annorlunda i sin yrkesroll av kollegor om han ändrar på 

sig. På grund av detta anser respondenten att man bör fortsätta i samma spår och som Nilsson 
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förklarar upplevs en upprepande roll som beständig och något som är förutsägbart.127 Detta 

kan man se i Markus uttalande nedan angående detta: 

”Anpassar mig, ja det gör jag. Framförallt just utifrån, jag tror ju om att man har mångt och mycket agerat 

utifrån en typiskt mansroll eller kvinnoroll, så när man gjorde det under en viss tid ska man även fortsätta göra 

det också. Jag tror det är väldigt svårt att ändra på sig, jag tror också att förtroendet kan rasera, inte för att 

man nödvändigtvis gör något som är mindre manligt och mer kvinnligt utan att man kör på ett spår, och sen 

ändrar sig totalt, då kör man bara på istället.” (Markus, 32). 

Nilsson skriver att roller vanligtvis kompletterar varandra, det vill säga att rollerna samverkar 

eller att de fungerar som pusselbitar åt varandra. Finns det en negativ roll finns det även en 

positiv motpol som gynnar eller gynnas på den negativa rollen.128 Detta stämmer överens 

Matildas uttalande om detta, att kvinnor blir negativt påverkade av att männen bedöms som 

hon nämner ”duktigare” och att de får större förtroende. I och med att männen upplevs på 

detta sätt ”måste” kvinnan bevisa mer för att få samma bekräftelse som män. Matilda uttalar 

på detta sätt: ”I just min yrkesroll upplever jag att man som man anses man lite som 

duktigare, det finns väl, män får större förtroende. Som kvinna måste jag bevisa lite mer 

känner jag.” Flertal kvinnliga respondenter upplever samma problem, att de är tvungna att 

prestera mer än sina manliga kollegor. Vi får intrycket att de kvinnliga anställda upplever en 

viss orättvisa där de inte får precis samma förutsättningar som männen. Detta liknar det som 

förekommer i Ackers studie om att kvinnor inte är lika synliga för chefer som manliga 

anställda.129 Nedan förklarar Mia sina upplevelser:  

”… att vissa inte uppfattar att man kan lika mycket, att man har mer att bevisa. Det är mer män i högre 

positioner som ofta tror att de kan bättre, de dömer kanske först att du är tjej och att du är ung, att du inte kan 

tillräckligt mycket. Jag uppfattar inte det bemötandet från kvinnor. Tjejer har lite mer att bevisa kanske, att man 

faktiskt är kunnig.” (Mia, 24) 

 

I kontrast till de ovannämnda citaten förklarar respondenten Adam hur hans kön påverkar 

honom på ett positivt sätt: ”Ja... när det gäller att fatta beslut, tror det även handlar om 

personlighet men det hjälper väl lite att man kanske är man. Samhället är tyvärr uppbyggt på 

ett sätt som talar för män. Vi anses kunna leverera när det väl behövs. (Adam, 24). Nedan 

beskriver även Markus sin upplevelse om hur förväntningarna på honom som man ser ut:  
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”Särskilda förväntningar, ja, det är nog det att så är det oftast jag som hanterar de tuffare situationer med 

medarbetare och tuffare information inför en större skala, medans om jag ser på mina kvinnliga kollegor då är 

det mer att de har lite mer förväntningar i vardagen, att de går mer in på detaljfrågor med sina medarbetare 

löpande, medan jag har mer med samtliga medarbetare tillsammans, jag kan upplevas som lite hårdare och 

starkare i såna situationer.” (Markus, 32) 

Ovanstående citat tyder på att det finns en kontrast, att kvinnor inte förväntas ta en starkare 

roll med mer beslutsfattande som männen som uppfattas mer kapabla till detta. I enlighet med 

von Hippels m.fl.130 studie framkom det i denna undersökning från flera respondenter att män 

anses vara tuffare och starkare i yrket. Motpolen till detta är det von Hippel m.fl. beskriver i 

sin undersökning, att kvinnor förväntas tillfredsställa en ömsesidig roll i samhället med 

vårdande och stöttande beteenden till skillnad från männen som förväntas vara oberoende, 

bestämda och andra dominanta beteenden.131 En kvinnlig respondent illustrerade hur den 

vårdande delen hos de kvinnliga anställda kan utspela sig dagligen på hennes arbetsplats i ett 

exempel: ”Tömma diskmaskinen anses kvinnligt... jättekonstigt. Det är sånt här som hänger 

här. Det är ju alltid tjejerna som tömmer diskmaskinen, det är aldrig herrarna som gör det.” 

(Alice, 48). Detta överensstämmer även med rollteorin som förklarar att det finns olika 

uppfattningar på könsrollerna där vissa människor anser att den kvinnliga rollen ska sköta 

exempelvis hemmet.132 Vi får intrycket att de stereotypa rolluppgifterna lever kvar bland 

könen på arbetsplatser och påverkar anställdas yrkesroller på så sätt att kvinnor förväntas göra 

mer utöver det vanliga arbetet, exempelvis att ”ta hand om” kollegorna. Respondenter 

uttalade sig även om att det till största del är kvinnor som sitter kvar efter avslutat arbetstid 

utan att det finns sådana krav på dem i deras yrkesroll. En respondent uttalade sig såhär: Man 

märker ju att kvinnorna sitter kvar efter att vi har slutat, jag tror att det har med att göra att 

man inte har förmågan att stänga av o männen går hem istället. (Mia, 24). Kort sagt anser vi 

att en orsak till att kvinnor sitter kvar på arbetet är på grund av att de upplever att de måste 

bevisa mer än sina manliga kollegor för att hamna på samma nivå. I och med att männen inte 

gör detta i lika stor utsträckning får vi intrycket av att de inte upplever samma förväntningar 

på sin yrkesroll som deras kvinnliga kollegor.  
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5.2 Upplevelserna av könsroller  

Hur anställda upplevde könsroller var relativt lika då respondenterna svarade att det handlade 

om manligt respektive kvinnligt, att bete sig på ett särskilt sätt. Den manliga rollen 

kännetecknade respondenterna med egenskaper som hårdare, rak på sak och mer dominant. 

Den kvinnliga rollen beskrevs med egenskaper av mjukare värden som medgörligare och 

snällare. I respondenternas uttalanden framkommer det ett mönster som i Heilmans studie, där 

egenskaperna tillskrivs på liknande sätt utifrån manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper. 

Män tillskrivs mer dominanta egenskaper och kvinnor mer mjukare egenskaper.133 Vår 

tolkning av detta grundar sig i Hirdmans redogörelse om genusordningen där människor 

placerar sig eller anpassar sig till kategorin som de blir attribuerade till genom att bete sig på 

ett lämpligt sätt utifrån könstillhörigheten.134 Uttalandena anser vi grundar sig i att människor 

socialiseras i olika könsroller och genom detta får de olika värderingar och attityder beroende 

på sin könstillhörighet. En anledning till varför beteendemönstren mellan könen kan skilja sig 

är på grund av den komplexa interaktionen mellan aktör och omgivning. Människor föds i en 

könsroll som innehar olika förväntningar genom som tidigare nämnt, ett önskvärt samt 

lämpligt agerande.135 Detta uppfattar vi har en föreliggande sanning i hur anställda arbetar i 

sin yrkesroll och vilka egenskaper de tillskriver sig själva. Uttalandena från majoriteten av 

respondenterna var i stor utsträckning i enlighet med citatet nedan: 

 
”Som man kanske man är mer auktoritär, att man har lättare för att ta plats, tänker inte så mycket på vad man 

säger alla gånger utan man säger det man tycker och tänker. Som tjej är man väl mer eftertänksam med vad 

man säger så att det uppfattas på rätt sätt.” (Mia, 24) 

 

Resultaten visar att även bemötandet med kunder har någon slags motpol där det ena könet 

gynnas av att den andra missgynnas, det vill säga är rollerna komplementära som det beskrivs 

i rollteorin.136 Manliga anställda gynnas i detta fall då de upplevs som mer kompetenta i sin 

yrkesroll i jämförelse med sina kvinnliga kollegor. Dock är detta en fråga om personlig 

upplevelse. En manlig anställd som får bemöta dessa kunder utifrån kundens krav behöver 

inte upplevas positiv av den anställde. Den manliga anställda kan uppleva att han får mer att 

göra under sitt arbetspass enbart för att en kund inte vill bemöta hans kvinnliga kollega. 

Männen kan i och med detta också påverkas negativt som kvinnliga anställda blir 

																																																								
133 Heilman. 2012.		
134 Hirdman. 2003.  
135 Angelöw, Jonsson & Stier. 2015.  
136 Nilsson. 2015.  
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missgynnade på grund av deras könstillhörighet och de stereotyper vissa utomstående bär på. 

När en kund ställer krav på att hen inte vill ha en kvinnlig anställd använder kunden språket 

för att symbolisera detta. Orden som kunden använder har en underliggande mening till vad 

hen egentligen syftar på137, i detta fall enligt vår uppfattning att kvinnliga anställda inte är 

tillräckligt kompetenta att bemöta kunder och vara bra på sitt jobb. Denna mening kan 

uttrycka sig på ett annat sätt trots samma mening, exempelvis ”jag behöver träffa en manlig 

anställd, inte en kvinna”. Nedan berättar Saga om hennes upplevelser kring detta:  

 
”Det klart det finns en förväntning. Det finns till exempel kunder som det skär sig med helt o hållet o som ber om 

eller visat att de vill träffa en man. O då kan man säga det här är någon som behöver träffa en man, jag får bara 

lägga över honom till min manliga kollega för han tar inte mig seriöst. Men jag vet att jag gör ett lika bra jobb 

som min manliga kollega men kunden behöver höra det från en man istället för en kvinna. Som sagt är de inte så 

många.” (Saga, 36) 

5.2.1 Framtiden  

I resultatet belyser många respondenter att de ser sina kollegor som jämlika och att det inte 

finns några större skillnader i yrkesrollen eller generellt på arbetsplatsen. Dock är det ännu 

inte helt fritt från fördomar, begränsningar, könsdiskriminering och nackdelar. Samtliga 

respondenter upplever dock att det är på väg mot ett samhälle som neutraliseras och utvecklas 

och detta stämmer överens med det Trost och Levin menar, om att samhället utvecklas genom 

människors inflytande138 Respondenterna är positiva för framtiden där de tror att könsrollerna 

kommer suddas ut mer och mer vilket kan kopplas till det rollteorin menar om att rollerna är 

något som skapas och omskapas, att de inte är oföränderliga. Förändringarna sker genom att 

aktörer, grupper och samhället har ett samspel med varandra.139 I vår undersökning framkom 

det att anställda har en inställning till att de vill nå en arbetsplats fri från förväntningar på 

könen och att det istället enbart ska ligga på kompetensen. Deras uttalanden var 

överensstämmande med varandra och uttalades på följande sätt: ”Ja jag skulle vilja att vi 

slutar tänka manligt o kvinnligt o istället se potentialen i varje människa utan könsroller.” 

(Adam, 24).  

 

																																																								
137 Giddens & Sutton. 2014.		
138 Trost & Levin. 2010. 
139 Angelöw, Jonsson & Stier. 2015.  
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Respondenternas attityder gentemot könsroller är att båda könen ska ha likvärdiga möjligheter 

till att utveckla sina personliga egenskaper bortom könsstrukturerna.140 Som en respondent 

uttalade sig: ”Ta bort förväntningarna helt, måste neutraliseras så mycket som möjligt. 

Lönerna o möjligheterna måste bli samma för alla. Det är viktigt att prata om det o hela tiden 

jobba med det.” (Lovisa, 26). I undersökningen framkom det en önskan om en förändring, 

vilket kunde uttala sig på liknande sätt: ”Jag tror mer på att sudda ut förväntningarna. Kan 

man komma till en dag då såna här studier inte behövs så är det nån sorts utopi men att ha 

kommit på en sån här väg är ganska stort.” (Saga, 36).  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Utifrån våra frågeställningar: Vilken betydelse har könsroller på bankanställda? och Upplever 

manliga och kvinnliga anställda sin yrkesroll annorlunda? har vi fått ett resultat som visar att 

könsroller har en betydelse på anställda och deras yrkesroll. Detta visar sig genom att kvinnor 

och män gynnas och missgynnas på grund av sin könsroll. Kvinnor missgynnas genom att de 

upplever att de måste bevisa mer för att kunna jämföra sig med männen och finner svårigheter 

med att balansera privatliv och arbete. Män gynnas däremot i sin karriärgång på grund av de 

stereotypa manliga egenskaperna som är till deras fördel. Missgynnandet sker enbart inte 

internt utan förekommer externt i form av att kvinnor bemöter kunder som uttalat och outtalat 

visar sitt missnöje med att få träffa en kvinnlig anställd. I bemötandet av kunder upplever 

dock även kvinnor att deras egenskaper som kvinna är till en fördel i interaktionen med 

kunder. Män upplevs få större respekt både av kunder och internt på arbetsplatsen vilket 

samtliga respondenter överensstämde med. Det framkommer att de anställda upplever att de 

möjligtvis hade agerat annorlunda om de var av motsatt kön, exempelvis där kvinnorna 

upplevde att de skulle kunna vara mer tuffa och männen upplevde att de bland annat inte 

skulle kunna vara lika skämtsamma. Respondenterna upplever att deras syn på könsroller är 

inbäddade i deras bakgrund, genom bland annat uppväxten. Många gånger upplevdes 

könsrollen som något naturligt. Den manliga rollen förväntas kunna hantera tuffare situationer 

och vara mer auktoritära till skillnad från den kvinnliga rollen som förväntas vara mer som en 

”lagspelare” och mer eftertänksamma. Avslutningsvis framkom det att respondenterna har en 

positiv inställning inför framtiden där de vill att man suddar ut förväntningarna på 

könsrollerna.  

 

																																																								
140 Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen. 2015. 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt redogör vi för de huvudsakliga resultaten genom våra huvud- och underteman 

med avsikt att underlätta för läsaren. Därefter diskuterar vi våra reflektioner angående 

resultatet och ger en kritisk reflektion över vår undersökning för att till sist ge förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Betydelsen av könsroller 

När det gäller betydelsen av könsroller visar det sig att det har en inverkan på anställda men 

på olika sätt. Män påverkas oftast positivt medan kvinnor främst påverkas negativt. När det 

gäller uppgången i karriären har det manliga könet en positiv bidragande faktor där de anses 

bära på egenskaper som är eftertraktade i högre positioner. Kvinnor påverkas negativt i 

karriären utifrån sin yrkesroll då de upplever sig tvungna att prestera mer än sina manliga 

kollegor. De flesta kvinnorna i undersökningen upplevde att män inte är lika emotionella på 

sitt arbete vilket överensstämmer med tidigare forskning om stereotypa egenskaper. 

Respondenterna upplever att könsrollerna påverkar hur de agerar och att de anser att de skulle 

kunnat vara på ett annat sätt om de var av motsatt kön. Det framkom att det även förekommer 

fördomar gentemot kvinnor när det handlar om att skaffa barn.  

6.1.1 Bemötande 

Resultatet visar att många respondenter upplevde att män hade fördelar när det gäller 

bemötande av kunder då de får större respekt. Unga kvinnor anses vara de som är mest utsatta 

på arbetet för dåligt bemötande av kunder och högt uppsatta män. Men det framkom även att 

kvinnliga respondenter uppfattar sitt kön som en positiv bidragande faktor när det gäller 

relationsskapande med kunder. Resultatet visar att kvinnor är mer tillmötesgående i 

kundmöten än männen som gärna håller det kort och ”professionellt”.  

6.1.2 Förväntningar 

Det framkom i resultatet att förväntningarna på yrkesrollen såg likadan ut men att det fanns 

outtalade förväntningar på könen och att förväntningarna redan kommer från uppväxten. Som 

det framkommit i ett tidigare tema ovan förväntas kvinnor bevisa mer i arbetet för att få 

samma bekräftelse som en man. På grund av könsrollernas förväntningar och dess stereotypa 

egenskaper gynnas männen mer än kvinnor som upplever att de måste ta till sig dessa 

egenskaper för att bevisa sig, vilket bland annat kan utspela sig i att kvinnor väljer att sitta 

efter avslutad arbetstid.   
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6.2 Upplevelser av könsroller 

Synen på könsroller ser relativt likadan ut där respondenterna syftade till ett visst beteende 

som antingen manligt eller kvinnligt. De manliga egenskaperna ansågs vara hårdare, rak på 

sak och mer dominant. Kvinnliga egenskaper beskrevs med egenskaper av mjukare värden 

som medgörlig, eftertänksam och snäll.  

6.2.1 Framtiden 

Det framkom att respondenterna har en positiv uppfattning för framtiden och att de vill att 

förväntningarna ska grunda sig i kompetens och inte i kön. Samtliga respondenter tror att 

könsrollerna kommer suddas ut mer och mer i framtiden.  

6.3 Diskussion 

Som vi har förstått är människans förståelse socialt frambringat på samma sätt som 

förståelsen om kön, det vill säga att det inte har någon biologiskt grund. Som Hedenus m.fl. 

förklarar är genus, det sociala könet som formar en människa till hen blir.141 Detta kan stödjas 

med det majoriteten av respondenterna upplevde att rollförväntningarna på könen redan 

grundades i uppväxten. Detta är något som är inrotat i de anställdas tänkande och sätt att vara 

och som många respondenter förklarade upplevde de vissa stereotypa egenskaper som 

naturliga, att de var en del av dem. Vår tolkning av att respondenterna upplevde könsrollen 

som naturlig är att män och kvinnor tidigt blir tilldelade olika sociala roller som utgår från 

deras kön. Något som de sedan förväntas agera efter, som rollteorin menar blir sociala roller 

internaliserade till ett eget ”jag” av människor vilket framkom i undersökningen.142 Trots att 

resultatet visar att det förekommer stereotypa könsroller fann vi inget stöd för att män och 

kvinnor endast identifierar sig med de könsstereotypa egenskaperna. Respondenterna 

upplevde ändå att vissa egenskaper anses vara mer kvinnliga respektive manliga och att de 

själva främst bär på egenskaper som passar in på det stereotypa manliga och kvinnliga. Till 

följd av detta diskuterade vi om en intressant frågeställning, om hur det skulle se ut om 

könsrollerna inte tillskrevs med stereotypa egenskaper för könen. Skulle män fortfarande 

uppfattas som exempelvis tuffa och dominanta och kvinnorna som eftertänksamma och 

omtänksamma?  

 

																																																								
141 Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen. 2015. 
142 Nilsson. 2015. 
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Stereotyper av olika grupper är skapta för att människor ska ha en okomplicerad förståelse av 

sin verklighet143, detta skapar bekvämlighet och är komplext att förändra. Men 

undersökningen visar att det har skett en positiv förändring över tid, något vi tror kommer 

fortsätta. Kvinnorna i denna studie upplevde även att de behövde prestera mer än männen 

vilket även framkom i Granleeses144 studie. I hennes studie likt i denna undersökning 

framkom det från två kvinnliga respondenter att de inte vill ta på sig roller med större ansvar 

för att kunna balansera hem och arbete. Detta väckte en ny intressant fråga om hur det skulle 

se ut om kvinnor tog sig an dessa roller mer. Hade könsrollen sett annorlunda ut om fler 

kvinnor intog större yrkesroller? Hade det blivit motstånd från männen? Något vi även 

reflekterade över är att det kan finnas andra faktorer som kan påverka hur människor upplever 

könsroller. Faktorerna vi anser kan påverka människors erfarenheter och synsätt i detta är: 

ålder, kulturell bakgrund, religiös åskådning eller politisk ideologi. Dessvärre hade vi inte 

tiden för att bearbeta större material än det vi valt att undersöka.  

 

Andra studier har även fått liknande resultat som vår undersökning när det gäller upplevelser 

och förväntningar på könsrollen. Dock uppgav ingen i denna undersökning som von Hippel 

m.fl.145 kom fram till i sin undersökning, att kvinnor förlorade sin upplevda kvinnliga 

identitet. Däremot framkom det i vår studie att kvinnliga respondenter upplever att det krävs 

mer av de manliga egenskaperna för att nå dit man vill i sin karriär. Undersökningen har visat 

att det förekommer könsdiskriminering, fördomar, orättvisor och olika bemötande beroende 

på kön. Dock vill vi uppmärksamma att upplevelserna kring detta inte uppfattades 

problematisk i den nivån där bankanställda blev starkt negativt påverkade av detta. Inga 

respondenter uppgav att de exempelvis inte kunde utföra sin yrkesroll eller upplevde någon 

psykisk ohälsa på grund av sin könsroll. Som respondenterna uttalade sig trivdes de på sin 

arbetsplats och de var positiva för framtiden. Som Esseveld och Mulinari menar är kön något 

som skapas och omskapas på alla samhälleliga områden. Detta är även något Hedenus och 

Björk skriver om, att det förändras genom tid, vilket man kan se genom historien. Normerna 

är inte beständiga utan blir ifrågasatta och omförhandlas.146  

 

																																																								
143 Röda korset. u.å. 
144 Granleese. 2004. 
145 von Hippel, Sekaquaptewa & McFarlane. 2015. 
146 Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen. 2015.  
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I och med att samhället förändras över tid behöver inte något som anses lämpligt idag vara 

lämpligt i framtiden. Dock är det människorna som avgör hur snabbt förändringen kommer 

ske, med detta i åtanke är det viktigt att liknande undersökningar som denna fortsätter. Syftet 

med denna studie är att bidra med förståelse om hur könsroller kan påverka anställda och 

deras yrkesroll samt att belysa hur dessa subjektiva upplevelser ser ut inom bankbranschen. 

Denna undersökning har bidragit med ny kunskap på så sätt att anställdas subjektiva 

upplevelser satts i fokus och visar att det ännu råder könsskillnader trots att Sverige är ett så 

pass jämställt land i jämförelse med många andra länder. Denna undersökning visar att det 

finns anställda som anpassar sig till rådande könsroller och denna typ av undersökning anser 

vi kan inspirera andra studenter eller forskare till att även bedriva sin undersökning inom 

samma eller andra yrkesfält. I samband med detta kommer människor kunna få ta del av mer 

undersökning och forskning som kommer öka medvetenheten om könsroller, upplevelserna 

kring det och vad det kan medföra.  

6.4 Kritisk reflektion över undersökningen   

Vi upplever att den kvalitativa metoden var givande och fungerade på ett bra sätt dock 

upplevde vi vissa svårigheter i utformandet av intervjuguiden på grund av att karaktären av 

frågorna var öppna. Det var komplicerat att formulera frågor som skulle få respondenterna att 

berätta om deras upplevelser och erfarenheter på ett djupare plan. Detta kunde vi märka av 

hos vissa respondenter då alla inte gick in på djupet utan svarade mer ytligt. Dock var de 

flesta respondenterna väldigt öppna och berättade om deras upplevelser. Den öppna 

intervjuformen fungerade alltså inte lika bra på samtliga respondenter, vi hade möjligtvis 

kunnat formulera frågorna på annorlunda sätt dock fanns inte tiden för omformulering av 

frågorna. I och med detta kan valet av öppna frågor även påverkat respondenternas svar då vi 

ville få fram ett väldigt öppet berättande och inte ville styra respondentens svar. I efterhand 

anser vi däremot att det hade varit till en fördel med mer strukturerade frågor i vissa 

frågeformuleringar. Vi upplevde en viss svårighet med att hitta relevant forskning för vår 

studie, speciellt relevant forskning gjord i svenska banker.  

 

För att få ett större omfång av resultat kring könsrollers betydelse hade en kvantitativ metod 

genom enkätundersökning varit lämplig. Detta var något vi hade i åtanke i samband med 

läsning om tidigare forskning som hade utgått från kvantitativ metod. Dock ville vi få fram 

bankanställdas subjektiva upplevelser genom ett berättande vilket avgjorde valet av en 

kvalitativ undersökning. När det gäller urval av respondenter var det från början tänkt att vi 
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skulle intervjua lika många kvinnliga och manliga anställda inom banker. Vi fick däremot tag 

i fler kvinnor som ville ställa upp på intervju. Detta tror vi kan bero på att arbetsplatserna vi 

besökte hade fler kvinnliga anställda och på grund av detta samlades det in mer material från 

kvinnors upplevelser vilket kan ha påverkat resultatet. Om vi hade fått tillgång till fler 

manliga respondenter hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Hade det varit en jämn 

fördelning bland respondenterna när det gäller kön tror vi att vi skulle få ta del av djupare 

material angående hur män upplever könsroller och dess betydelse. Detta hade varit intressant 

att undersöka för att kunna generalisera och jämföra mer.  

 

Våra fördomar under intervjuandet var att respondenterna skulle vara mer insatta i frågan om 

könsroller. Vi förmodade att vi skulle få ta del av fler berättelser, dock insåg vi sedan att det 

möjligtvis berodde på att vi är mer insatta i detta då vi är studenter och förväntas tänka inom 

de sociologiska ramarna. Vi bar på en viss förförståelse som vi redovisat i tidigare avsnitt för. 

Detta anser vi endast har spelat en positiv roll då vår förförståelse hjälpt oss att förstå 

respondenternas uttalanden och underlättat analysen i undersökningen. Vi har varit noga med 

att inte påverka resultatet utifrån vår förförståelse och inte ge bedömningar utifrån det. Vi 

hade en förmodan om att kvinnor skulle visa mer upplevelser kring könsroller vilket även 

framkom i resultatet.  

6.5 Förslag till vidare forskning  

Det hade varit intressant att läsa om forskning som behandlar likheter mellan könen i 

arbetslivet då vi i denna undersökning kommit fram till att det råder skillnader i upplevelser 

mellan könen. Denna idé fick vi från Maccoby och Jacklin som fastslår att det existerar få 

skillnader mellan män och kvinnor, vilka är då likheterna? Forskning fortsätter att utföras 

trots likartat resultat i försöken att finna skillnader mellan män och kvinnor. Endast fåtal 

forskningar görs i syfte att undersöka likheter mellan könen.147 För att få en mer fullständig 

bild av den mänskliga mångfalden förklarar Eva Magnusson att begreppet intersektionalitet 

hjälper till. Detta begrepp har blivit mer uppmärksammat när det gäller den psykologiska 

forskningen och kan användas som ett verktyg för att förstå mångfald utifrån kön, etnicitet, 

ålder, sexualitet samt social klass.148 Detta är faktorer som vi anser kan påverka människans 

identitet, upplevelser och möjligheter. På grund av detta anser vi att forskning utifrån 

																																																								
147 Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen. 2015. 
148 Magnusson, Eva. Women, men, and all the other categories: Psychologies for theorizing human diversity. 
Nordic Psychology. 2011.  
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begreppet intersektionalitet vore intressant och givande att utgå ifrån och forska i olika slags 

yrkesfält.   
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8. Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 
- Hur gammal är du?  
- Vad är din befattning inom organisationen? 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Hur upplever du din arbetsroll? 
  
Upplevelser 
- Vad tänker du på när jag säger könsroll? 
- Vad tänker du på när jag säger kvinnlig roll? 
- Vad tänker du på när jag säger manlig roll? 
- Vad är din uppfattning om förväntningarna som finns på män respektive kvinnor utöver 
kraven på dig som anställd? 
- Kan du berätta om någon situation som skett under arbetstid där du upplevt ditt kön som 
negativt? 
- Kan du berätta om någon situation som skett på arbetstid där du upplevt ditt kön som 
positivt? 
- Kan du berätta om du upplevt att du blivit bedömd annorlunda på din arbetsplats på grund 
av ditt kön? 
 
Yrkesroll 
-Kan du berätta om du upplever att ditt kön påverkar din roll som anställd? 
- Om du var av det motsatta könet, på vilket sätt tror du att du skulle kunna uppträda 
annorlunda än idag? 
- Hur tror du bemötandet av kollegor och andra anställda hade sett ut om du hade motsatt 
kön? 
- Kan du berätta om hur du bemöter dina kvinnliga respektive manliga kollegor? 
- Kan du berätta om du upplever att det finns särskilda förväntningar på dig i din yrkesroll på 
grund av ditt kön? 
- Kan du berätta om du anpassar dig efter de typiska förväntningarna som finns på ditt kön i 
din yrkesroll? 
- Varför/varför inte anpassar du dig efter förväntningarna på ditt kön? 
- Kan du berätta om det finns något du skulle vilja ändra på angående de förväntningarna ditt 
kön har som anställd? 
  
Övriga frågor 
- Varför tror du man pratar om manligt och kvinnligt? Är det viktigt? 
- Hur tror du förväntningarna kommer se ut i framtiden? 
- Har du något mer att tillägga? 
  
Tack! 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

 
Hej! 

 
Vi är två studenter, Elif Dogru och Elvira Zettermark Javor från Karlstads Universitet och går 
programmet Samhällsanalytiker. Syftet med denna studie är att lyfta fram upplevelser 
anställda har om könsrollers inverkan på deras arbetsroll genom intervjuer. Personuppgifterna 
behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling 
som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer till oss behandlas på ett sådant sätt 
att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att 
uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för 
att sedan förstöras.  
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter av dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se  
 
Vi vill intervjua just dig som arbetar inom bank- och finanssektorn då du har kunskap och 
erfarenheter som är värdefulla för vår studie. Intervjun består av 24 frågor och kommer 
ungefär ta 60 minuter och vid intresse får du givetvis ta del av studien när den är färdigställd. 
Vi hoppas på en god diskussion där du vill delta och vara en del av vår studie!  
 
Om det skulle dyka upp några frågor eller funderingar angående detta är ni välkomna att 
kontakta oss eller vår handledare för mer information.   
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Elif Dogru                                                           elifdogr100@kau.se 
Elvira Zettermark Javor                                      elvijavo100@kau.se 
 
Jamilla Rosdahl                                                   jamilla.rosdahl@kau.se 
Universitetslektor  
 
 


