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I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av 
Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel kvinnliga chefer, dvs. 
30 procent, som andelen kvinnliga anställda. Syftet med studien var att 
förstå hur företaget gjort för att nå sitt mål och hur berörda personer har 
upplevt detta. Studien genomfördes med sammanlagt sju intervjuer, från 
HR-avdelningen, rekryterande chefer och kvinnliga chefer, med 
efterföljande tematisk induktiv analys för att få fram de faktorer, som 
upplevs vara avgörande för att nå målet.  De faktorer som uppgavs ha 
betydelse är att kvinnan måste vilja själv och om hon har barn, en man 
som tar lika stort ansvar för barn och hem. Arbetsgivaren kan bistå med 
flexibla villkor och förstående chefer samt att se till att få en så 
könsneutral rekryteringsprocess som möjligt. Ledningens roll är viktig, 
först ta beslut och sen göra som man sagt och visa med goda exempel. 
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I n l edn i ng  

 
Varför är det så få kvinnor på ledande befattningar? Inom den privata sektorn är det 
endast 22 procent av cheferna som är kvinnor. En av många förklaringar till den låga 
andelen kvinnliga chefer är att vi vill reproducera oss själva när vi rekryterar, det vill 
säga vi anställer de personer som vi känner oss bekväma med, då i huvudsak personer 
av det egna könet. Det gör att det är svårt att genomföra förändringar utan en medveten 
strategi (Wahl, 2001). I den offentliga sektorn ser det annorlunda ut. I den kommunala 
är det 62 procent, landstinget 51 procent och i statlig sektor 35 procent (SCB, 2006). 
Med ledande befattning menar SCB yrkesgrupperna verkställande direktörer, 
verkschefer m.fl., drift- och verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner och 
chefer för mindre företag och enheter.  
 
Den låga andelen kvinnliga chefer i den privata sektorn kan öka om de följer 
lagstiftningen. Enligt Jämställdhetslagen har varje organisation en skyldighet att se till 
att arbeta för en mer jämställd arbetsplats (Jämställdhetslagen 1991:433). Det ingår som 
demokratisk princip att alla ska ha lika möjligheter till arbete, oavsett kön. All 
diskriminering är förbjuden och alla ska ha samma möjligheter att söka ett arbete och ta 
anställning. Ytterligare en fråga som ligger nära till hands är arbetsgivarens skyldighet 
att underlätta för en arbetstagare att förena arbete och att samtidigt ha små barn 
(Jämställdhetslagen). 
 
Segregationen på arbetsmarknaden är ett faktum och en av orsakerna eller 
beskrivningarna berör den vertikala segregeringen, det vill säga, kvinnor har inte samma 
möjlighet som män att ta ledande positioner (SOU, 2004). Metaforen för det, är det 
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berömda glastaket och som myntades av Morrison 1987 för att beskriva den struktur 
som hindrar kvinnor att avancera utan att det saknas kompetens (Muhonen, 1999). Till 
exempel kan de informella nätverk som män har, utgöra en sådan barriär. Om det är 
mest män på arbetsplatsen, så består också nätverket av mest män, och det blir en ond 
cirkel. När en chefstjänst ska tillsättas är det enkelt och bekvämt att rekrytera ur de egna 
leden.  
 
Det finns en mängd olika teorier om varför arbetslivets struktur ser ut som den gör och 
om bristen på kvinnliga chefer. Dessa teorier har två huvudinriktningar. Den ena inriktar 
sig på individen, en individcentrerad ansats och den andra inriktar sig på strukturer i 
samhället och i organisationer, den situationscentrerade ansatsen (Muhonen, 1999). I 
viss forskning finns inte denna uppdelning utan de försöker istället se till flera orsaker, 
en kombination av olika faktorer som finns inom båda skolorna (Alvessin, Billing, 
1999). Däremot om man vill se specifikt vad arbetsgivaren kan göra för att öka 
jämlikheten, kan det vara bra att undersöka med en situationscentrerad ansats i första 
hand.  
 
Det finns information och studier av hur en organisation kan agera för att förbättra 
villkoren för kvinnor att göra karriär. Ett antal förslag på åtgärder finns tillgängligt på 
flera ställen. Women to the top är en organisation som har en hel del information på 
nätet. De råd som ges är att försöka göra processen så könsneutral som möjligt. För att 
minska rekrytering genom de informella nätverken, ska rekryteringen vara en så öppen 
process som möjligt, med annonsering av tjänster, eventuellt använda sig av externa 
rekryterare, ha både män och kvinnor i rekryteringsgruppen som kan intervjuteknik 
(Women to top, 2006). 
 
Det finns flera organisationer som arbetar med att utforma rekryteringsprocessen så bra 
som möjligt för att få en mer jämställd rekryteringsprocess. Bland annat Jämo skrev i 
sin rapport Glashuset om vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att öka andelen 
kvinnliga chefer. Ett antal arbetsgivare har fått beskriva hur de har gjort för att förbättra 
jämställdheten på sina respektive arbetsplatser. Här ingår rekrytering som en väsentlig 
del i det arbetet för att öka jämställdheten (Jämo, 2005).  
 
Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser kan se olika ut på olika håll, beroende 
på vilka problem organisationen upplever att de har. Ett exempel på en åtgärd som är 
vanlig i den offentliga sektorn som syftar till att förbättra villkoren i kvinnodominerade 
yrken, som vården, handlar om att ge större frihet att lägga sin arbetstid på tider som 
passar respektive individ. Det gäller också att ge de som arbetar inom vården en chans 
att få arbeta heltid om de skulle vilja det (Westring Nordh, M; Eiman, R, 2005).  
 
Ett mer ekonomiskt argument är att det är bra för affärerna att ha fler kvinnliga chefer. 
För att locka rätt medarbetare idag måste företaget uppfattas som ett modernt företag, 
men en blandad personalstyrka. Konkurrensen är hård om de bästa medarbetarna och 
för att överleva som företag på sikt är det viktigt att kunna attrahera duktig personal, 
där också kvinnor ingår. På SNS hemsida finns en artikel som visar på att svenskt 
näringsliv anser det viktigt att ha fler kvinnor i ledande positioner.  
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”Kvinnounderskottet innebär förlorade möjligheter att tillvarata talang och 
förändringskraft i företagen. På sikt kan detta leda till att vårt näringsliv tappar i 
konkurrenskraft gentemot företag som utnyttjar den fulla kompetensbasen vid 
tillsättning av ledande poster. Det får inte ske.” (SNS, 2004) 
 
Ett av bolagen i Ericsson-koncernen har aktivt arbetat med att öka andelen kvinnliga 
chefer under flera år. Just det målet har ingått som en del av ett större 
jämställdhetsarbete. Målet var att andelen kvinnliga chefer skulle motsvara andelen 
kvinnliga anställda som idag är 30 procent.  Idag är andelen kvinnliga chefer på 
mellannivå 30 procent, på den högsta ledningsnivån har de idag inte nått sitt mål utan 
där är andelen kvinnor 25 procent (Företagsinformation från Ericsson).  
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen var att få förståelse för hur ett bolag inom Ericsson-koncernen har 
arbetat för att öka andelen kvinnliga chefer till 30 %. Jag ville veta vad HR-avdelningen 
har gjort och vad de anser underlättar att få fler kvinnliga chefer, men också ta reda på 
hur utförarna, de rekryterande cheferna, arbetat och hur det har uppfattats av några av 
de kvinnor som rekryterats till chefer. Då min avsikt är att arbeta i en HR-funktion i 
framtiden, är det intressent att lära av några som lyckats med sitt arbete. 
 
 

Met od  
 

Deltagare 
 
Totalt deltog sju personer i studien, alla anställda på ett av Ericssons bolag. Jag ville få 
en bild av hur företaget arbetat med att öka andelen kvinnliga chefer, sett från flera 
olika aspekter. Därför intervjuade jag två män från HR-avdelningen som beskrev 
arbetet från sitt perspektiv, två kvinnliga chefer, två manliga rekryterande chefer och en 
kvinnlig chefskandidat som haft chefstjänster i några kortare perioder, detta för att få en 
bred bild av hur arbetet bedrivits och uppfattats i organisationen. Alla hade arbetat på 
Ericsson flera år. Det varierar mellan 8 och 26 år och intervjupersonerna var mellan 35 
och 58 år. Alla kvinnor hade barn och var gifta eller sambo.  
 
För att få fram de personer som jag önskade, fick jag hjälp av personal på HR-
avdelningen och en chef på bolaget, men som inte intervjuades.  
 
Datainsamling 
 
Datainsamlandet gjordes genom halvstrukturerade intervjuer, med vissa teman som jag 
bestämt i förväg. Frågorna skiftade mellan de olika kategorierna, eftersom deltagarna 
delvis hade olika roller och därmed skiftande perspektiv. Den intervjuguide (se bilaga1) 
som jag hade med mig var mest som stöd för att se att jag fick med det jag behövde, 
intervjuerna var relativt fria. Varje intervju startade med några bakgrundsfrågor och 
avslutades med försök till summering och chans att göra tillägg om något saknades. De 
personer som intervjuades på HR-avdelningen ingick även i en förstudie. Det materialet 
som kom fram i förstudien låg delvis till grund för intervjuguiderna i denna studie.  
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Innan intervjuerna gjordes informerade jag vad syftet med uppsatsen var, hur materialet 
skulle användas och att deltagandet var frivilligt. Jag påpekade också att det var deras 
upplevelser och erfarenheter som jag var intresserad av att ta del av. Intervjuerna tog 
mellan 30 och 50 minuter vardera. Tiden med varje intervjuperson varierade lite och 
det berodde på hur länge varje person hade möjlighet att delta. Intervjuerna gjordes på 
respektive deltagare kontor och spelades in med mp3-spelare.  
 
Analys 
 
För få förståelse för hur företaget arbetat med denna fråga valde jag att en induktiv 
tematisk analys (Hayes, 2000). När intervjuerna var gjorda skrev jag ut dem, för att sen 
läsa dem flera gånger för att få en uppfattning om materialet. Efter att ha läst 
intervjuerna och gjort anteckningar och skrivit ner nyckelord under tiden, strukturerade 
jag materialet i de teman som jag kunde hitta. Efter sorteringen och struktureringen 
läste jag igenom en gång till för att göra ytterligare justeringar och ändringar i analysen. 
De åtta teman som framkom i analysen beskrivs i resultatet. När jag var nöjd med 
resultatet letade jag fram de citat som bäst beskrev innehållet i respektive tema.  
 

Re su l t a t  
 
1. Individens drivkraft 
 
Att bara vilja bli chef är ingen garanti för att bli det men en förutsättning, att det finns 
en viljeyttring.  
 
”Man litar på att allt kommer från individen först.” 
 
Ett bra sätt att komma vidare med sin önskan att göra en chefskarriär, är att tala med sin 
chef om det, för det är då man tillsammans kan planera och vidta åtgärder för att 
underlätta att komma vidare. Detta sker ofta inom ramen för utvecklingssamtalen.  
 
”Att vara kommunikativ. Inte armbåga sig fram utan vara sig själv naturligtvis, men 
också att vara synlig men inte för den skull inte uppfattas som om man till varje pris 
måste göra karriär. Men vara synlig och tala om vad man vill.” 
 
Det finns en självklarhet i att ha en ledande position hos kvinnorna som jag intervjuat. 
Ett driv som de menar behövs för att få ett chefsjobb. De jobbar mycket och de bör vara 
beredda på att göra det. För att göra ett bra jobb bör kvinnorna lägga ner mycket energi 
och kraft. Det är viktigt att hitta de personerna som vill något med sitt arbete, för det är 
den typen av person som arbetsgivaren önskar. Visa tydligt vad du vill så ökar 
chanserna, istället för att sitta och vänta på att bli upptäckt eller tillfrågad menar man. 
De två kvinnliga cheferna pratade också om att det är roligt att vara chef. 
 
”Jag vill vara med där det händer, jag vill vara med och bestämma, jag vill kunna 
påverka. Jag har väldigt svårt att bara acceptera och följa med. Det ligger liksom inte 
för mig överhuvud taget och det enda sättet att få göra det är att bli chef.” 
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2. Stöd hemma hjälper karriären, men arbetsgivarens attityd till föräldraskap har också 
betydelse 
 
För att klara av både arbete och karriär behövs det stöd hemifrån, vilket flera påpekar. 
Det behöver inte vara ett hinder att ha barn och att vara chef på Ericsson. De tre 
kvinnor som jag intervjuat har alla barn, är gifta eller sambo. Det som är gemensamt för 
dem alla tre är att de menar att de har en situation där papporna tar hand om barnen 
ungefär lika mycket som de själva, vilket gör att de kan arbeta på sätt som gör att det 
fungerar. De ansåg sig ha jämlika förhållanden och därför var det möjligt att ta en 
chefstjänst.  
 
”Vi har det nog rätt bra. Jag har en pojkvän som inte gör karriär eller jobbar häcken 
av sig, har är mycket mer stabil.” 
 
Däremot tror de att andra hindras av att inte ha ett bra stöd hemma. En person menar att 
ett av det vanligaste argumentet för kvinnor att inte ta en chefstjänst, är för att de inser 
att de inte skulle orka med på grund av att de fortfarande har huvudansvaret för hem 
och barn. 
”Jag tror snarare, vårt problem är inte att klara jobbet, får vi bara chansen och 
möjligheten som kommer alla här att göra ett jättebra jobb. Men det är inte det som gör 
att vi inte tar jobbet, inte för att vi tror att jobbet är så jäkla svårt utan för att vi inte 
hinner med allt annat.” 
 
Det kan uppfattas av andra som ett hinder att en kvinna har barn i en 
rekryteringssituation, och det antas ibland att det blir svårt för en småbarnsmamma att 
utföra arbetet på ett sätt som skulle vara önskvärt. Kvinnor antas ta ett större ansvar för 
barnen än vad en man förväntas göra och därför finns risken att en man väljs framför en 
kvinna, trots att deras familjesituation på ytan ser identiska ut.  
 
Flera personer resonerar dock på samma sätt oavsett om det är en kvinna eller man som 
ska rekryteras till en chefsposition. En småbarnspappa eller en småbarnsmamma antas 
ha samma förutsättningar att klara av ett arbete när de har barn. De visar på en mer 
könsneutral inställning, vilket i så fall skulle kunna leda till att kvinnor kommer att ha 
lättare att komma upp som chefskandidater till chefstjänster jämfört med tidigare, trots 
att de har barn.  
 
”Du är ledig nästan hela förmiddagen om du jobbar mot USA, telefonen är nästan tyst. 
Men det funkar inte att ta hand om familjen och vara tillgänglig för USA-marknaden. 
Ja, XX som ska ha barn om några månader, ska inte ha kvar sin tjänst som ansvarig för 
USA-marknaden. Han får Europa istället.” 
 
För att arbete och familjeliv inte ska kollidera alltför mycket är det bra att ha sina 
prioriteringar klara för sig. Att under en period välja att inte arbeta full tid, men att då 
inte heller ta en chefstjänst är ett val som är upp till var och en, men då är det troligtvis 
inte möjligt att ta en chefstjänst heller på Ericsson. Deltidsarbete och chefskap tror de 
inte på.  
 



 6 

Ett hinder som gör det svårt att förena familj och karriär och som alla personer som jag 
talat med berör, är chefens villkor och de höga krav som följer med arbetet. Efter att 
företaget kraftigt minskat ner på sin personalstyrka, är personalgrupperna större, det är 
färre stödfunktioner kvar så som sekreterare som sköter administrationen, ett högre 
arbetstempo och krav på att alltid vara tillgänglig. Detta hindrar inte bara de kvinnor 
som önskar göra karriär, utan även männen.  
 
”Det är väldigt mycket administration, det är löner och utvecklingssamtal, mycket olika 
verktyg som man ska jobba i. Jag tycker det är roligt, jag har inga problem med 
administration och det är det som folk kan tycka är mindre attraktivt. Nästan allt som 
HR gjorde får man sköta själv. Rekrytering och det motsatta, allt nästan.” 
 
En annan fråga som tas upp gäller förmåner. Det finns de traditionella förmånerna som 
tjänstebil, löneutfyllnad vid föräldraledighet och bonusar, men det efterfrågas även 
andra förmåner som baserar sig på respektive livssituation. Om vardagens bestyr är 
många och det är det som hindrar dig från att ta en chefstjänst så kanske städhjälp eller 
hjälp med dagishämtning kan vara svaret. Huvudsaken är att varje person kan ha 
tillgång till de förmåner som skulle vara bäst för den enskilda individen.  
 
3. Flexibla villkor spelar roll 
 
Nästan alla deltagare vittnar om det hårda arbetstempot, men det som kompenserar för 
det hårda tempot är att det finns en flexibilitet i arbetet som gör att de inte behöver vara 
på plats rent fysiskt jämt. Inställningen från arbetsgivarens sida verkar vara frihet under 
ansvar och det gör att om till exempel barnen blir sjuka eller om man måste uträtta ett 
ärende under kontorstid, går det bra att gå iväg och ta igen det på andra arbetstider än 
de traditionella.  
 
”När jag har varit hemma så har jag alltid varit anträffbar, så har inte märkts så 
mycket kanske. Jag kan ju jobba när som helst, har inga problem med att jobba igen på 
kvällarna.” 
 
Arbetstagarna ska känna att de har stort svängrum att arbeta på det sätt som passar för 
den personen just då. Detta togs upp av flera som en stor fördel och kanske 
förutsättning för att ha en chefstjänst och att ha barn. Arbetstiderna kan man styra själv 
och en av ledningens styråtgärder är att inte lägga möten före klockan nio på morgonen 
eller efter klockan fyra på eftermiddagen. Alla ska ha en praktisk möjlighet att vara 
med på alla möten.  
 
”Jag tycker Ericsson är fantastiskt med flexibilitet, du kan jobba hemifrån, det är ingen 
som säger någonting, om jag går iväg några timmar mitt på dagen för att jag måste 
göra ett ärende, så jobbar jag på kvällen istället.” 
 
Flera menar att det finns en kultur på Ericsson som gör det möjligt att gå tidigare från 
jobbet för att hämta barn. De tror att det är en bra kultur på det sättet jämfört med andra 
företag. Kvinnorna som jag pratat med har barn men de har sett till att skapa sig en 
tillvaro som gör att det fungerar och de menar att det finns en förståelse i 
organisationen för att barn blir sjuka och att de ibland måste gå hem tidigare. En del av 
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arbetet kan ändå utföras via telefon och dator hemma. Det finns dock en aspekt på detta 
som försvårar det för cheferna att vara flexibla. Även om de på kontoret anser det OK 
att gå tidigare så kan det vara svårt för kunder i till exempel USA att förstå att de inte är 
på jobbet klockan 15.30 en vanlig dag.  
 
En annan bidragande faktor till att kunna vara flexibel med när och var man arbetar är 
den teknik som finns tillgänglig för de anställda. Det verkar också som att det fungerar, 
att personalen använder sig av det som finns och kan därför röra sig utanför kontoret 
och ändå arbeta vidare. Då kan de hämta på dagis och fortsätta arbeta, vara tillgänglig 
utan att känna dåligt samvete.  
 
”Vi har ju teknik som gör att du kan arbeta även om du inte är på plats rent fysiskt. Vi 
har mobil, laptop och 3G. ”Eat your own food”. Använd den teknik som finns.” 
 
”Det går bra att kombinera med familj, tekniken är ju bra jag har möten per telefon 
väldigt ofta, när jag sitter på tåget, när jag går till dagis. Väldigt praktiskt. Ofta 
handlar det om att inte prata så mycket själv utan lyssna istället och då funkar det 
jättebra.” 
 
4. Närmaste chefens betydelse 
 
När det gäller den närmaste chefens roll framkommer flera olika delar som viktiga för 
de personer jag intervjuat. För det första talar de alla om vikten av att uppmuntra 
duktiga kvinnor till att söka chefstjänster. Åtminstone en av de kvinnor som 
intervjuades skulle troligtvis ha gjort en chefskarriär utan uppmuntran, men det är en 
faktor som tas upp. Det är i utvecklingssamtalen som de upplever att stödet visar sig. 
Det är här som ett samtal kring karriärutvecklingen kan få ta lite tid och det finns tid för 
chefen och medarbetare att diskutera frågan, till exempel att fundera på olika sätt att ta 
sig framåt i karriären.  
 
”Idag så uppmuntrar vi och stöder kvinnor att söka chefsjobb, i utvecklingssamtal till 
exempel.” 
 
Ett annat sätt att förbereda sig för ett linjechefsjobb kan vara att prova på kortare 
chefstjänster eller projektledartjänster. Det kan vara ett bra sätt att ta ett steg i taget och 
känna sig trygg under tiden. Trygghet är en faktor som kom upp i flera sammanhang 
när vi pratade om att få fler kvinnor i ledande positioner. Då är det ett bra sätt att ta 
lagom stora karriärsteg. Ett sätt att stärka självförtroendet och känna sig tryggare kan 
vara att delta i ledarskapsutbildningar, som det också finns möjlighet att gå. 
 
”Ser chefen att det är en bra person som kan komma att inneha en ledande position 
framöver går det att lägga upp en långsiktig plan.” 
 
Angående projektledartjänster, kan man se att åsikterna går isär. En del menar att 
projektledarrollen är en kvinnofälla och att kvinnorna inte kommer längre, andra menar 
att det är ett bra sätt att få prova på och därmed får mer självförtroende att söka 
linjechefsjobb senare. Från HR-avdelningen är det en del av strategin att öka andelen 
kvinnor, men det har inte alla tagit del av. En kvinna som provat på några kortare 
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chefsförordnanden, hade gärna sett att detta var en uttalad strategi som hon vetat om då. 
Nu är hon mest frustrerad över de oklara arbetssituationerna och direktiven, men hade 
kanske haft ett annat fokus om hon haft prova-på-tanken i bakhuvudet när hon hade 
dessa olika chefstjänster. En bra plan håller hon med om att det är, ännu bättre om det 
kommuniceras ut i organisationen.  
 
”Det är möjligt att jag redan har varit och provat de sakerna men att jag inte ser att 
det är en del av något sorts introduktionsprogram. Men om jag visste det, då kanske jag 
kanske känna mig säkrare, nästa steg jag tar så är jag väl förberedd att ta det steget. 
Vore bara att synliggöra det tänker mer och visa upp det.” 
 
En annan aspekt som är viktig för att ta ett chefsjobb är att det finns en förståelse från 
närmaste chefen om personens livssituation. För många kvinnor, och män, handlar 
vardagen om att även ta hand om barn och familj. Ett chefsjobb tar mycket tid och 
energi, därför är det extra viktigt att den närmaste chefen vet hur livssituationen ser ut 
och försöker se till att arbetet kan förenas med det övriga livet. Det gäller att arbeta 
strukturerat och organiserat. En chef som inte uppfyller de kraven, har svårt att få 
personer med barn att arbeta i sin grupp och blir indirekt diskriminerande, kanske utan 
att tänka på det.  
 
”Men jag förstår att han sa så, för alla chefer är ju olika. Den chefen är inte så 
strukturerad, medan den chefen jag har idag är väldigt mycket struktur på. Det är 
faktiskt ingen i den gruppen som har småbarn.” 
 
På det här bolaget synes det finnas en bra grogrund för att göra en chefskarriär, det är 
flera kvinnor som har en bra karriär och de startade sin bana på detta bolag inom 
Ericsson. 
 
”Då ser man också att flera höga kvinnliga chefer på Ericsson, kommer från bolaget. 
De går vidare, det är inte så att de stannar här, eller om de lämnar så försvinner dem. 
De är bra någon annanstans också. Det är nog en liten plantskola för bra kvinnliga 
chefer, har det varit.” 
 
Chefen bör se till att ge rätt förutsättningar för respektive individ att utvecklas i en takt 
som är lagom, som i sin tur kan ge en känsla av trygghet som är viktig för vissa. 
Dessutom är det lämpligt att skapa en struktur i arbetet som gör att familjbildandet och 
karriärutvecklingen kan ske ungefär samtidigt, om man vill ha fler kvinnor på 
chefsposition. Detta arbete underlättas om chefen dessutom är trygg i sig själv.  
 
5. Ledningens roll som värdegrundare 
 
Det finns alltid någon eller några högst upp som sätter standarden för vad som är 
accepterat och önskvärt och det känner de anställda av. Ledningens beteende spelar 
roll. Ett av målen enligt HR-avdelningen är att andelen kvinnliga chefer ska vara lika 
stor som andelen kvinnliga anställda. Det som uppfattas i organisationen är att andelen 
kvinnliga chefer ska öka, men inte klart med hur många. Några var inte medvetna om 
det målet alls. De som inte är medvetna om det ställer sig ganska frågande till mitt 
påstående om detta, i alla fall till en början. När vi sen börjar prata vidare om det lite 
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mer, visar det sig att de ändå noterar att kvinnliga utnämningar och utmärkelser av 
kvinnliga chefer lyfts fram som goda exempel.  
 
Det finns en riktlinje vad avser chefsrekryteringar, och det är att det ska finnas minst en 
kvinnlig kandidat till varje chefstjänst och detta ingår i det så kallade MP-programmet 
(Management Planning). Det är något som poängteras från HR-avdelningen, och om 
det blir en man som får tjänsten, ska den rekryterande chefen motivera varför den 
kvinnliga kandidaten inte fick tjänsten. Detta är de rekryterande cheferna medveten om, 
att kontrollfrågor kan komma och att det anses som positivt när kvinnliga chefer 
utnämns, även om inte alla direkt hört att andelen kvinnliga chefer ska öka.   
 
”Det var någon annan gång, tämligen nyligen, också när Carl-Henrik Svanberg 
tillfrågades om den oerhört låga andelen kvinnor i Ericssons ledningsgrupp på 
toppnivå. Det är väl bara Marita Hellberg, personalchefen där. Då pekade han på ett 
par tunga kvinnor som nyligen fått höga chefspositioner och som är på väg upp. Man 
understryker gärna det där.” 
 
När rekryteringar på högre nivå ska tillsättas är HR-avdelningen med och rekryterar, 
och då är de noga med att se till att de gör som de säger att andra ska göra vid en 
rekrytering. Det är något som återkommer vid flera tillfällen i ett par intervjuer, att leda 
genom att göra.  
 
”Min roll är att se till att vi gör som vi sagt att vi ska göra, följa planen när vi tillsätter 
chefer. Visa att det går bra, det ger i sin tur ringar på vattnet. ”Leading by doing”, visa 
att det går.” 
 
Genom det egna beteendet, att lyfta fram exempel på kvinnliga utnämningar och ställa 
kontrollfrågor har ledningen och HR-avdelningen ändå lyckats få ut budskapet, trots 
bristfällig kommunikation.  
 
”Jag tror att visa med gott exempel, det här ju blivit uppmärksammat, folk har kommit 
och frågat och intervjuat. Jag tror att det handlar väldigt mycket på att visa och att 
göra istället för att stå och säga, du måste göra si eller så.” 
 
En annan synpunkt som framkom var att det är bättre att dra ner på ambitionen och 
istället göra några av åtgärderna. Bättre att ta några små steg framåt i taget, än att 
försöka göra alldeles för mycket och inte orka med. I ett hektiskt arbetsliv är det inte 
lätt att ta emot all information som kommer till en, ur den aspekten är det bra att göra 
lite och visa vad som önskas från lednings sida. 
 
6. Satsa på mixade ledningsgrupper 
 
På Ericsson tillsätts det många ledningsgrupper, inte bara på högsta nivån. Det är i 
huvudsak dessa ledningsgrupper som andelen kvinnliga chefer beräknas på. När dessa 
grupper ska sättas samman, tar den rekryterande chefen olika hänsyn. Det främsta är att 
det ska vara en bra mix i gruppen och kön är en viktig parameter bland flera. Andra 
hänsyn som beaktas kan vara hur länge personen varit på företaget, kompetens, 
personlighet och ålder för att nämna de vanligaste. De båda rekryterande cheferna 
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talade mycket om att det är viktigt med mixen. Motiven för detta är flera, men den 
avgörande faktorn är produktiviteten, de resultat som en bra mixad grupp kan prestera.  
 
”På nått sätt så hade jag nog ändå en tanke att jag skulle vilja ha en kvinna, med tanke 
på hur det ser ut just i det skiktet. I den här viktningsparametern för att få en bra 
blandning så ville jag ha en kvinna. Den parametern kanske blev lite starkare i det här 
fallet än vad det brukar vara kanske.” 
 
Det kan ta tid att få samman en grupp med stor spännvidd bland individerna, men det 
lönar sig i längden. Om alla är för lika skapas ingen dynamik och de gamla 
kompisbanden behålls. Rådet från en person var att mixa gruppen ordentligt, inte bara i 
början utan att ge olika typer av uppdrag, som gör att alla arbetar med alla vid olika 
tillfällen. Han menar att de kontakter som söks inom gruppen baserar sig mer på 
expertroller än kompiskonstellationer. Kompetens före kompisar, vilket är bra menar 
flera av de intervjuade. Det släpper in kvinnorna på ett naturligt sätt.  
 
”Visa att det funkar och att det går, visa på resultat och performance. Folk vill jobba 
kvar, jag har ju problem med att få dem att sluta.” 
 
Från ledningens horisont finns det ytterligare aspekter, och det har med 
konkurrenskraften att göra. Ericsson vill attrahera och anställa kompetent personal och 
om företaget uppfattas som modernt är det lättare. Ett sätt då är att ha en blandning av 
individer som gör att flera olika typer av personer kan känna sig som hemma på 
Ericsson. För att poängtera sina argument, hänvisas till forskning som stöder dessa 
argument. Blandade grupper presterar bättre plus att det lockar till sig attraktiv personal 
om företaget är framgångsrikt.  
 
”Mångfald är bra och det ger en positiv bild av företaget och det blir lättare att 
attrahera de vi vill ska arbeta här. Framgångsrika företag jobbar aktivt med mångfald 
och lyckas bra. Det finns en korrelation mellan mångfald och framgång. Det är svårt 
att veta vad som är hönan eller ägget.” 
 
Det har ju inte alltid varit så att dessa ledningsgrupper alltid haft kvinnor med. Det gör 
att det kan vara svårt för de personer som känner ett visst motstånd mot blandade 
grupper. Det blir obekvämt för vissa och då är det lätt att det blir problem. Ett förslag 
på lösning som en person föreslog, skulle kunna vara utbildning i vad en blandad grupp 
kan prestera kontra en enkönad grupp. Det skulle vara argument som fungerar, och 
därmed få fler att acceptera kvinnor i ledande positioner, och till och med tycka att det 
är något positivt.  
 
”Nej, och det är det jag menar är att det inte är ett feministiskt inslag i debatten, utan 
vad det innebär för oss båda två.” 
 
7. Rekrytering av kvinnliga chefer 
 
Det nästan alla talar om är att tidigare kom många chefposter att tillsättas med personer 
ur de egna nätverken, vilket gjorde att kvinnorna haft svårt att komma in där det varit 
många män. En åtgärd från HR-avdelningen är att alltid annonsera ut tjänsterna och det 
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ska vara utifrån meriter som personen blir anställd och inget annat. Tydligen är det, 
eller har varit, så inom Ericsson att när en person flyttar till en annan avdelning, eller ett 
annat bolag inom koncernen, har en eller flera från den förra avdelningen kommit efter.  
Här finns det en tydlig önskan om att bryta dessa nätverk, för att öka kvinnornas 
chanser att få chefspositioner.  
 
”Vi vill vara transparenta och alla arbeten ska utannonseras så att alla kan söka.” 
 
För att synliggöra fler kandidater, ska det bland annat alltid finnas minst en kvinnlig 
kandidat till en chefstjänst. Det finns också en lista som de personer jag intervjuar 
återkommer till, MP-listan (Management Planning). I den finns personer som önskar 
göra karriär och där visar det också på vilka typer av tjänster som kan vara lämpligt för 
respektive person. Denna MP-lista kan den rekryterande chefen gå igenom för att se 
efter lämpliga kandidater. Flera pekar på att det är svårt få sökanden till vissa 
chefstjänster och vid de tillfällena är den till nytta för att lättare få tag på lämpliga 
kandidater. 
  
”Så då hade han gått HR-support för att se om det fanns någon på MP-listan. Då fick 
han en lista på några personer, då var jag med där.” 
 
För det andra menar flera att även om det finns många kvinnliga chefer på företaget, är 
det på de traditionellt kvinnliga områden som till exempel marknadsföring. Där finns 
det många kvinnor redan och därmed också fler kvinnliga chefer. Men om kvinnorna 
rör sig mer mot områden som teknikutveckling och säljavdelningar som anses vara mer 
dominerade av män, då blir det problem. Några menar att kvinnorna där riskerar att 
möta en annan typ av kultur, där männen och deras normer är det som är mest påtagligt. 
Sen kan man se att denna delning av arbetsfälten också går horisontellt, att ju högre upp 
i organisationen, desto färre kvinnor. I den högsta ledningsgruppen på Ericsson finns 
det en kvinna.  
 
”Något som jag funderar på, på group function, så har det varit vissa roller kring 
marketing som ska bli viktiga, där har det varit kommentarer som att, men det är ett 
viktigt jobb och vi får bara tjejer som kommer tillbaks från sin mammaledighet som ska 
ha hand om det här.” 
 
Du kan alltså vara kvinna och bli chef, men inte var som helst på företaget. I de mest 
teknikinriktade verksamheterna menar flera att det även är svårt att rekrytera kvinnliga 
chefer. En del pekar på det begränsade rekryteringsunderlaget som orsak. Det kan vara 
svårt att kvinnor att överhuvudtaget söka sig till de traditionellt manliga yrkena. Ett tag 
försökte företaget med att visa upp sig på olika skolor för att väcka intresset för teknik, 
men har nu svårt att hinna med det.  
 
”Vi hade ju väldigt stora ambitioner ett tag när vi satt i Nacka Strand, där vi gick ut i 
skolor och marknadsförde företaget och teknik bland kvinnliga studerande på 
gymnasienivå, eller kanske ännu längre ner och på så vis skapa ett intresse för teknik 
och kunna rekrytera kvinnor framöver.” 
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Den snäva rekryteringsbasen blir ett problem och fördelningen är given på gymnasiet. 
Den sneda fördelningen består på universitetet och senare även på arbetsmarknaden.   
 
”Det är inte i rekryteringen till chefsposter som är problemet, utan det är att överhuvud 
taget att komma in i företaget. Det är väl redan i utbildningen antar jag. Titta på KTH, 
vet inte hur det ser ut idag, men jag föreställer mig att det fortfarande är en väldig 
snedfördelning. Det känns om ett större problem.” 
 
8. Kritisk massa skapar trygghet 
 
För att personer ska kunna känna sig trygga i sitt arbete, menar några, behöver 
minoriteten nå en kritisk massa för att inte känna sig utanför. Det kan bli svårt att göra 
ett bra arbete om du synas i sömmarna hela tiden. En av anledningarna till att det finns 
många kvinnliga chefer här menar någon, kan vara att företaget har nått en kritisk 
gräns, där kvinnor inte känner sig utpekade. En person menar att om det redan finns 
många kvinnor, drar det i sin tur till sig fler kvinnor.  
 
”Ja, man känner sig trygg här. Jag står inte ut, jag behöver inte bevisa massa saker 
som kvinna, jag är XX. Jag gör mitt jobb bra. Jag gör det för min egen skull. Inte för att 
jag dessutom måste ikläda mig rollen att visa hur bra kvinnor måsta vara som chefer, 
och det gör att man kan slappna av ganska mycket.” 
 
I och med att detta bolag nu har 30 % kvinnliga chefer, så har de nått en kritisk massa 
där ingen behöver känna sig utsatt för att hon är kvinna. Detta ökar chansen för att hon 
ska känna sig trygg och därmed kan vara lite mer avslappnad och fokusera på att göra 
ett bra jobb. Men, ska betonas, det är olika för olika personer. För en del har den 
kritiska massan mindre betydelse, kvinnorna kan känna sig trygga ändå. En av cheferna 
kunde se att det eventuellt skulle kunna vara en generationsfråga. De yngre kvinnorna 
är inte lika beroende av att ha andra kvinnor omkring sig som de äldre kvinnorna.  
 
”Jag tror att det har betydelse om man tittar på kvinnliga ledare som kanske är runt 40 
till 50, de hade nog mer behov av att säkra att man var två eller runt 30 %.” 
 
 

D i sk us s io n  
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att förstå hur ett jämställdhetsarbete kan bedrivas och hur det 
uppfattas i organisationen. Jag var nyfiken på hur företaget arbetat för att lyckas med 
sitt mål att få 30 procent kvinnliga chefer. Vilka faktorer spelar roll för resultatet utifrån 
olika personalgruppers horisont? 
 
Det har inte varit helt enkelt att göra intervjufrågorna innan, utan jag försökte hålla mig 
till olika teman eftersom olika personer hade olika roller och funktioner, vilket också 
återspeglades i intervjuerna. En nackdel var att några personer inte varit så länge på sin 
respektive position, vilket jag inte hade kontrollerat vid valet av personer. Det som 
uppvägde det var att alla varit på Ericsson i flera år. Av det lärde jag mig att man alltid 
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ska ha kontroll själv och inte lita på att andra förstår vad man är ute efter. Jag tycker 
ändå att blandningen på personerna fungerade bra, och att jag fick en bra bild av vilka 
faktorer som påverkar andelen kvinnliga chefer på företaget. 
 
Det mål som företaget har, att öka andelen kvinnliga chefer, har uppnåtts och att det 
arbete som utförts för att klara målen, har delvis organiserats av de personer som jag 
intervjuat och andra som arbetar i den struktur som bolaget har skapat för att nå sitt mål. 
Jag ville söka svaren lite bredare än enbart tala med representanter för ledningen, vilket 
jag gjorde i en förstudie till denna uppsats. Detta gör att de olika grupperna har olika 
tyngdpunkt i materialet, även om det mesta berördes i alla intervjuer. Eventuellt skulle 
jag ha intervjuat ytterligare en kvinnlig chef och en rekryterande chef för att nå mer 
mättnad i materialet. Däremot kändes det som om jag hann ta upp det som jag önskade i 
de intervjuer som gjordes. 
 
Jämställdhetsarbete i sig är ingen branschspecifik eller organisationsspecifik 
sysselsättning, utan något som görs i alla typer av organisationer.  Det borde därför gå 
att använda sig av resultatet även i andra sammanhang, det finns en generaliserbarhet. 
Däremot är detta arbetssätt inte det enda sättet att arbeta på, men ett av flera.  
 
Att skriva om ett ämne som detta, jämställdhet och arbete, är både en fördel och en 
nackdel. Fördelen är att alla kan prata om det, nackdelen är att många tycker mycket 
men utan att kanske veta alla gånger. Den enorma mängd material som finns är också 
både en fördel och en nackdel. Det finns hur mycket som helst, men det är svårt att sålla 
och välja de bästa. Bara att gå igenom sökresultaten i olika databaser tar lång tid, så på 
grund av tidsbrist saknas en del av ”klassikerna” inom feministisk forskning. Jag fick 
välja bort för att få plats med det som framkommit under senare år. Jag vill veta vad 
som händer nu.  
 
Resultatdiskussion 
 
Det första temat handlar om individens drivkraft och vilken betydelse den har. En av de 
viktigaste faktorerna, är den egna drivkraften att viljan vara chef. De intervjuade 
personerna menar att kvinnan som vill bli chef, måste ta sin del av ansvaret genom att 
faktiskt uttrycka en önskan om att vilja vara chef. Att vilja ta ett chefsansvar tillhör de 
som Muhonen (1999) menar hör till de individcentrerade aspekterna. Muhonens 
undersökning visar att karriärplanering inte är ett krav för att bli chef, vilket man 
kanske skulle kunna tro. Organisationer kan ändå göra mycket för att förbättra 
arbetsvillkoren för de anställda, och särskilt kvinnorna i detta fall. 
 
Tema nummer två beskriver hur kvinnorna tänker kring det stöd de har hemma och 
vilken betydelse det har för karriären. Slutsatsen blir att hemmasituationen i hög 
utsträckning styr vilken tjänst en kvinna tar, det är inte säkert att hon väljer att jobba 
mindre eller väljer bort en chefstjänst för att hon har barn. Finns det möjlighet att dela 
på ansvaret hemma ger det förutsättningar till att ta en chefstjänst. Andra studier visar 
på samma resultat. För att klara av att ha en chefsposition och ha småbarn är det av vikt 
att arbetsfördelningen hemma är relativt jämn eller att familjen får hjälp utifrån. Det 
bekräftas också i en Muhonens studie av kvinnor i ledande befattningar. Visserligen 
uppstår det ibland konflikter om vem som ska göra vad, men i grunden finns ett delat 
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ansvar hemma. Några kvinnor i Muhonens studie valde att ta en mindre ansvarsfylld 
tjänst under småbarnsåren. Senare när barnen blivit större satsade de mer på karriären 
och det fungerade bra (Muhonen, 1999). Men det är inte bara kvinnorna som vill arbeta 
mer, det är också män som vill ta en större del av föräldraledigheten nu än tidigare. 
Männen börjar också ställa krav på möjligheten att kunna göra karriär och ha familj 
samtidigt (SOU 2004:43).  
 
Toleransen på arbetsplatsen är bättre idag än tidigare, men föreställningen att kvinnan 
tar huvudansvaret för barnen och hemmet finns nog fortfarande hos en del av dem som 
rekryterar, vilket gör att männen fortfarande har ett försprång när det gäller att komma 
upp på bordet som kandidater till chefstjänster.  
 
Tredje temat beskriver vad arbetsgivaren kan göra för att skapa utrymme för 
individerna att utföra sitt arbete och vilken betydelse flexibla villkor kan innebära för 
valet av tjänst.  
 
För att försöka minska trycket på de anställda kan arbetsgivaren vidta vissa åtgärder. En 
av viktigaste förutsättningarna för att kunna förena chefskap och föräldraskap, beror på 
om man kan gå när man måste för att ta hand om barnen vissa tider på dagen. Detta 
ställer krav på arbetsgivaren, att tillhandahålla tekniken, att lita på de anställda att de 
gör sitt jobb och att se till att det är accepterat att inte vara på plats hela tiden, till 
exempel att se till att mötestider ligger på rimliga tider, även för dem som hämtar barn 
på dagis.  
 
Flexibilitet på arbetsplatsen är antagligen en av de mest produktiva åtgärderna en 
arbetsgivare kan bidra med. Om en organisation har för reglerade arbetstider framstås 
arbetsgivaren som kontrollerande och misstänksam gentemot sina anställda. De är 
många som har det svårt att få ihop sina liv, vilket återspeglar sig till viss del i de höga 
sjukskrivningstalen. Trenden inom offentlig sektor är att ge de anställda större kontroll 
över sin egen arbetstid (Westring Nordh, M; Eiman, R, 2005). En undersökning som 
gjorts, visar dessutom att det är ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren att ha mindre 
reglerad arbetstid (Stavro, 2005). 
 
Jag tror att en flexibel arbetsgivare har lättare att attrahera kompetent personal och jag 
tror att det är en sak som kvinnor (och män) beaktar när de funderar över sin 
arbetssituation. Att arbeta mycket, under strikt reglerade arbetstider är antagligen ingen 
bra lösning, varken för arbetsgivaren eller för arbetstagaren.  
 
Det fjärde temat handlar om hur stöd och uppmuntran av närmsta chefen och att få 
prova på ledarroller kan ge trygghet att söka chefstjänster.  
 
Den närmsta chefen har en ganska stor påverkan på hur arbetssituationen är. De 
intervjuade kvinnorna menar att stöd och uppmuntran är viktigt och att det påverkat 
deras karriärutveckling, vilket bekräftas av kvinnor som ingick i Muhonens forskning 
kring kvinnor och deras arbetsvillkor. Om en kvinna vill göra karriär underlättar det om 
hon har stöd från sin närmsta chef. Vissa kvinnor gör troligtvis karriär oavsett detta stöd 
och om de inte får den karriärutveckling som de vill ha på ett ställe, söker de sig till 
organisationer som tillåter att kvinnor klättrar i hierarkin (Muhonen, 1999).  
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Det ställs också krav på chefen att vilja uppmuntra sina anställda att söka andra tjänster, 
fast de egentligen vill ha kvar sin personal, vilket blir en intressekonflikt. Stödet och 
uppmuntran från sin närmsta chef uttrycks mest i utvecklingssamtalen. I de samtalen 
finns det tid att diskutera hur nästa steg i karriären kan tänkas se ut och vilka åtgärder 
som behöver tas. En åtgärd kan vara att kvinnan får gå en ledarskapsutbildning. 
 
Att få prova på en ledarroll utan att ta en fast chefstjänst anses också positivt. I och med 
att karriärutvecklingen kan tas i mindre steg skapar det förutsättningar för att känna sig 
lite tryggare, att inte behöva kasta sig ut i något som känns väldigt osäkert. Om den 
närmsta chefen har insikt i den anställdes situation, kan arbetsinnehållet anpassas så att 
det fungerar bra, i olika skeden av livet.  
 
Tema nummer fem handlar om företagsledningens betydelse när attityder och beteende 
ska förändras. Det kan ske genom direktiv men också genom att visa och framhäva 
goda exempel och att själv föregå med gott exempel.  
 
Ledningens roll i processen är viktig, det måste komma ett beslut någonstans ifrån. Vi 
börjar sällan ändra beteende utan någon typ av påtryckningar eller vilja att förändra 
något. Ledningen tar beslut men är också kulturbärare, som visar vad som är accepterat 
och inte accepterat beteende i organisationen (Bolman & Deal, 1997). Det är viktigt att 
ledningen själva agerar som de vill att andra ska göra. I detta fall kan man se att det 
fungerar, flera vittnade om att de inte visste om målet att öka andelen kvinnliga chefer 
men att de ändå förstod att det var så. Det betyder inte att det mål som finns, är 
osynligt. Genom att leda och visa på goda exempel internt ger det signaler i 
organisationen att de gärna ser att fler kvinnliga chefer tillsätts och det skapar en 
medvetenhet om vad som är önskvärt. 
 
Tema nummer sex handlar om fördelarna med att ha blandade ledningsgrupper, vilket är 
bra av flera anledningar. Det kan öka medvetenheten om att det är viktigt att ha kvinnor 
på ledande positioner (Adler, 2001).  
 
En undersökning av de 500 största företagen i USA visade på ett samband mellan 
lönsamhet och många kvinnor i ledande position. Detta vet ledningen om och 
konsekvensen av det är att det anses som positivt att det blir fler kvinnliga chefer. 
 
I en studie gjord av Jämo, framkommer liknande argument som finns på Ericsson, att 
jämställdhetsarbete vid rekryteringar ger positiva effekter i organisationen och det i sin 
tur ger bättre resultat och är bra för affärerna. Det som framhävs är att kunskap om de 
goda effekterna i sig är en drivkraft. De positiva effekter som de företag som deltagit 
kan se är bättre resultat, bättre arbetsmiljö, ökad kompetens, tillgång till nya 
kundgrupper, ökad rekryteringsbas, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. 
Resultatet visade också att nästan alla i enkäten var övertygade om att en ökad 
jämställdhet är bra för arbetsgivaren (Jämo, 2005). Detta synsätt finns också hos 
Ericsson. Dessutom gör kvinnor på mansdominerade arbetsplatser att stämningen blir 
bättre (Gonäs et al, 2005).  
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Homogena grupper däremot är relativt lätta att sätta ihop och att i dessa få 
medlemmarna att arbeta med samma mål i sikte. Nackdelen med dem är att det inte blir 
så dynamiskt om alla ser på saker och ting på ungefär samma sätt. Blandade grupper tar 
mer tid till en början att forma och fungera och det tar mycket resurser som 
organisationen kan uppleva att den inte har, men kommer troligtvis att prestera bättre i 
slutändan.  
 
Tema sju söker beskriva villkoren för rekrytering i företaget och dess struktur med 
avseende på könsfördelningen.  
 
I organisationer kan det finnas en strukturell barriär som bör brytas för att få in 
minoriteter, här kvinnliga chefer. Beslut tagits att alla tjänster ska utlysas internt och att 
till alla chefstjänster ska det finnas minst en kvinnlig kandidat. Det ska inte gå att 
tillsätta sin kompis som behöver ett nytt jobb. Om en man utses av en chef, vill HR-
avdelningen ha en diskussion om varför den kvinnliga kandidaten inte fick jobbet.  
 
Vid internrekrytering är det därför viktigt att det inte sker genom de informella 
nätverken som de menar leder till att de underrepresenterade könet förblir 
underrepresenterat, det gynnar inte en jämnare könsfördelning (Jämo, 2005). Vid 
rekryteringar är det risk för att vi reproducerar oss själva, vill man ha heterogen 
personalgrupp så bör man försöka motarbeta det beteendet (Alvesson, 1999).  
 
I en studie hänvisar männen till just dessa nätverk som en av de viktigaste faktorerna 
till att nå framgång. Kvinnorna i den undersökningen kompenserade med att se till att 
förbättra sin utbildning och att förändra sitt språk för att bättre passa in hos männen 
(Davis-Netzley, 1998). Men de försökte också att bygga egna kvinnliga nätverk. I en 
undersökning visar de att det är i de manliga nätverken som tipsen om jobb finns. Är du 
kvinna och har barn, så är det en faktor som bromsar din karriärutveckling (Huffman, 
Torres, 2002).  
 
Möjligheter för kvinnor att göra chefskarriär kan se olika ut i olika branscher. 
Arbetsmarknaden är segregerad både till yrken, arbetsinnehåll och position, en vertikal 
och horisontell segregering (Wahl et al, 1999, Gonäs et al, 2005).  Det finns även en 
tredje dimension som benämns som intern könssegregering, män och kvinnor på 
samma arbetsplats men med olika arbetsuppgifter och inriktning. Så även om en 
arbetsplats har lika många kvinnor som män, kan det finnas en intern arbetsdelning, 
dvs. det är en könssegregerad arbetsplats (SOU 2004:43). 
 
På Ericsson verkar det som om det finns en intern arbetsuppdelning, det pratas om att 
det är fler kvinnor som arbetar med marknadsföring och där finns också många 
kvinnliga chefer. Ingen höjer på ögonbrynen när det kommer in en kvinnlig chef. Det är 
så att det till och med förväntas att det är en kvinna som är chef för 
marknadsavdelningen, på mellanchefsnivå i alla fall. Här är det kanske de kvinnliga 
nätverken som styr. En kvinna menade ju att nätverka är ett mänskligt beteende som 
inte enbart finns i de manliga sfärerna och går antagligen inte att få bort helt.  
 
Ett annat problem som Ericsson tampas med är den svaga rekryteringsbasen av 
teknikkunniga kvinnor. Statistik från SCB visar visserligen att andelen kvinnor som har 
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en högskoleutbildning är högre än andelen män, (fördelningen 2005 var 31 procent för 
männen och 38 procent kvinnorna), men fortfarande är det få kvinnor som går teknisk 
utbildning (SCB, 2006) Arbetsmarknaden är segregerad och det syns också på skolorna 
(SOU, 2004). Av de i Sverige mellan 25-64 år som har teknisk utbildning är det 91 
procent män och nio procent kvinnor, från gymnasiet och uppåt (SCB, 2005).  
 
Att öka rekryteringsbasen genom att få fler flickor i skolan att intressera sig för teknik 
är en större samhällsfråga som kan vara svårt att påverka i någon större utsträckning, 
däremot kan alla dra sitt strå till stacken vilket Ericsson har försökt att göra genom att 
visa upp företaget på skolor.  
 
Det sista och åttonde temat, visar att den kritiska massan som anses vara 30 procent 
spelar roll (Alvesson, 1999). När en grupp når 30 procent, händer det något med 
gruppen. De känner sig inte lika utpekade och känner sig tryggare. Det känner att de 
kan få jobba lite ifred, inte bli bedömd utifrån att de är kvinnor, utan för vad de gör.  
 
Om en grupp inte längre känner sig som en minoritet, blir de inte utpekade som 
annorlunda och får lättare att tänka på att göra ett bra arbete och inget annat. Om det 
finns många kvinnor på en arbetsplats, söker sig flera dit menade en kvinna. Det är 
troligtvis ett samspel mellan ett aktivt arbete med att få in fler kvinnor på chefstjänster 
och att kvinnorna söker sig dit det redan finns kvinnor. Det gör säkert att det underlättat 
för bolaget att nå sitt mål med att öka andelen kvinnliga chefer. Till detta kan läggas 
ytterligare en parameter, ålder. I den yngre generationen på arbetsmarknaden verkar 
detta behov av kvinnliga kollegor i ledningsgrupper inte vara lika starkt som i gruppen 
från kanske 40 år och uppåt. 
 
Även här finns det paralleller till Muhonens (1999) studie av kvinnliga chefer. Det är 
lätt att känna sig extra synad och ifrågasatt och därför känna sig pliktad att arbeta extra 
hårt. Det finns två sidor av detta, att den kritiska massan har betydelse, men inte för 
alla.  
 
Avslutande diskussion 
 
En jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden är till gagn för alla på sikt, är en 
slutsats jag drar. Att kvinnor finns på arbetsmarknaden är gynnsamt för företagen rent 
ekonomiskt och för de personer som arbetar där, eftersom den psykosociala miljön 
förbättras. Eller som en personalchef på ett företag i detaljhandeln uttryckte sig i ett 
samtal, att det är bättre att anställa kvinnor, de arbetar hårdare för samma lön som män. 
En ganska krass inställning. När det gäller chefer visar en amerikansk metaanalys att 
det inte är någon skillnad i effektivitet mellan könen, kvinnliga och manliga chefer var 
lika effektiva (Eagly, A, et al. 1995).  
 
Det finns en vilja från företagsledningen i det undersökta företaget att andelen kvinnor 
på bolaget ska öka, ett arbete som pågått mer eller mindre aktivt under flera år. 
Däremot verkar det finnas ett kommunikationsproblem, alla har inte hört det sägas eller 
läst några sådana dokument. Däremot kommer det signaler som tyder på att det finns en 
sådan önskan, och de signalerna går fram. De personer som jag intervjuat skiljer sig 
mellan varandra ganska mycket avseende medvetenheten kring jämställdhetsfrågor. Ett 



 18 

par personer var mycket engagerade och intresserade. En av deltagarna har inte upplevt 
sig diskriminerad eller på något sätt ifrågasatt som chef och kvinna. En förklaring är att 
det är så, en annan kan vara att man inte ser när man blir diskriminerad, på grund av 
ovilja eller okunskap (Muhonen, 1999).  
 
Företaget vill ha fler kvinnliga chefer och vidtar åtgärder för detta. Det behövs också 
fler kvinnor inom teknikområdet för att öka rekryteringsbasen. Sveriges mäktigaste 
kvinna Gunilla Nordström uppmanar: Läs teknik! Gunilla Nordström är Kina-chef för 
Sony Ericsson. Det är hennes tips till kvinnor som vill göra karriär. Det är ett påstående 
av en kvinna som startade sin karriär efter studierna på Ericsson (Jacobsson, 2006). Det 
bekräftas också av de intervjuade, som menar att rekryteringsbasen är liten och det är 
ett större problem än att det inte är fler kvinnliga chefer. Från 1993 och framåt har 
staten satsat pengar på att få fler kvinnor och flickor intresserade för teknik. På kort sikt 
gav detta resultat, men hur det ser ut på lång sikt får vi veta först senare (SOU 
2004:43).  
 
De teman som framkom ur materialet är uppdelade i denna studie för att underlätta 
redovisningen, men i verkligheten hänger de säkert ihop. Det som man kan ana är att 
dessa teman också kan variera beroende på ålder. Främst den yngre generationen är inte 
lika skolade i de traditionella könsrollerna och har vuxit upp under en annan tid än sina 
mödrar. Under några intervjuer, både män och kvinnor, fick jag en del undrande blickar 
vid vissa frågor och de såg ut att tänka ungefär som: Jämställdhet, vadå? Här gör vi 
affärer!  
 
Individens drivkraft måste finnas, annars händer det antagligen inte så mycket. Om 
kvinnan lever i ett jämställt förhållande med delat ansvar för familj och barn är det 
lättare att ta ett chefsjobb, stöd hemma hjälper karriären. Om man ser till hur de 
personer jag intervjuat förhåller sig till familjeförhållanden, så resonerade de utifrån 
just familjeförhållanden i första hand, kön i andra hand. Männen vill också vara hemma 
mer med barnen. I utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden ifrågasätter man 
de rön som visar att kvinnor tar huvudansvaret för hushållsarbetet och familjen. De 
beteendemönstren var kanske mer relevanta för 20 år sedan, men inte för de som nu 
kommer ut på arbetsmarknaden (SOU 2004:43).  
 
Det kommer allt fler förklaringsmodeller som inte bara grundar sig på bara kön. I 
Danmark till exempel arbetar många kvinnor heltid även om de har små barn 
(Alvesson, Billing, 1999). Det finns också studier som visar att många kvinnor som 
gjort karriär inte känner sig diskriminerade i arbetslivet och inte anser att det varit svårt 
att få ledande chefstjänster (Wahl, 2001, Muhonen, 2001). Det kanske är så att idag är 
det inte lika svårt att göra karriär, och att de traditionella kvinno- och mansrollerna 
håller på att luckras upp och att det syns först i den ledargeneration som verkar idag.  
En av de intervjuade var övertygad om att det var en generationsväxling på gång och att 
det kommer att bli fler kvinnliga chefer i fortsättningen.  
 
Arbetsgivaren kan bidra med flexibla arbetsvillkor, en stödjande närmsta chef och 
identifiera hindren och vidta åtgärder för att se till att bryta traditionella 
beteendemönster. För att det ska hända något i ett förändringsarbete är det bra om 
arbetsgivaren föregår med gott exempel och visa vilka värden som önskas. Ju fler 
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kvinnor i en organisation, desto större sannolikhet för att andra kvinnor söker sig till 
organisationen och sist men inte minst viktigt, blandade grupperna ger fler kvinnor på 
ledande befattningar.  
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