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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka vad som påverkar kvinnors möjlighet till karriärutveckling i 

mansdominerade branscher. En induktiv studie har genomförts där kvinnor i ledande positioner samt HR-

chefer på respektive företag har intervjuats. Från det empiriska materialet formades en analysmodell. Det 

teoretiska arbetet inleddes sedan och mynnade ut i en modell om vad som kan påverka kvinnors 

karriärutveckling. Med hjälp av modellen analyserades det empiriska materialet. De slutsatser som studien 

kom fram till är att de främsta områdena som påverkar är: organisationskulturen, aktiva åtgärder, 

rekryteringen och individen själv.  
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Definition av viktiga begrepp 

 

Genus 
Att vi föds med ett biologiskt kön är alla medvetna om, men under vår uppväxt påverkas vi av vår kultur 

och omgivning. På så vis får vårt kön även en social dimension. För att beskriva idéer, föreställningar och 

handlingar som bidrar till det sociala könet, används begreppet genus. Det handlar alltså om hur kvinnor 

och män förväntas bete sig, vilka egenskaper de ska ha, vilka ansvarsområden som lämpar sig könen och 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Dessa föreställningar begränsar oss som individer 

eftersom normerna innebär nackdelar för både män och kvinnor (Fägerlind 2009, s. 8-9). 

 

Glastak 
Omärkbar social barriär som hindrar kvinnor att nå högre positioner (ne.se, 1). 

 

Höga positioner 
Vad som menas med höga positioner i denna studie är chefspositioner på de allra högsta nivåerna, alltså i 

ledningen eller i vissa fall styrelsen. Det gäller alltså inte chefer på mellannivå.  

 

Jämn könsfördelning 
Med jämn könsfördelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 procent. Om 

något av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- eller mansdominerad (Lundgren et 

al., 2010, s. 3). 

 

Kvotering  
Enligt nationalencyklopedin innebär kvotering, en på förhand bestämd fördelning av en totalmängd eller 

population; på exempelvis arbetsmarknaden är könskvotering ett medel för att främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män (ne.se, 2). Det är i detta fallet talan om lagstiftning för att kunna påverka företagens 

könsfördelningar.  

 

Mansdominerad bransch 
Enligt nationalencyklopedin innebär dominera att ha klart större förekomst eller inflytande än alla andra 

(ne.se, 3). Med detta som utgångspunkt definierar vi mansdominerad bransch som en bransch där män har 

större förekomst eller inflytande än kvinnor. I vår studie innebär det företag som har majoritet av män i sin 

ledning.  
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1. Inledning 
”Det är inte så märkvärdigt! Jag känner mig lite lurad av männen för de har gjort VD-jobbet så 

märkvärdigt. …//… Man behöver inte kunna allt från början, men på något sätt får man den bilden 

av de här märkvärdiga männen. ” (Anonym intervjukandidat). 

1.1 Bakgrund 

Det är idag klart att intelligens och kompetens är jämnt fördelat mellan könen. Trots detta saknar 

ledningsgrupper i alla sektorer jämn könsfördelning. Att först år 2033, med dagens förändringstakt, ha lika 

många kvinnor som män i chefspositioner motsvarar inte bilden av Sverige som ett av världens mest 

jämställda länder (va.se, 1). Det finns en tydligt hierarkisk könsuppdelning i många organisationer, där 

män är överrepresenterade på ledande positioner och i specialiteter med hög status. Kvinnor blir i mycket 

mindre utsträckning än män chefer och anställda på högre nivåer och detta gäller både i privat och offentlig 

sektor (Fägerlind, 2009, s. 15). Dock är det mer vanligt med kvinnor i ledningen i kommuner och landsting 

än det är med kvinnor i ledningsarbetet i statliga verk och näringslivet. Sett till hela arbetsmarknaden år 

2008 var en av tre personer anställda i ledningsarbete kvinnor (Lundgren et al., 2010, s. 3-4). 

 

Listan med motiv till varför jämställdhet på företag önskas kan göras lång. Bland annat bidrar jämställdhet 

till en mer innovativ arbetsmiljö, ett effektivt arbetssätt och ökad lönsamhet. Dessutom får företag med 

kvinnor i ledningen och styrelsen positiv inverkan på ekonomin (Hallare, 2010, s. 54). Enkla åtgärder för 

att förbättra jämställdheten och därmed öka lönsamheten föreslår McKinsey i sina rapporter “Women 

Matter”. Rapporten säger att det finns ekonomiska fördelar av att ha minst tre kvinnor i företagsledningen, 

den så kallade kritiska massan (McKinsey, 2010).  

 

Förändringstakten mot en jämställd könsfördelning på chefspositioner är väl låg, i ett av världens mest 

jämställda land, Sverige. Det är därför viktigt att företag arbetar med dessa frågor aktivt, så att 

förändringen kan ske snabbare. Men hur området behandlas inom organisationer varierar mycket. Ibland 

kan frågan regelrätt tas upp till diskussion en gång var tredje år medan vissa företag tar frågan på allvar 

och lyfter den till en strategisk nivå (Hallare, 2010, s. 54). 

 

Hur företagen förmedlar sitt jämställdhetsbudskap och hur ingrott det är i företagskulturen kommer 

påverka om kvinnor väljer att söka sig till företaget (Robbins et al., 2007, s. 583), och därför är ett aktivt 
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arbete inom området av mycket stor vikt för företagen. Frågan är vad företagen kan göra för att se till att 

fler kvinnor får chansen att göra karriär och på så vis öka jämställdheten på de höga positionerna i 

organisationen. 

1.2 Syfte  

Studien syftar till att undersöka vad som påverkar kvinnors möjlighet till karriärutveckling i 

mansdominerade branscher.  

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet till att endast undersöka kvinnliga chefer på tre större företag inom svenskt 

näringsliv: E.ON, Saab AB och Sweco. Studien innefattar alltså ej enmansföretag eller fåmansföretag, då 

dessa inte har samma hierarkiska struktur som stora företag. 

2. Metod 
Vi är snart färdigutbildade civilingenjörer och skall ut på arbetsmarknaden, där vi vill kunna göra karriär. 

Vi kommer möta mansdominerade företag och just därför har det varit intressant att genomföra denna 

studie. Alla företag som har deltagit i studien har varit mansdominerade enligt förklaringen från listan med 

viktiga begrepp. Följande avsnitt presenterar metoden vi använt vid skrivandet av uppsatsen. 

 

Studien är induktiv, vilket innebär att vi först undersökt hur verkligheten ser ut för de utvalda kvinnorna 

och företagen, sedan analyserades observationerna och därefter gick vi till teorin för att se vad som finns 

skrivet om detta och jämförde med vad vi har funnit. På så vis kan teorin uttrycka orsakssammanhang eller 

villkoren till orsakssammanhanget (Bjereld et al, 2002, s. 76) som alltså kan förklara resultaten i den 

empiriska studien. Eftersom studien är induktiv kan även nya förklaringar till vad som påverkar kvinnors 

chanser att göra karriär uppkomma. Med induktion byggs teori utifrån empiriska data, därför kan det 

förekomma att de resultat denna studie kommer fram till utmanar eller ifrågasätter de befintliga teorierna 

om karriärutveckling (Bjereld et al, 2002, s. 91).  

2.1 Insamling av empiriskt material 

I studien har en kvalitativ metodik tillämpats och intervjuer har applicerats för insamlandet av det 

empiriska materialet, detta för att på djupet kunna studera det utvalda fenomenet. Syftet var inte att kunna 
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dra några generella slutsatser, utan snarare specifikt rama in den nuvarande situationen för de utvalda 

kandidaterna och dess företag. Vår tanke var att studera händelseförlopp, synsätt och uppfattningar. Därför 

passade en kvalitativ studie bäst in (Kvale, 1997, s. 36). Studien som genomförts nystar ut fenomenet om 

högt positionerade kvinnor i mansdominerade branscher och vad som påverkar kvinnors chanser att göra 

karriär.  

2.1.1 Intervjuer 

För att finna ett passande urval av intervjukandidater inhämtades inspiration från listan “Sveriges 125 

mäktigaste kvinnor”, publicerad av Veckans Affärer våren 2011(va.se, 1). Listan rankar näringslivets 

mäktigaste kvinnor enligt kriterierna position, ekonomiskt ansvar, bransch och karriärpotential. Detta gav 

oss en riktlinje för vilka kvinnliga chefer som finns på större organisationer inom Svenskt näringsliv och 

inom mansdominerade branscher.  

 

De företag som valdes ut, E.ON, Sweco och Saab, är alla mansdominerade företag och har kvinnor på 

ledande positioner. Därför valdes dessa att ingå i studien; Eva Nygren (Sweco), Lena Olving (Saab AB), 

Karin Jarl-Månsson (E.ON) och Eva Swartz Grimaldi (Natur och Kultur). För kortare presentation se CV-

bilagor. Då möjligheten gavs att även intervjua Swartz Grimaldi, var valet inte svårt. Bokförlaget som hon 

är VD för är ej ett mansdominerat bolag, dock är hennes position som VD en mansdominerad sits. Därför 

kommer Swartz Grimaldi att ingå i empirin som inslag och förlaget Natur och Kultur hamnar helt utanför 

vår studie.  

 

Djupgående intervjuer genomfördes med kandidaterna och i samband med dessa fick vi information om 

deras organisationer. Dessutom intervjuades personalcheferna på företagen: Therese Jönmark (E.ON), 

Annica Hedmark (Sweco) och Mikael Grodzinsky (Saab AB), för att få svar på frågor gällande 

organisationernas arbete i utvecklingen av kvinnliga medarbetare. Se översikt av intervjuerna i tabell 1. 
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Tabell 1: Intervjupersoner samt tid och plats för intervjuerna 

 

Personliga intervjuer gick att genomföra med största delen av kandidaterna, dock fick en telefonintervju 

genomföras. Metoden som användes var en halvstrukturerad intervjumetodik. Detta innebär att frågorna 

ställdes i den ordning som föll naturligt under intervjuns gång, vilket gav möjlighet att ställa följdfrågor 

(Lantz, 1993, s. 21). För det mesta inleddes intervjuerna med faktafrågor om kandidaten i fråga för att 

sedan mot slutet gå över till attitydfrågor om exempelvis kvotering och vilken relation personen har till 

begreppet (Lantz, 1993, s. 57).  

2.1.2 Formulering av intervjufrågor 

Intervjufrågorna formulerades i enighet med de områden som syftet berör: karriärutveckling, 

organisationskultur, nätverk, processer och strukturer. Begreppen berör möjligheter att klättra högt i 

organisationen och få de högsta chefstjänsterna. I de intervjuer som genomfördes med VD på företagen var 

fokus på berättandet. Personens bakgrund och karriärklättring samt företagens specifika 

svårigheter/möjligheter att möjliggöra kvinnors karriärutveckling diskuterades. Vid intervju av HR-chef på 

företagen låg fokus på organisationen och dess kultur samt hur de arbetar med jämställdhet. 

 

För att få en struktur i intervjuerna bestämdes huvudområden såsom bakgrund, företagskultur, processer, 

utvecklingsmöjligheter samt kvotering. Dessa huvudområden är skapade utifrån syftet med studien. 

Eftersom de flesta frågorna var öppna täcktes de underliggande frågorna upp naturligt när respondenten 

svarade på de övergripande frågorna. Det var alltså en så kallad semistrukturerad intervju (Dalen, 2008, s. 

11).  

 

Här måste kommas ihåg att vår egen förförståelse om ämnet samt bild från media färgar hur 

intervjufrågorna formuleras. Det vi anser är viktiga frågor kan även påverka hur vi formulerar oss och 
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eventuellt även påverka respondenten. Vi har varit medvetna om detta och försökt hålla oss neutrala, så att 

vi inte ska ha inverkan på svaren de ger. För närmare studier av intervjufrågorna, se bilaga 1 och bilaga 2.  

2.1.3 Bearbetning och redovisning av intervjuer 

Alla intervjuer spelades in och därför kunde vi lyssna igenom dem en gång till och samtidigt skriva ner de 

delar som ansågs viktiga för studien. Efter att alla intervjuer var utskrivna valde vi att presentera dem efter 

företag. Alla intervjuer som tillhör respektive företag, både intervjun med den högt uppsatta kvinnan och 

HR-chefen, presenterades under företagets rubrik. De kvinnliga chefernas karriärklättring redovisas separat 

i CV-format i bilaga 3,4,5 och 6.  

2.2 Insamling av teoretiskt ramverk 

Vi utgick från det empiriska resultatet och letade sedan efter teorier för att se vad som fanns skrivet om just 

det vi studerat, karriärutveckling. Insamlandet av teorier skedde genom sökningar i databaser med lämpliga 

sökord: “karriärutveckling”, “kvinnliga chefer”, “genus” och “organisationskultur”. En omfattande 

litteraturstudie har sålunda genomförts.  

2.3 Metodavgränsningar 

Vi har valt att inte göra en jämförande studie mellan män och kvinnor på chefspositioner, utan fokuserar på 

att undersöka de utvalda företagens arbete för att främja jämställdheten inom organisationen. Studien berör 

inte heller branscher där kvinnliga chefer är överrepresenterade, så som hälsa, utbildning och rekrytering 

(Henrekson, 2004, s. 31). Könsfördelningen på nyexaminerade studenter tas inte med i studien, då höga 

chefspositioner inom mansdominerade branscher inte nödvändigtvis betyder att en examen inom en 

mansdominerad utbildning krävs. 

2.4 Studiens trovärdighet 

För att studera vad som påverkar kvinnors möjligheter till karriär och vad företagen gör för att underlätta 

detta har tre företag undersökts samt fyra kvinnor intervjuats. Detta ger en bredare bild av hur arbetet kan 

gå till och vilka faktorer som påverkar kvinnors framgång.  

 

De utvalda företagen som ingår formar studiens teori, analys och slutsatser. Vilka tre mansdominerade 

organisationer som helst hade inte gett samma resultat. De tre som ingår i studien arbetar aktivt med 
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jämställdhet och har kvinnor på ledande positioner, detta är inte fallet för alla mansdominerade företag. 

Därför utgår studiens empiriska generaliseringar utifrån de studerade företagen och är ingen generell 

slutsats om hur alla företag i en mansdominerad bransch arbetar eller bör arbeta med jämställdhet. Studien 

har endast belyst de högt positionerade intervjukandidaterna på företagen, detta medför att bilden vi får 

endast visar hur toppen av företaget ser på frågan kring jämställdhet. Om studien hade innefattat intervjuer 

med övrig personal, på olika nivåer i företaget, hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut.  

 

Intervjukandidaterna har fått möjlighet att godkänna intervjumaterialet. Vissa delar av intervjuerna ansågs 

som känsliga, men för studien väldigt intressanta. Istället för att utesluta dessa delat löstes dilemmat genom 

att lyfta ur de känsliga delarna till ett eget stycke och sedan anonymisera materialet. På så vis försvann 

inget väsentligt från intervjuerna och det etiska dilemmat löstes.  

3. Empiri 

Studiens empiri utgår från de intervjuade kvinnorna på ledande postitioner  och HR-ansvariga på 

företagen. Inledningsvis presenteras respektive företags jämställdhetsarbete och de kvinnliga chefernas 

åsikter. Efter det följer en del med känsliga delar från intervjuerna och empirin avslutas med en empirisk 

modell över vad som påverkar kvinnors möjligheter till karriär.   

3.1 Sweco AB 

En kortare presentation av Sweco AB finns i bilaga 7.  

3.1.1 Strategier för ett jämställt Sweco 

För att få veta mer om hur Sweco arbetar med jämställdhet genomfördes en intervju med Annica Hedmark, 

HR-chef på Sweco Sverige.  

 

Kulturen inom Sweco, menar Hedmark, är öppet inställd till jämställdhetsdiskussioner. I bolagets topp och 

på högre nivåer inom Sweco är könsfördelningen i det närmaste jämn. Företaget förnyar sina 

jämställdhetsplaner årligen och inte var tredje år som lagen kräver. Jämställdhetsplaner genomförs inte 

bara för att de måste, utan också för att de vill och tycker att det är viktigt. De tycker det är viktigt att detta 

kommuniceras till alla på företaget. Men kommunikation är svårt i ett stort bolag som Sweco och 

chefsträffar anordnas regelbundet med alla 350 chefer där de viktigaste budskapen framförs. Dessutom har 
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de nyligen infört ett så kallat allmöte, där Nygren presenterar de aktuella händelserna inom bolaget och 

sedan körs videon på intranätet för att nå hela organisationen. 

 

Vid arbetsmarknadsdagar är det viktigt för Sweco att både män och kvinnor informerar om företaget och 

detsamma gäller i företagets rekryteringsprocess. Både i ledningsgruppen och vid introduktion av 

nyanställda i organisationen är diskussionen kring jämställdhet viktig, menar Hedmark. Idag är chefsnivån 

mer jämställd än någonsin då tillgången på kvinnor finns på alla nivåer. Sweco är traditionellt ett väldigt 

mansdominerat företag, men sedan bilden av vad en konsult sysslar med har ändrats från en väldigt 

tekniskt tung till en mer samhällsbyggande roll, har även könsfördelningen svängt. Nätverk för kvinnliga 

chefer har funnits tidigare, men då könsfördelningen framgångsrikt har utjämnats har det på slutet inte 

funnits ett behov av detta. Istället vill Sweco integrera jämställdhetsdiskussionen naturligt i vardagen och 

försöker så gott det går att anställa en blandning av kvinnor och män från olika kulturer och geografiska 

områden. En fördel för kvinnor i mansdominerade branscher är att de syns och sticker ut. Sweco lyfter 

gärna fram sina kvinnliga chefer, de syns på hemsidan och dessutom är Eva Nygren en förebild som syns.  

 

Viktigt för företaget är att den individuella kompetensen hos de anställda, samt möjligheten till 

karriärutveckling, ökar. Sweco är mäter resultat som företaget gör, men även den status som arbetsgivaren 

har hos sina anställda. Vid utvecklingssamtal diskuterar de vad den anställde har för framtidsvisioner och 

om de motsvarar företagets värderingar. I arbetet för att de anställda skall trivas på företaget ingår 

jämställdhet, menar Hedmark.  

 

Sweco föredrar internrekrytering eftersom detta främjar personalutvecklingen. Den medvetna 

rekryteringen arbetar Sweco aktivt med. Vid nyanställning skall både män och kvinnor sitta med i 

beslutsfattningen, då det är lätt att anställa någon som är lik sig själv. Även annonserna är utformade för att 

passa både män och kvinnor. Vid internrekryteringen finns processer som scannar företaget efter talanger 

en gång per år. Talangerna blir omdiskuterade vid möten för att de inte skall gå förlorade och blir skickade 

runt om i organisationen så att kompetensen bibehålls. Sweco har ett verktyg som visar ledarkulturen och 

vilka förväntningar som finns på dess chefer. Verktyget ligger som grund då nya chefer rekryteras. 

Hedmark anser att kompetens är viktigare än kön och att det är någonting som Sweco, i den 

mansdominerade bransch de befinner sig i, måste tänka mer på. 

 

Om och när föräldraledighet blir aktuellt för Swecos anställda, och i synnerhet för chefer, blir de 

fortfarande inbjudna till möten och utbildningar erbjuds. Föräldraledigheten ses definitivt inte som ett 
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hinder, utan som en del av livet, menar Hedmark. Personen som går på föräldraledighet får själv välja hur 

pass aktiv på företaget den vill vara och hur den vill fortsätta utvecklas under sin ledighet. Swecos 

anställda män tar i större utsträckning föräldraledigt nu än tidigare visar bokslutet i Swecos 

jämställdhetsplan. En aktiv åtgärd som införts för att underlätta för Swecos anställda småbarnsföräldrar är 

att möten inte får hållas innan nio på förmiddagen och efter tre på eftermiddagen. Detta för att underlätta 

för hämtning och lämning av barn på dagis och skola.  

3.1.2 Karriär med VD Eva Nygren 

Nygren har gjort en lyckad karriär (se CV i bilaga 4) men berättar att hon inte sökt sig till chefstjänsterna 

själv utan alltid fått förfrågningar. Det har ofta handlat om att hennes chefer har sett potential i henne och 

utsett henne till deras efterträdare och liknande. Nygren menar att det är viktigt att ha en bra chef eftersom 

det tydligt påverkar ens framtida karriär. Även Swartz Grimaldi berättade om att hon kom till en punkt i 

sin karriär där hon hade två i princip identiska tjänster att välja mellan. Skillnaden var cheferna, så hon 

valde den tjänsten där chefen kändes mer rätt. Här poängterar Swartz Grimaldi vikten av att välja rätt chef 

och att inte bara sikta uppåt utan att tänka bredare. Nygren berättar dock att det ofta varit cheferna som valt 

henne istället för tvärtom. Hon har trivts bra med sina chefer och säger att hon aldrig varit rädd att fråga 

om det är något hon inte förstår. Nygren tror att detta kan skilja män och kvinnor åt. Kvinnor har lättare att 

fråga medan män kan tro att de blottar sin okunskap. Nygren förespråkar en öppen relation mellan chef och 

anställd. Ett exempel på när hon blev förfrågad om att bli chef var när hon på 90-talet föreslogs som 

efterträdare till sin dåvarande chef. Nygren hade då bilden av att den duktigaste teknikern, i detta fall en 

äldre manlig kollega, skulle tilldelas chefspositionen, men hennes chef såg istället potentialen i henne. 

Efter den första chefstjänsten har det blivit fler förfrågningar och om VD-förfrågan säger Nygren: 

“Jag kände att, man måste ju våga. Varför inte pröva, annars kommer jag ångra mig resten av livet. 

Jag är en ganska trygg person så jag tänkte, fixar jag inte det så är jag ju arkitekt i alla fall.” 

 

Begreppet glastak känner Nygren väl till men har själv inte stött på det under karriären. Hon känner sig 

lyckligt lottad för att inte behövt se manliga kollegor passera genom glastaket utan att nå dit själv. Hon 

hade nog reagerat mer på det om hon hade varit inställd på att bli chef, eller till och med VD, men hon 

anser sig inte ha arbetat för karriären, utan mer för att det är roligt och för att utvecklas.  

“Jag har alltid tyckt om att jobba hårt och mycket, men det har varit roligt. Alltid känt mig lyckligt 

lottad över att ha ett sådant roligt jobb. Aldrig söndagsångest!” säger Nygren. 

När Nygren var 25 år var hon enda kvinnan och yngst på sin arbetsplats. Det gjorde henne synlig och det 

var positivt. Hon blev ihågkommen och gjorde hon ett bra arbete syntes det. Under sin karriärväg har hon 
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inte stött på direkta sexuella trakasserier. Hon har aldrig känt sig nedtryckt eller motarbetad i arbetet men 

säger att rang har spelat roll. Många platser hon har arbetat på har hon varit den enda kvinnan på den högre 

positionen. Med position kommer respekt, säger hon. 

 

Nygren är tveksam till särskilda program för kvinnor, hon menar att kvinnorna tar för sig ändå. Snart 

behövs stödprogram för killar för att de ska kunna ta för sig som kvinnorna, säger Nygren skämtsamt. 

Personligen anser hon att det bästa är att ha nätverk med en blandning av kön och inte rena kvinnliga 

nätverk. Swartz Grimaldi, å sin sida, anser att det är männen som fortfarande har problem med att vara en 

del av nätverk som involverar kvinnor. Nygren berättar om ett företag som använt sig av ett 

“kvinnoprogram” för sina manliga chefer att lära sig rekrytera kvinnor. Cheferna fick lära sig att börja i ett 

annat hörn. Männen ändras inte av att man peppar kvinnorna utan de måste också delta. 

Organisationskulturen kan främja kvinnor om det finns en blandning av kön, ålder och kultur menar 

Nygren, det är då de bästa besluten fattas.  

 

När vi diskuterar näringslivet i Sverige menar Nygren att män väljer män till styrelseordförande och 

koncernchefer. Alla väljer gärna det som är likt en själv och de som sitter i styrelsen är ofta konservativa, 

bara det som är bekant accepteras. Hon är medveten om att även hon själv måste passa sig för att bara välja 

de som är lika henne. 

 

 Det “kvinnliga draget” att vilja förankra, känna av och testa, kan misstas för osäkerhet och 

beslutssvårighet, menar Nygren. Hon anser det snarare vara en fördel att man kan dela med sig och ta till 

sig av andras åsikter. Hon berättar att många hon träffat faktiskt föredrar att anställa kvinnor.  

“I Kina var de väldigt tydliga med att om du vill ha något gjort och gjort på rätt sätt så ska du 

anställa en kvinna, och lite så är det ju. Där får vi passa oss lite för att bli utnyttjade och säga ifrån 

så att vi inte gör hela jobbet. Sweco i Sverige och Norge har båda kvinnliga VD och det är vi som 

just nu gör bäst resultat, det brukar vi skämta om” säger Nygren. 

 

Nygren har svårt för kvotering, när hon får förfrågan om styrelseuppdrag ställer hon alltid motfrågan om 

varför hon är utvald.  

“Är det för att jag är kvinna eller för min kompetens?”   

Svaret har alltid varit kompetens men att det inte är någon nackdel att hon är kvinna. För Nygren är det 

viktigt att kompetensen kommer först. Däremot anser hon det viktigt att både kvinnor och män ska sitta 

med i rekryteringsprocessen. På Swecos stabsfunktioner (personal, ekonomi) skulle det i nuläget nästan 
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behövas fler män, nu är det flest kvinnor. Det viktigaste för en jämnare könsfördelning är att det finns 

förebilder utåt som visar kvinnor på många nivåer i organisationen. Nygren vill visa att de är vanliga 

kvinnor, som har barn, och att man kan vara VD och vara barnledig.  

3.2 Saab AB 

En kort presentation av Saab AB finns i bilaga 7. 

3.2.1 Strategier för ett jämställt Saab 

För att få veta mer om hur Saab arbetar med jämställdhet genomfördes en intervju med HR-chef Mikael 

Grodzinsky.  

 

De arbetar mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, i en extern undersökning blev de utsedda till en 

utav de fem bästa arbetsplatserna i Sverige 2010. Lena Olving, som är vice VD, har dessutom blivit utsedd 

till Sveriges mäktigaste kvinna inom svenskt näringsliv 2010. Detta är ett sätt att bygga varumärket, anser 

Grodzinsky. De ordnar planerings- och utvecklingssamtal med de anställda och har utvecklingsplaner för 

alla medarbetare. På Saab anser man att det är viktigt att det finns karriärutveckling som passar alla. Varje 

individ ansvarar för sin egen utveckling och man samtalar med cheferna minst en gång per år.  

 

På Saab har de som mål att de år 2015 ska vara 30 % lönesättande kvinnliga chefer. De anser att om man 

når 30 % löser sig problemet med könsfördelningen av sig själv. När man kommer upp i en viss volym 

rullar det på automatiskt, menar Grodzinsky. Den här satsningen startade 2007 och anledningen till att 

Saab satsar på kvinnor är för att de tror att det är mer lönsamt med fler kvinnliga chefer. Idag är det runt 20 

% kvinnor på Saab totalt men målet är alltså främst att öka andelen kvinnliga chefer. Dessutom skall även 

mångfalden på företaget förbättras.  

 

Som stöd för kvinnliga chefer finns det en kurs som går över ett år som de kallar SMK, det finns nätverk 

att ingå i och de har mentorer som ska stötta kvinnor i ledarskap. De deltar även i ett kvinnligt nätverk där 

de bland annat har föreläsningar och ses som förebilder. Saab stödjer även ett kvinnligt nätverk för 

anställda chefer på Saab. Det är ett fristående nätverk som medlemmarna själva är ansvariga för. Detta 

ökar medlemmarnas kontaktnät och de blir mer rörliga inom Saab.  

 

Saab tycker inte att det är HR-avdelningens ansvar att driva frågan om könsfördelningen på företaget utan 

att det ska linjerna själva sköta. De utsåg därför en ansvarsgrupp med vad de kallar champions, som 
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ansvarar för att förvalta frågan. Den som är huvudansvarig ser veckovis över de olika avdelningarna och 

det är även den huvudansvarige som håller frågan levande i koncernledningen. Grodzinsky anser att det är 

viktigt att frågan lyfts och att budskapet genomsyrar hela bolaget. Publikationer anslås på intranätet och 

visar arbetets fortgång, detta når då alla i företaget. Ett exempel är Alenka Rosenqvists inlägg på intranätet 

om Saabs syn på mångfald. Hon poängterar att mångfald är bättre än enfald och att det är viktigt att alla på 

företaget inser vikten av att arbeta med dessa frågor. Många åtgärder görs för att sända ut rätt signaler till 

Saabs personal. De gör bland annat om ledarskapsprogrammen för att passa alla, inte bara män. De ser 

även till att få med kvinnliga chefer i aktiviteterna och är noga med att motivera för alla varför det är 

viktigt att få en jämnare könsfördelning. En viktig del i arbetet är att de har med målen i sin affärsplan. 

Grodzinsky anser att det som mäts även blir gjort och därför arbetar de enligt principen att:  

“Det handlar om att sätta mål, mäta och följa upp” 

Grodzinsky poängterar vikten av att följa upp uppsatta mål och delmål för att lyckas. Det gäller även att 

inte tappa fokus på frågan, för om uppmärksamheten försvinner tappar man ofta resultaten. En viktig del i 

detta förändringsarbete är att ha tålamod. Eftersom det krävs beteendeförändringar kommer det ta tid att 

uppnå målen. Det görs i alla fall framsteg på Saab, som 2007 hade 13.6 % kvinnliga chefer och idag har 

19.5 % kvinnliga chefer.  

 

Saab har arbetat fram en mångfaldspolicy som tar upp synsättet på mångfald och lägger en grund för 

handlingsplaner och aktiviteter som ska stödja mångfaldsarbetet. I policyn lyfts mångfaldens fördelar fram 

och den poängterar även företagskulturens bidragande roll i personalens utveckling. Mångfald ska 

genomsyra alla personalrelaterade frågor på Saab och man vill se ett aktivt agerande för att förhindra alla 

former av diskriminering. De vill verka för att alla medarbetare ska inse betydelsen av mångfald och vilka 

positiva effekter det kan bidra till (Saab AB, 2007-12-06).  

 

Vid rekryteringen har Saab infört en regel att varje ledig plats ska ha minst en kvinnlig kandidat. Detta gör 

de för att öka antalet kvinnor som söker sig till företaget och sedan även öka chanserna för kvinnor att 

kunna göra karriär på Saab. De har dock inte lyckats ta in en större bas än 20 % kvinnor i företaget vilket 

medför att de, för att nå målen med 30 %, måste gå utanför sitt eget företag och leta efter kvinnor. De 

funderar bland annat på om man ska ta in duktiga kvinnliga chefer från kommun och landsting.  

  

På Saab tycker de att det är viktigt att ha balans i livet. Vad gäller föräldraledighet betalar Saab ut 90 % av 

lönen under de första 150 dagarna och 80 % av lönen under de kommande 30 dagarna. Under 

föräldraledigheten får de anställda behålla både sin företagsmobil och sin företagsdator, vilket gör det 
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lättare för dem att hålla sig uppdaterad. En person i ledande befattning kan ha kvar sin chefsposition även 

efter en föräldraledighet och det finns möjligheter för personen i fråga att arbeta hemifrån.  

 

De anser att det är viktigt med förebilder för kvinnor. För att lyfta fram talangfulla kvinnor i arbetslivet har 

Saab stiftat ett pris, Årets Teknikkvinna, där externa kvinnor kan vinna pris. För att locka fler kvinnor till 

företaget har de börjat utforma annonserna mer attraktivt för kvinnor. Även på arbetsmarknadsdagar vid 

universiteten tänker de på hur de profilerar sig och ser till att ha kvinnor med. 

3.2.2 Karriär med vice VD Lena Olving 

Olving har gjort en framgångsrik karriär och hon gjorde karriär som mest mellan 25 och 37 års ålder (se 

CV i bilaga 4).  

“Det går inte att planera för en sådan karriär, det är mycket som är samverkande, tur, otur eller vad 

det nu kan vara”, säger Olving. 

Hon har alltid blivit tillfrågad om nya tjänster och aldrig själv sökt sig till högre eller nya positioner. “Jag 

har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv. Inte ens mitt första jobb”, säger Olving.  Även Swartz Grimaldi har 

blivit headhuntad till de flesta av sina höga positioner. Enligt Olving beror ens karriär till stor del av 

slumpen. Det hon däremot lyfter fram, som kan hjälpa karriären, är att planera sin kompetens. Olving har 

alltid varit tydlig med vilka kompetenssteg hon vill ta. De behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med 

karriärsteg men har ofta gjort det. Redan på Chalmerstiden hade hon ritat en kompetensplattform med sina 

“corner stones” som hon trodde man behövde. Hon hade med ekonomi, projektledning och produktion.  

 

Olving berättar att hon har upplevt att kvinnor sätter spärrar för sig själva. Hon brukar skämtsamt säga att 

Gud gjorde ett misstag och gav kvinnor dubbel uppsättning självkritik och ingen till män. Detta är något 

som kvinnor måste komma ur. Kvinnor tackar, enligt Olving, nej för ofta för att det inte passar in i tiden. 

Hon tror inte på att kvinnor måste vara dubbelt så duktiga, det säger hon är bara en myt. Däremot tillåts det 

inte att kvinnor misslyckas, för misslyckas en kvinna, misslyckas hela könet. Hon menar att om hon som 

kvinna misslyckats som chef för Torslandafabriken hade det förmodligen sagts att det är klart att det inte 

går att ha en kvinna på den positionen. Men hade en man haft arbetet och misslyckats hade man sagt att 

han hade misslyckats, inte män som ett kollektiv.  

 

Det finns alltså sociala strukturer som sätter begränsningar för kvinnor. Dessa måste ses igenom och 

hanteras rätt. Hon anser att om man arbetar i en mansdominerad miljö är det klart att man måste lära sig 

det språket och den kulturen.  
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Kvinnor får anstränga sig för att förstå männens miljö och sätt att bete sig. Hon har själv arbetat mycket 

med att försöka förstå hur man gör och beter sig i denna miljö, bland annat hur man tar beslut och hur man 

får sina beslut accepterade. Dock tycker hon att kvinnor måste se till att inte bli något slags tredje kön eller 

någon slags icke-kvinna. Det finns kvinnor som säger att man måste klä sig i kostym och slips och bete sig 

som en man, men det är inte rätt säger hon. Det handlar snarare om att förstå hur man drar slipstenen men 

samtidigt fortsätter vara kvinna. Olving har ett stort självförtroende och en otroligt bra självkänsla. Det är 

inte hennes chef eller styrelse som sätter standard för vad som är bra eller dåligt, det gör hon själv. Hennes 

föräldrar har gett henne en obändig tro på att allt är möjligt och hon brukar ofta säga: Hur svårt kan det 

vara? Den inställningen har Olving alltid haft i sitt arbetsliv då hon exempelvis har tänkt: Hur svårt kan det 

vara att arbeta med män? I arbetslivet finns inget facit och man måste bygga upp en tro på att det man gör 

är rätt, säger hon. 

 

Något som Olving tror kvinnor hanterar bättre än män är att kunna sätta sig ner med sin chef och säga att 

man vill lära sig mer. När hon har sagt att hon vill lära sig saker, exempelvis mer om produktion, uppfattar 

inte männen det som ett hot för de förstår inte att det kunde innefatta rollen som produktionschef, säger 

Olving. 

 

Olving tror absolut att det finns glastak som gör att kvinnor inte kan nå toppen, men att det finns för män 

också. Av alla män som vill bli VD blir inte alla det heller. För kvinnor tror hon att det finns ett glastak 

tidigare, alltså längre ner i nivåerna. Hon berättar att det förut inte riktigt var accepterat att ha en kvinnlig 

chef men att det är skillnad nu. Hon har haft medarbetare som har behövt sluta för de inte kan acceptera en 

kvinna som chef. Det har påverkat hur andra ser på dem och de har känt sig nedvärderade i sin kompetens. 

 

När hon ser tillbaka på sin karriär känner hon att hon har haft många modiga chefer. Han som anställde 

henne som ekonomichef var själv i 60-årsåldern och det var inte förrän då han förstod hur han har 

behandlat kvinnokollektivet i hela sin karriär. Han tyckte därför att han gjorde det enda rätta med att 

anställa Olving, som han hade vågat göra med vilken kille som helst. Hon säger att det alltid har funnits 

människor i hennes närmaste chefskrets som har vågat sätta henne i nya befattningar.  

 

Olving säger att för att kunna satsa på karriären som kvinna måste man välja rätt partner. Hon har vägrat 

att välja bort familj. Nu för tiden är det ju faktiskt många kvinnor som väljer bort familj. Man får såklart 

göra ganska många begränsningar i livet. När barnen är små blir det mest barn och arbete. Ett gemensamt 
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liv har alltid varit viktigt för Olving och därför måste man välja en partner att få ihop det med, trots mycket 

arbete. Vad gäller föräldraledighet är Saab väldigt generösa och även hon själv är generös i sådana frågor. 

För det första uppmuntrar hon alla män att vara föräldralediga för hon anser att man blir en bättre chef. Det 

gäller att hitta flexibla arbetstider och låta de föräldralediga arbeta om de vill, och man kan arbeta 

hemifrån. När hon var hemma med sitt andra barn blev hon inte ersatt av någon annan utan hon utsåg en 

sorts förste man som tog hand om vissa saker, sedan arbetade hon på kvällarna. Under några år arbetade de 

fyradagarsvecka både hon och hennes man. Flexibla villkor så som föräldraledighet och arbetstider är 

alltså väldigt viktigt. Även Swartz Grimaldi anser att flexibilitet från arbetsplatsen underlättar vid 

barnledighet och exempelvis har hon vid ett flertal tillfällen sponsrat sina medarbetare på chefspositioner 

med barnhjälp. Olving har dock märkt att nu när kvinnliga chefer börjar ställa dessa typer av krav och får 

vissa förmåner tycker vissa män att de blir diskriminerade. Men då kan man ju undra vad de har tyckt 

innan. De har inte tyckt något innan för de har inte sett hur orättvist det har varit, menar Olving. 

 

Hon är emot kvotering och tycker inte det behövs. Problemet är snarare att man inte definierar kompetens 

på rätt sätt. Om vi löste hur vi definierar kompetens skulle kvotering bli en ickefråga, anser Olving. Hon 

tycker inte att debatten bör börja i styrelserummen, men om styrelser används som exempel har hon alltid 

undrat varför det ska sitta ett gäng helt uniforma människor där. Olvings erfarenhet är att styrelser är fyllda 

av personer med precis samma bakgrund, precis samma erfarenhet och de är män. Hon har alltid undrat 

varför man sätter tio sådana i styrelsen, då det hade räckt med en person. Det är för att man definierar 

kompetens på ett specifikt sätt, som gör att man diskvalificerar kvinnor direkt. Man börjar exempelvis med 

att säga att man måste ha varit företagsledare för att vara med i en styrelse, men varför måste man ha varit 

det? Man har en oerhörd snäv syn på kompetens anser Olving. Det måste också in flera perspektiv och 

balans i grupperna för att skapa dynamik i diskussionen. Det är viktigt att man tvingas ur sina respektive 

komfortzoner, för det är då förändring kan ske. 

3.3 E.ON  

En kort presentation av E.ON finns i bilaga 7.  

3.3.1 Strategier för ett jämställt E.ON 

För att få veta mer om hur E.ON arbetar med jämställdhet genomfördes en telefonintervju med HR-chef 

Therese Jönmark.  
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Sedan 2008 har ett mer strukturerat arbete kring jämställdhetsfrågor inletts, framförallt för att öka andelen 

kvinnliga chefer i hela organisationen. En viktig del i arbetet har varit att få med ledningen. Det har 

genomförts utbildningar av alla de högsta cheferna i de här frågorna och hur man med jämnare fördelning 

skapar bättre resultat. De har även tagit upp att män måste se på kvinnor på ett annat sätt och att de måste 

lära sig arbeta med kvinnor och lära sig läsa deras signaler rätt. Jönmark säger att mycket handlar om att 

samla ihop toppen och att den som är högsta chef talar om och visar att detta är något som prioriteras.  

 

En del av arbetet innebar bildandet av ett kvinnligt nätverk med alla kvinnor som då satt på chefspositioner 

i den nordiska delen av E.ON. De tog även med de kvinnor som hade identifierats som talanger, som i 

framtiden skulle kunna ta dessa typer av positioner. E.ON utvecklade även ett ledarutvecklingsprogram 

med mycket fokus på just kvinnor, där de bjudit in olika förebilder att tala. Programmet var främst till för 

att öka medvetenheten hos kvinnorna och visa på fällor, som att utsättas för härskartekniker eller liknande. 

Inom programmet kunde deltagarna dela varandras erfarenheter och få hjälp och stöd. Resultaten de sett 

från programmet är framförallt att man har kunnat stötta varandra till fler och högre positioner. Nätverket 

de har fått i och med programmet har lett till att många av talangerna har fått kontakter i ledningsgrupper 

och på så vis nu kunnat komma in på chefspositioner. En annan åtgärd som underlättar för kvinnor att 

komma framåt i företaget är att skapa heterogena grupper varje gång projektgrupper eller olika typer av 

arbetsgrupper ska tillsättas. Att tänka på sådana saker var en del av utbildningen som genomfördes med 

ledningen. Det gäller att skapa dynamik i grupper för det ger bättre resultat. 

 

Ett av E.ONs nyckelord är ”diversity” och de har arbetat mycket med att sätta upp måltal. 2007 hade E.ON 

11 % kvinnor i chefspositioner och 2010 var de uppe i 24 %. En jämförande parameter de använder är hur 

många kvinnor de totalt har anställda. Målet för 2011 är att det ska finnas 26 % kvinnor på E.ON totalt och 

i chefspositioner. Att ha samma andel kvinnor i ledande positioner som det finns kvinnor på företaget 

känns rimligt, anser Jönmark. De måste alltså på längre sikt öka andelen kvinnor på företaget för att kunna 

öka andelen i toppen. E.ON har som mål att 2015 ha 30 % kvinnor i företaget och i toppen. Alla bolag 

inom E.ON Sverige har fått det målet och det är sedan upp till var och en av bolagen att bryta ner det och 

göra konkreta handlingsplaner.  

 

En annan viktig åtgärd som gjorts är att rekryteringsprocessen till chefspositioner förändrats. De har nu en 

policy som säger att det måste finnas minst en kandidat från det underrepresenterade könet bland de tre 

slutkandidaterna. Rekryteringen till högre tjänster kräver att man måste kvalificera sig för en sådan tjänst. 

Man måste ha varit chef tidigare eller vara identifierad som talang inom företaget. Det sätter press på E.ON 
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att alltid ha en talangbas. I talangbasen tar de in hälften män och hälften kvinnor. Generellt kan sägas att 

alla processer där man kan påverka nytillkomna har de hälften män och hälften kvinnor som regel. Ibland 

händer det att de inte finner en lämplig kandidat till positionen vilket betyder att de måste söka utanför 

företaget efter kompetensen. Om de ska headhunta tar de ibland hjälp av företag som kan hjälpa till att ta 

fram CV:n på duktiga kvinnor.  

 

Som chef är det viktigt att via en gemensam dialog utveckla sina medarbetare. Det ska finnas en 

utvecklingsplan för alla anställda. I dag arbetar de systematiskt med att utveckla talangerna och att fånga 

dem tidigt på olika sätt och vis och lägga upp utvecklingsplaner. Chefen måste se det som en del i 

processen, att tycka det är roligt när medarbetare går vidare till nya uppdrag. Även om chefen förlorar en 

bra medarbetare, vinner företaget och individen på det (Jarl-Månsson, 2011-03-29).  

 

Många har tanken att det ska vara exakt lika för alla men så arbetar inte E.ON. Om man vill ha en 

heterogen grupp människor i toppen måste man anpassa sig till dem och erbjuda vissa skräddarsydda 

lösningar. Det gäller framförallt vid anställning av småbarnsföräldrar. Idag är även papporna hemma så om 

man vill ha yngre personer som klättrar måste problemen lösas och företagen behöver vara flexibla. Om 

man har familj behöver exempelvis inte alla timmar spenderas på kontoret på kvällen utan den anställde 

kan gå hem och arbeta lite hemifrån på kvällen om det behövs.  

Vid föräldraledighet är det mycket upp till den som går hem hur den vill lösa det och hur mycket den vill 

vara delaktig i arbetet. Är man chef vill man ofta vara mer delaktig och då kan de fortfarande bli inbjudna 

på alla event och möten som sker. De flesta problem går att lösa och det är vanligt att barn följer med till 

arbetet ibland. Hon har även sett att detta lett till mer effektiva möten eftersom det var begränsat hur länge 

folk kunde sitta på möten innan de skulle hem. De får då se till att vara skärpta och ha bra struktur. Som 

HR-chef är tycker Jönmark att det är viktigt att personalen ska känna att de kan satsa både på karriären och 

på familjen.  

“Jag vill inte höra att någon kommer härifrån och säger att, ja, ska du bli högre chef så måste du 

välja mellan familj och karriär”.  

3.3.2 Karriär med Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme  

Jarl-Månsson har en lång karriär inom E.ON (se CV i bilaga 5) och har erfarenhet av att arbeta sig uppåt i 

en organisation.  
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Hon berättar att hon känner till begreppet glastak och hon tror de finns och alltid funnits. Däremot tror hon 

att tjockleken tunnats ut de senaste åren. Tidigare saknades framför allt kvinnliga förebilder både i 

branschen och på E.ON. Hon inser att hon själv är en förebild, men har saknat kvinnliga förebilder för sin 

egen del. Det har varit väldigt homogent i energibranschen, inte bara vad gäller kön utan även utbildning 

och yrkesbakgrund. Det är väldigt civilingenjörstungt, många har läst vid samma lärosäte och har samma 

nätverk. Just på E.ON anställdes många människor under åren då kärnkraften byggdes ut, vilket har lett till 

enorma ålderspucklar och de flesta som hade energibakgrund då var män. På så vis menar hon att det finns 

logik i varför det sett ut som det gjort. Nu, däremot, öppnas det upp för nya möjligheter eftersom dessa 

personer går i pension.  

 

Fördelningen i styrelser och för börs-VD:ar i Sverige menar hon beror på att det är stor ägarkoncentration i 

Sverige med ett fåtal stora grupperingar som äger väldigt mycket av svenska börsen. Det är inte mycket 

påfyllnad utifrån i de sfärerna. Det är inte lätt att bryta upp dessa nätverk. Ibland säger man att det finns för 

få kvinnor som har den operativa erfarenheten för att kunna gå in och ta styrelsearbete men det tror hon 

bara är struntprat. Det finns i alla fall tillräckligt många som har haft tyngre operativa befattningar som 

skulle platsa i styrelserummen. Både nätverk och media lyfter fram mäktiga kvinnor och bra kandidater, 

det går inte att säga att det inte finns några att välja på.  

 

Jarl-Månsson berättar att hon upplever diskriminering som något väldigt subtilt och att det har tagit ett tag 

innan hon har förstått att det sker. Något hon tror många kvinnor har råkat ut för är maktknepen och 

osynliggörandet av kvinnan. För henne har det inte varit några större problem att prata männens språk 

eftersom hon har blivit fostrad i den sortens miljö hela sitt vuxna liv. Hon har lärt sig många knep man kan 

ta till för att inte hamna i underläge i dessa maktspel. Som kvinna är det viktigt att ta plats och utrymme 

menar Jarl-Månsson. Det är viktigt att inte förminska sig själv utan att ge sig själv rätt förutsättningar.  

 

Något som hon upplever som svårare för kvinnor är att naturligt delta i de nätverk som finns på en 

mansdominerad arbetsplats. Det är inte lika logiskt för kvinnor att spontant gå ut och dricka en öl på 

kvällen med sina manliga kollegor, säger hon. Som kvinna gör man det mer i ett arrangemang. Många 

kvinnor prioriterar också annorlunda, de har en privat agenda också. Många män gör mindre hemma och 

tar sig friheten att fokusera mer på jobbet och de nätverken som finns där. Jarl-Månsson känner att just 

sport- och kvällsaktiviteterna är tillfällen där kvinnor kan känna sig exkluderade. Men hon tror nog att de 

exkluderar sig själva lite också för att situationen inte riktigt känns bekväm. Det kan dock vara lite utav en 

generationsfråga eftersom män länge har haft möjligheten att prioritera mycket av de arbetsrelaterade 
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fritidssysselsättningarna medan kvinnor inte riktigt haft samma möjlighet och kanske heller inte haft viljan 

att prioritera det. Yngre generationer är mer införstådda i att både män och kvinnor vill och kan göra 

karriär samtidigt som familjesituationerna börjar bli lite mer jämställda. Hon själv har lyckats lösa 

problemet med att både göra karriär och skaffa familj. Jarl-Månsson har löst föräldraledigheten olika med 

de tre barnen. Det gäller att ha en dialog med arbetsgivaren för att kunna komma fram till flexibla 

lösningar. 

 

Ett problem som Jarl-Månsson upplevt finns hos många chefer och personer över lag, är att de anser sig 

själva vara jämställda. Risken med att se sig själv som jämställd är att man skyggar för problemen och inte 

ser företeelserna. Swartz Grimaldi hävdar att det som hämmar kvinnors karriärutveckling i organisationer 

kan vara skillnader i våra samhällsstrukturer. “I vår iver att arbeta jämställt, glömmer vi av att det 

fortfarande finns skillnader” säger Swartz Grimaldi.  

För Jarl-Månsson har jämställdhetsfrågan alltid legat nära till hands. Men i den rollen hon har nu tror hon 

det är viktigt att det är männen i koncernledningen som driver frågan, att det inte hamnar på hennes bord 

bara för att hon är kvinna. Det gäller att få männen att ta ansvar för frågan, säger hon.  

 

Nu när hon är känd och etablerad i branschen känner hon att det inte är svårt att få den respekt hon vill ha 

men hon tror det är värre i starten av en karriär. Jarl-Månsson försöker stötta andra kvinnor genom att vara 

mentor och delta på en del nätverksträffar där hon delar med sig av sina erfarenheter. På det sättet försöker 

hon vara en förebild så gott det går. För att få in fler kvinnor i företaget och på de högre positionerna gäller 

det att ha tillräckligt heterogena grupper, menar Jarl-Månsson. Det finns ingen genväg, det hjälper inte att 

Jarl-Månsson sitter som ensam kvinna i koncernledningen, framför allt när hon dessutom är “uppvuxen” i 

den här manliga världen. Om heterogena grupper skapas kommer problemet att ebba ut eftersom man får 

ett annat förhållningssätt. Det gäller mix i ålder, utbildning, etnisk bakgrund och kön.  

 

E.ON följer exempelvis nyckeltal i ekonomin och affärsmålens strategiska agenda men 

jämställdhetsfrågorna behandlas separat. Hon tror att E.ON även behöver knyta an jämställdhets-frågorna 

tightare i affärsmålen. Jarl-Månsson utmanar nu HR-ansvariga med mål för kvinnliga chefer på E.ON 

Sverige. Målet nu är 26 % men de är redan är 25 %. Det tycker hon inte är att säga att de ska göra 

förändring. Hon tycker snarare att E.ON ska sikta högre, om det nu är 30 % eller 35 %. Detta är bättre för 

då får man upp en diskussion kring ämnet och måste fundera över hur man kan nå målet.  
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Jarl-Månsson anser att det egentligen är just kvotering man har hållit på med i näringslivet eftersom det ser 

ut som det gör. Män har kvoterat in män och exkluderat kvinnor. Man har ju faktiskt kvoterat dem som ser 

ut som man själv, tänker lika och ingår i samma nätverk. Detta är inte en officiell policy, men det är de 

facto kvotering. Hon tycker därför att det snarare handlar om att sluta kvotera. Det är viktigt att man börjar 

vidga sina perspektiv när man funderar över vilka man rekryterar. Det som tillför dynamik är när man får 

in personer som tänker annorlunda och som vågar utmana. Swartz Grimaldi håller med om att män har valt 

de som ingått i samma informella nätverk. Därför anser hon att kvotering skulle kunna fungera som en 

temporär lösning för att förändra situationen. Hon tror att det annars kommer att ta för lång tid för dagens 

kvinnor att kunna göra karriär.  

“Det är klart att jag intellektuellt tycker att den bästa ska ha platsen, det är inget snack om 

saken...//...men jag tror att man måste lagstifta för att få fart. För att hjälpa männen att tvingas 

skaffa sig nya kontaktnät...//...jag tror inte att det är en långsiktig lösning, det är beprövat i andra 

länder som en temporär lösning för att få igång ett förändrat beteende”, säger Swartz Grimaldi. 

3.4 Känsliga delar av intervjuerna 

Vissa delar av intervjuerna blev mer känsliga och har därför valts att anonymiseras och ingå i ett eget 

stycke. 

3.4.1 Psykologiska kraftspel 

När en av kvinnorna blev tillfrågad om att bli chef tyckte hon inte att det var något svårt beslut, men det 

var däremot svårt att bli chef över sina kollegor och över sin före detta chef. “Det var en utmaning som ung 

kvinna” menar hon. Den gamla chefen kunde säga saker som “försök det där du, det har jag redan prövat” 

och männen i gruppen gaddade ihop sig och rynkade litet på näsan.  

3.4.2 Strukturella barriärer 

Alla intervjukandidater har gjort en framgångsrik karriärklättring. När vi diskuterar begreppet glastak med 

kandidaterna är alla överens om att de inte direkt stött på det under karriärens gång. De alla har nått nästan 

högst upp i organisationen, en av dem påpekar: 

“Den position jag sitter i idag är så långt jag kan nå. Nu står jag på toppen och nu finns det inget 

högre steg. Det finns bara en roll till och där sitter det redan någon, en man. Nu är jag på den 

tuffaste nivån, här är det mer grabbigt. ” 
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En av kvinnorna säger att hon känner sig lurad av männen som framställt VD-rollen märkvärdigt. Hon har 

nu många duktiga människor omkring sig som hjälper henne i sin position med exempelvis ekonomi. Det 

är alltså inte så att hon som VD behöver kunna allt själv. 

3.4.3 Särbehandling 

Diskriminering av utsatta grupper är ibland svårt för företag att upptäcka. Våra intervjukandidater 

hade alla på något sätt stött på diskriminering genom sina arbetsliv. En av dem berättar om en skara 

nyanställda kvinnor som i lunchrummet fick höra från en äldre man på företaget: “oh, var kommer 

alla dessa unga och vackra kvinnor ifrån...//...bedriver de någon kvoteringskampanj på er avdelning 

eller?”.  

Att hamna utanför de sociala nätverken på företaget kan vara en svårighet för kvinnor. “Det är ju 

bara att titta på hur det ser ut i omvärlden bland börschefer och VD:ar” säger en av kandidaterna. 

“De flesta är män som klappar varandra på ryggen och åker och jagar tillsammans. Männen har ett 

helt annat nätverk och gör saker med sitt ‟gubbgäng‟ som vi kvinnor inte gör!” 

 

En av kvinnorna berättar att hon själv har blivit utsatt för diskriminering och känt sig osynliggjord. 

Under ett projektmöte med fyra deltagare upptäckte hon att den ena mannen inte pratade med henne 

utan han vände sig enbart till männen. Detta gjorde henne upprörd och tänkte att hon själv skulle 

förlora på att bara ge upp och gå. Den gången tog hon sina papper och reste sig upp och gick och 

satte sig på en annan plats.  

“Sen sa jag till honom: „Är det lättare för dig att prata med mig om jag sitter här i stället?‟ 

Sen var det lugnt.”   

3.4.4 Kränkande kommentarer 

Alla personer har en egen gräns för vad som avses vara sexuella trakasserier. Våra intervju-

kandidater vet alla vad det innebär att vara så gott som ensam kvinna på hög position, exponerad och 

uppmärksammad. En av kvinnorna menar att hur vi uppfattar skämt är väldigt olika. Hon uppskattar 

inte sexistiska skämt men hon orkar heller inte alltid konfrontera dem. Exempelvis var hon i 

koncernledningen och genomförde en dragning, iklädd kjol. Efteråt kommenterade hennes manliga 

kollega: “Du, det där var nog en jättebra presentation men jag hörde ingenting för jag tittade på dina 

ben hela tiden.” På detta svarade kvinnan snabbt: “Jag tycker du har en ganska snygg kropp du 

också.” Många kvinnor hade gått i taket där, säger kandidaten, men det är ingenting som hon gör. 
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Hon har nog en ganska tolerant inställning till detta men man kan ändå, på sitt egna lilla sätt, tala om 

att detta var lite väl sexistiskt ändå.  

 

På samma sätt förhåller sig en av intervjukandidaterna till frågan om sexuella trakasserier, när det har varit 

något liknande har hon kunnat skaka av det och tänkt att “det är synd om dem” . Hon berättar att om man 

protesterar på blir man den där “besvärliga kvinnan” direkt. Samtidigt tycker hon inte att man ska hålla 

tillbaka, man måste få säga ifrån men hon har inte haft de behoven i sin karriär än. Hon berättar att när hon 

var yngre praktiserade hon på en arbetsplats där grabbarna ropade på varandra om att ”titta nu går jag och 

* ner i källaren, kolla hur länge vi är borta”. Detta ser hon dock bara som snack.  

En av kvinnorna berättar att de, trots sitt aktiva jämställdhetsarbete på organisationen, blivit 

uppmärksammade på en form av sexuella trakasserier. Några yngre kvinnor på företaget anmälde att de 

känt sig trakasserade av några män på sin arbetsplats. Detta visade sig handla om generations-problematik. 

De äldre männen hade kommenterat kvinnornas utseende och klädsel och tyckte att “det måste de tåla”, 

medan kvinnorna vill bli tagna på allvar och sedda för sin kompetens.  

3.4.5 Jämställd rekrytering 

En av kvinnorna berättar att hon en gång hamnat i en svår rekryteringssituation på sitt första 

chefsarbete. Hon hade anställt ett par kvinnor i följd och när det sedan dök upp ytterligare en vakans 

och hon skulle anställa en ny var den bästa kandidaten en kvinna där också. Då kände hon att det 

kunde ligga henne i fatet att anställa en kvinna till. Hon ville anställa den här kvinnan och hade 

egentligen redan bestämt sig. Det hon då gjorde var att gå runt till de som fanns i hennes omgivning, 

som hon visste kunde ha åsikter om detta, och beskrev dilemmat för dem. Hon frågade hur de trodde 

det skulle uppfattas att hon som chef anställde ytterligare en kvinna. Alla männen sa att det skulle 

hon inte oroa sig för utan att det var klart att hon skulle ta den bästa kandidaten. I och med det var 

männen avväpnade. Men hon var egentligen inte ett dugg intresserad av vad de tyckte, utan det var 

bara för att bädda för beslutet och den kommande nya kvinnan. En man som hade anställt tre 

kvinnor på rad hade fått en klapp på axeln och alla hade tyckt att han var duktig. Men hon kunde 

känna att hon blev ifrågasatt om hon som kvinna anställde fler kvinnor.  

 

En kvinna berättade om sin senaste rekrytering, en VD till ett av dotterbolagen, som blev en kvinna. 

Koncernchefen kom då med kommentaren att “nästa gång får du se till att det blir en man”. “Nu 

förstår jag inte vad du menar”, sa hon till honom. Hon hade rekryterat sex VD:s för bolagen sedan 

hon började och det hade varit varannan kvinna och man. För koncernchefen kändes det som fler 
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kvinnor. Hon vill här poängtera att det inte var medvetet rekryterat efter några ramar, utan snarare 

bara jämn fördelning via kompetens.  

3.5 Slutsatser från den empiriska studien  

Efter genomförandet av intervjuerna kunde vissa nyckelord identifieras och sedan kategoriseras in i fyra 

olika överliggande faktorer. Dessa faktorer har identifierats som det som mest påverkar kvinnors 

möjligheter att klättra i ett företag och nå toppen. Figur 1 visar en modell över vad studien menar påverkar 

karriärutvecklingen för kvinnor. 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar karriärutveckling. 

 

Rekrytering är en av de viktigaste aktiva åtgärderna och har därför lyfts ur till en egen kategori. 

Innan vi går vidare med en analys genomförs en teoretisk genomgång inom området.  

4.Teoretisk referensram 

Då vår uppsats syftar till att undersöka kvinnors möjlighet att utvecklas karriärmässigt i mansdominerade 

branscher, är teorier rörande karriärutveckling relevanta att studera. Inom dessa är det av intresse att se vad 

företagen kan göra för att hindra eller möjliggöra kvinnors karriärutveckling samt om det finns något 

individen själv kan göra. Strukturen i teoriavsnittet utgår från de funna faktorerna som påverkar 

karriärutveckling i den empiriska modellen. 

4.1 Organisationskultur 

Organisationskultur är det system av delade meningar som finns hos de anställda inom ett företag och som 

skiljer företaget från andra företag. Kulturen innefattar alltså värderingar och normer inom organisationen. 

Kulturen bildar en social ram för vad som är ett accepterat beteende på arbetsplatsen, den formar alltså 

attityder och beteenden hos de anställda. Företagets ledning har en stor påverkan på organisationskulturen. 
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Vad de säger och gör påverkar i högsta grad normerna på företaget och deras värderingar kommer att 

sippra ner genom hela organisationen (Robbins et al., 2007, s. 577-585). Många företag hävdar att 

organisationskulturen är könsneutral, men det är väldigt svårt att hävda något sådant eftersom vilket kön vi 

har spelar roll redan från födseln. Det påverkar hur vi uppfattar oss själva, vilka förväntningar som ställs på 

oss och hur vi blir bemötta. Därför är det bättre att företag använder ett könsmedvetet istället för ett 

könsblint synsätt (Fägerlind, 2009, s. 7).  

 

I Wentling och Thomas (2009) studie undersöktes det hur organisationskulturen kan påverka kvinnor och 

män olika. De fann att en grabbig kultur ofta bidrog till att även nätverken blev grabbiga och på så vis 

försvårar för kvinnor att känna sig accepterade och delaktiga. Detta är något som de såg påverkade 

självförtroendet för kvinnorna och att det begränsade kvinnornas karriärmöjligheter. De såg även att 

mansdominerade branscher ofta saknade mentorer och förebilder för kvinnor. Att ha tillgång till detta är 

viktigt för utveckling och självförtroende i en bransch där de flesta är män. De såg även att män i de 

studerade organisationerna försvårade för kvinnor med familj då de inte visade någon sympati för de 

utmaningar som finns med att kombinera familj och karriär. Något som även påverkade kvinnors 

karriärutveckling var om företaget värderade mångfald eller inte. De företag där likformighet värderades i 

kulturen gjorde det svårare för kvinnor att klättra i organisationen eftersom de skiljer sig från normen. Det 

framkom även att i de fallen då beslut fattades utan att kvinnorna varit tillfrågade om deras åsikter 

påverkades kvinnornas arbetssituationer negativt. Detta eftersom deras behov inte fanns med i 

beräkningarna när beslut fattades (Wentling, R & Thomas, S, 2009, s. 32). De fann dock inte bara negativa 

aspekter med organisationskulturen. Det är främjande för kvinnors karriär att ha en kultur där det 

uppmuntras till att delta i utvecklingsprogram, använda mentorer, få tillgång till resurser och få utmanande 

arbetsuppgifter. Vad som också påverkar är en öppen och ärlig kommunikation där alla får tillgång till vad 

som sker på företaget och vilka beslut som har fattats (Wentling, R & Thomas, S, 2009, s. 33).  

4.1.1 Diskriminering  

Diskriminering existerar både i samhället och på arbetsplatser och konsekvenserna av det påverkar både 

män och kvinnor. Om en kvinna exempelvis har sämre chanser att göra karriär än män, på grund av ett 

visst antal hindrande faktorer, anses detta som diskriminering. Det kan vara personer som diskriminerar 

andra men även faktorer som strukturer i organisationen kan vara diskriminerande. Diskriminering kan ske 

genom lönesättning, sämre befordringsmöjligheter och vidareutbildning. Det finns även diskriminering 

som är av den mer informella karaktären, som gör att kvinnor känner sig allmänt motarbetade. Det kan 

vara att kvinnorna inte fått uppmärksamhet eller uppskattning för det arbete de har presterat. Det kan även 
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vara att de inte får tillhöra viktiga nätverk eller får del av informationsspridningen (Nicolson, 1996, s. 

103). En annan typ av diskriminering mot kvinnor, som hör till de informella strukturerna i en 

organisation, är sexuella trakasserier. Detta är maktdemonstrationer som visar vilka i organisationen som 

är objekt och vilka som är subjekt. Det är när det uppstår en sned maktfördelning som detta räknas som 

sexuella trakasserier och de gestaltas oftast i situationer med sexuell utpressning (Wahl, 1992, s. 7-8). 

4.1.2 Glastak 

Ett begrepp som ofta används för att beskriva de osynliga hinder som finns för kvinnors avancemang är 

glastak. Med det menas att det finns könsmärkningar och könsordningar som förhindrar kvinnor klättra i 

hierarkin, ett glastak där man kan se toppen men inte nå den. Många gånger stärks glastaket genom att 

rekryteringen sker genom informella nätverk, som främst män har tillgång till. Detta bidrar till att män får 

det lättare att stiga i hierarkin och deras maktdominans består (Fägerlind, 2009, s. 84). Problemet när 

kvinnor är i minoritet är att de inte har tillgång till de nätverk och resurser som behövs för att gå vidare i 

karriären (Kanter, 1993, s. 206-207). Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser kan ofta uppfattas som 

opassande av arbetslaget runt omkring och bemöts då av en obehaglig organisationskultur, vilket hindrar 

dem från att utvecklas och befordras. Kanter (2003) har undersökt hur minoriteter och majoriteter i företag 

förhåller sig till varandra och hur de blir bemötta olika. Hon har sett att personer från den 

underrepresenterade gruppen får stå till svars för hela kollektivet. Hon noterar exempelvis att kvinnor i en 

mansdominerad bransch ofta ses som enbart kvinnor, inte individer, och de blir en symbol för vad alla 

kvinnor kan (Kanter, 1993, s. 207). Hultin (2003) summerar sin studie med att kvinnor som grupp ofta 

förlorar mest på könssegregering. Det uppstår alltså glastak för kvinnor i både mans- och 

kvinnodominerade branscher och därför förespråkas mer heterogena organisationer (Hultin, 2003, s. 38). 

4.2  Aktiva åtgärder 

Att göra karriär inom ett företag är inget man gör helt av egen kraft, det är beroende av hur man uppfattas 

av kollegor och hur lämplig man anses vara för uppgiften. Det är alltså i samverkan med kollegor som 

möjligheten till karriär finns. Flera självförstärkande processer kommer uppstå den dagen det anses 

normalt med kvinnliga chefer. Detta kommer leda till att det finns fler förebilder och att kvinnor får makt 

att kunna ändra arbetsvillkoren till att det blir lättare att ha både familj och karriär (Henrekson, 2004, s. 

131-137). 

 

Allt fler företag är angelägna om att visa att de arbetar mer och mer för att få fler kvinnor i företagen och 

framförallt på chefspositioner. Att få respekt och legitimitet i sin chefsroll som kvinna har blivit lättare, 
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samtidigt som studier även visar att mäns inställning till hushållsarbete och föräldraskap har förändrats 

(Henrekson, 2004, s. 102).  

 

Att sträva efter jämställdhet inom organisationen är ett steg i det könsmedvetna arbetet. Jämställdhet kan 

delas in i två kategorier; kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Med kvantitativ jämställdhet menas att 

fördelningen mellan kvinnor och män är 40 procent mot 60 procent. Detta är dock inte tillräckligt för att 

kalla en organisation jämställd. Det krävs även att företaget är kvalitativt jämställd, vilket innebär att både 

kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar får lika stor betydelse för företaget och kan 

påverka utvecklingen (Fägerlind, 2009, s. 7). För att praktiskt arbeta med jämställdhet inom organisationen 

krävs att man arbetar med mer än bara siffror. Det är viktigt att arbeta med ledarskap, arbetsklimat och 

organisationens kultur. En annan aspekt som är viktig att arbeta med är strukturerna på företaget. I detta 

ingår till exempel rekryteringsrutiner, karriärutveckling, föräldraledighet, utformning av belöningssystem 

och anställningsvillkor. Det innefattar även hur policies och andra styrdokument formas och appliceras i 

organisationen och hur dessa kommuniceras (Fägerlind, 2009, s. 21-22). 

 

Det finns mycket företagen kan göra för att arbetet med jämställdhet ska bli framgångsrikt. Enligt Boschini 

(2004) är det viktigt att företagsledningen arbetar aktivt med att få in fler kvinnor till höga befattningar. 

Det är genom ledningen som budskapet om varför en jämnare fördelning krävs kan komma, vilket kan 

motivera hela organisationen till att arbeta aktivare med frågan. Om ledningen visar att detta är viktigt och 

något företag tar på allvar kommer de anställda bli stöttade i att göra aktiva jämställdhetsval. För att visa 

hur arbetet går i frågan kan ledningen exempelvis redovisa statistik på området, implementera 

jämställdhetsplaner och sätta upp konkreta mål (Boschini, 2004, s. 124-125). Det är även viktigt att se till 

att kvinnor inte hamnar på positioner som saknar utvecklingspotential. Därför måste det finnas kvinnor 

med på alla nivåer i företaget och i alla viktiga arbetsgrupper. Boschini (2004) föreslår även att företag bör 

införa en obligatorisk jämställdhetskurs för alla. Problemet är ofta att det bara är kvinnor som arbetar med 

frågan och det är därför viktigt att få med männen i arbetet. De har mycket makt och kan påverka 

organisationen genom att, som man, engagera sig i dessa frågor, samt fungera som en förebild för andra på 

företaget och i branschen (Boschini, 2004, s. 130). Att ha en mentor kan vara en viktig del av 

karriärutvecklingen. Det behöver inte vara någon på samma företag, utan denne kan från ett annat företag 

eller bransch. Som kvinna finns det fördelar både med att ha en kvinna eller en man som mentor. En 

kvinna kan förmodligen bättre lära om hur man kan hantera fallgropar och motstånd medan en man kan 

lära om de manliga nätverken och dess spel (Engström, 2007, s. 40-41). Även Vinnicombe och Bank 

(2003) tar upp vikten av mentorskap för kvinnors karriärutveckling. De menar att kvinnor med mentorer 
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klarar sig bättre eftersom de får återkoppling på sina handlingar och tankar, tillgång till mäktiga kontaktnät 

och mentorn återspeglar makt (Vinnicombe & Bank, 2003, s. 239-240).  

 

Det är viktigt att kunna ta till vara på personalens kompetens och potential och därför gäller det att 

företaget inte har villkor för karriär- och kompetensutveckling som missgynnar något kön. De vanligaste är 

att strukturer för karriärutveckling är anpassade efter en manlig norm och livscykel. Detta missgynnar alla 

som inte passar in i normen och dessa osynliga hinder gör att personalens potential inte utnyttjas till fullo 

(Fägerlind, 2009, s. 80-81). 

4.3  Rekrytering 

Många företags viktigaste resurs är personalen vilket gör det viktigt med kompetenshöjande och 

utvecklande verksamhet. Om detta skriver Anttila (2005) samt Kinding (2003), och de anser att en bred 

kompetensbas är viktigt för att kunna hantera förändringar i marknaden men även för att på lång sikt 

överleva (Kinding, 2003, s. 56-57). Att sätta upp kompetenskrav för sin organisation, och därmed sin 

rekrytering, är en förutsättning för att kunna identifiera kompetensbasen (Anttila, 2005, s. 87). Talent 

management, att identifiera talanger inom branschen eller internt på organisationen, gör att rekryteringen 

blir mer hållbar (Zackrisson, 2006, s. 77-79). För att lättare kartlägga och rekrytera underrepresenterade 

grupper är headhunting en bra metod (Zackrisson, 2006, s. 102-103).  

 

En annan metod som tas upp, för att få fler kvinnor till ledande positioner, är alternativet att vidga 

rekryteringsbasen för VD-poster till att innefatta fler än bara de som haft linjepositioner tidigare. Något 

företag kan göra för att påverka kvinnors chanser att göra karriär, enligt Boschini (2004), är alltså att se 

över rekryteringsprocessen. I många fall sker rekryteringen på informella sätt och för att förhindra att 

någon blir diskriminerad i detta steget är det bättre att ha en öppen process som tar fram kandidater från 

båda könen. Dessutom är det bra att alltid se till att ha kandidater av båda könen som slutkandidater. Detta 

är något som absolut kan öka kvinnors möjligheter att bli chefer på högre nivåer (Boschini, 2004, s. 126-

129). 

 

För att fler kvinnor ska hamna i maktpositioner i näringslivet måste drivkrafterna för kvinnor att eftersträva 

makt stärkas. Det måste bli mer rationellt för kvinnor att söka makt, annars kommer det inte att hända. Det 

finns även andra metoder att ta till för att öka kvinnors makt, som att införa regler om hur många i 

företaget, ledningen eller styrelsen som ska vara kvinnor. Denna typ av regler går dock emot 

näringsfriheten och skapar på så vis ett dilemma (Henrekson, 2004, s. 46). Boschini (2004) tar upp att 
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många anser att kvotering strider mot principen att den mest kompetenta personen ska väljas. Det påstås 

till och med att kvotering skulle motverka kvinnors möjligheter, då de endast skulle ses som invoterade 

och att det skulle kunna skada företaget på lång sikt. Denna kritik anser Boschini (2004) endast är relevant 

om företag rekryterar utifrån kompetens. Det finns mycket som tyder på att det inte är fallet och att man till 

och med skulle kunna säga att det idag är så att män kvoteras till chefspositioner genom informella 

processer (Boschini, 2004, s. 93-94).  

4.4  Individen 

Vinnicombe och Bank (2003) har sammanställt några av de befintliga teorierna inom kvinnlig 

karriärutveckling och några av de faktorer som de sett påverkar karriären är: hur man förbereder sig för en 

karriär, familjesituationen, support från toppen i företaget, förståelse för företagets kultur och värderingar, 

att anta utmanande uppgifter och att ha en mentor. Ur sina studier kunde de finna att det fanns vissa 

faktorer hos kvinnorna som haft stor betydelse för deras lyckade karriärer. En av faktorerna är ett gott 

självförtroende. Om man har det är det lättare att hantera de barriärer som finns för kvinnor och i vissa fall 

inte ens lägga märke till att barriärer finns (Vinnicombe & Bank, 2003, s. 241-243). En annan faktor de tar 

upp är vikten av att synas. Det kan göra personen mer känd, vilket i sin tur kan leda till fler erbjudanden 

och än mer framgång. De har även sett att kvinnliga förebilder i företagstoppen kan locka fler ambitiösa 

kvinnor till det företaget eftersom de ser att organisationen även satsar på kvinnors karriärutveckling 

(Vinnicombe & Bank, 2003, s. 246-248). 

 

Om man vill göra karriär tjänar man mycket på att från början planera vad det är man vill göra och uppnå. 

På så vis kan man själv styra sin väg framåt och inte låta andra eller slumpen vara det som avgör hur det 

går i karriären. Ingen detaljerad plan behövs, bara man vet vad man har som mål att uppnå. Detta kommer 

tydliggöra vad som behövs för att uppnå målet och vad man saknar för att komma dit. Det kan även vara 

vits att tänka över vad man är beredd att göra avkall på för att nå målet. I denna process ingår även att göra 

en inventering av sig själv. Att lära känna sig själv och uppmärksamma sina starka och svaga sidor 

tydliggör vad man kan utveckla och förbättra (Engström, 2007, s. 52-54). Även Kinding (2003) påpekar 

vikten av att planera sitt liv och sin karriär. Både individer och företag tjänar på att göra planer, som 

exempelvis kompetensplaner. Genom att göra det kan man ha viss kontroll och påverka utvecklingen både 

för individen och företaget (Kinding, 2003, s. 15-16). Vinnicombe och Bank (2003) har sett i sin studie att 

det är vanligt att kvinnor inte har någon direkt plan på att nå toppen och de tror att detta kan påverka deras 

karriärer (Vinnicombe & Bank, 2003, s. 241). Att ha en fungerande vardag och leva i en jämställd relation 

är något som är viktigt om kvinnor vill kunna kombinera både familj och karriär. Det är alltså viktigt att 
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dela på ansvaret för barnen och heller inte vara rädd för att ta hjälp för att få vardagen att gå ihop 

(Boschini, 2004, s. 130-132). 

4.4.1 Val av företag och att välja rätt chef 

Kvinnor som vill göra karriär bör se över hur företag arbetar med jämställdhet. Allt för många företag tar 

bara fram en jämställdhetsplan som de sedan inte arbetar aktivt med. En viktig del att se över är hur 

företagen ser på föräldraledighet. Det är tyvärr fortfarande så att det ses som meriterande för män att skaffa 

barn medan allt fler kvinnor skjuter upp barnafödande till senare i livet, eller väljer bort det helt. Det är 

därför viktigt att söka sig till det” goda” företaget som tycker det är naturligt att ha olika syn på livet 

(Engström, 2007, s. 58). Även Boschini (2004) anser att det finns mycket individen kan göra för att 

påverka karriären. Det handlar mycket om att välja rätt arbetsgivare och chef. Om företaget prioriterar 

kvinnor i samma utsträckning som män kommer det synas i antalet kvinnor på företaget och i de olika 

befattningarna. Det går även att se om de har jämställdhetsplaner, mentorer och liknande. En annan sak är 

att söka sig till linjebefattningar som relativt enkelt ger möjlighet till karriär. 

 

En viktig resurs i karriären är chefen. En chef som stöttar och låter sina medarbetare växa och utvecklas 

kan göra stor påverkan på karriären. Det är ofta chefen som har resurserna och verktygen till stegen som 

kan leda till en framgångsrik karriär. Det handlar ofta om nätverk med andra chefer, chanser till 

vidareutbildningar och ökade befogenheter. Utvecklingssamtal, om de fungerar bra, är ett bra tillfälle att 

prata med chefen om hur man vill utvecklas. En dialog kan då föras om vad individen behöver förbättra för 

att nå målen och vad arbetsgivaren kan göra för att stötta utvecklingen av personalen (Kinding, 2003, s. 

42-45). 

4.4.2 Nätverk 

Ett kontaktnät är viktigt för att göra karriär. Det är inget som sköter sig själv utan man måste aktivt 

upprätthålla sina kontakter och skapa nya (Engström, 2007, s. 68). Även Kinding (2003) tar upp vikten av 

nätverk och att många beslut inte fattas i sammanträdesrummet, utan på mer informella möten. Det kan ske 

i en bastu, under en golfrunda eller på en skidresa. Andra tillfällen som nätverk kan byggas är till exempel 

på mässor, konferenser eller seminarier. Det är därför viktigt för den som vill göra karriär att delta i dessa 

moment för att kunna ta del av och påverka de viktiga besluten (Kinding, 2003, s. 119). Vinnicombe och 

Bank (2003) tar upp att kvinnor är mindre skickliga än män att delta i informella nätverk och menar därför 

att det passar kvinnor bättre med formella karriärplaneringar inom företaget (Vinnicombe & Bank, 2003, s. 

240).  
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4.5 Teoretisk analysmodell 

Med utgångspunkt från den empiriska modellen utvecklas en teoretisk modell, se figur 2. De faktorer som 

identifierats i teorin som påverkande inom de fyra områdena organisationskultur, aktiva åtgärder, 

rekrytering och individen, struktureras till ett analysverktyg. Verktyget används sedan för att analysera det 

empiriska resultatet.  

 

Figur 2. Modell över områden och underliggande teoretiska faktorer som påverkar karriärutvecklingen. 

5. Analys 

Studien analyseras utifrån den ovan nämnda teoretiska analysmodellen.  
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5.1 Organisationskultur 

Robbins et al. (2007) beskriver att kulturen fungerar som en social ram för vad som är ett accepterat 

beteende på arbetsplatsen. Den formar alltså attityder och beteenden hos de anställda. Kulturen kan, i stor 

utsträckning, påverka vilka förutsättningar kvinnor har att nå toppen. Det kommer till exempel förekomma 

andra typer av skämt och jargongen kan vara annorlunda på ett mansdominerat företag. Alla kvinnorna har 

kommit i kontakt med sexuella trakasserier eller diskriminering. De är överens om att detta inte är något 

man ska tolerera men de säger samtidigt att de inte alltid orkar bråka om det heller. Detta är typer av 

sociala strukturer som gör att kvinnor blir begränsade på arbetet. Det är vad Wahl (1992) kallar 

maktdemonstrationer, som visar vilka i organisationen som är objekt och vilka som är subjekt. För att 

lyckas som kvinna inom en mansdominerad bransch verkar det tyvärr som att man får vara beredd på att 

utsättas för dessa typer av bemötanden. En kvinna berättar om några kvinnor på företaget som fått en 

kommentar från en manlig kollega om att de skulle vara inkvoterade. Detta är alltså en typ av 

diskriminering som kommer från en individ. Enligt Nicolson (1996) är det inte bara strukturer på företaget 

som kan verka diskriminerande utan även personer. Detta beteende är något som kan härstamma från 

företagskulturen och det krävs att det tas på allvar och inte accepteras från ledningen. Företagets ledning 

har en stor påverkan på kulturen i företaget. Vad de säger och hur de beter sig påverkar i högsta grad 

normerna på företaget och deras värderingar kommer att sippra ner genom hela organisationen, menar 

Robbins et al (2007). Alla företagen som medverkat i studien har kvinnor i ledningen och hela ledningen är 

insatt i jämställdhetsfrågorna, även om det i många fall är kvinnorna som gör det till sin kärnfråga. De ser 

alla att det är viktigt att värderingar kring jämställdhet genomsyrar hela kulturen och de försöker därför 

föregå med gott exempel. De visar även på intranätet och liknande att de arbetar med frågorna och hur 

processen fortlöper.  

 

Wentling och Thomas (2009) har sett att företagets inställning till mångfald i hög grad påverkade kvinnors 

karriärutveckling. Alla företagen i vår studie arbetar idag aktivt med mångfald och har insett fördelarna 

med det. Det har inte alltid sett ut så, men under de senaste åren har medvetenheten hos företagen ökat och 

i dag finns fler processer som hjälper kvinnor i karriären. Alla företagen har även valt att uppmuntra 

kvinnor till att delta i utvecklingsprogram, använda mentorer, få tillgång till resurser och få utmanande 

arbetsuppgifter. Att ha en kultur som uppmanar till detta är en viktig faktor enligt Wentling och Thomas 

(2009).  
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En typ av diskriminering som Nicolson (1996) identifierat är när kvinnor utesluts från nätverk som är 

kopplade till arbetet. Respondenterna berättar att de inte känner sig bekväma med att ta en öl med en 

manlig kollega efter arbetet eller att ses för att spela tennis. Dessa typer av informella träffar exkluderar 

kvinnor och tyvärr är det just i dessa nätverk som viktiga kontakter för ens karriär knyts. Kvinnorna som 

intervjuades berättade att det är relativt “grabbigt” på toppen i företagen och detta är svårt att identifiera sig 

med som kvinna. En av kvinnorna tycker det skulle vara bra om kvinnor, i samma utsträckning som män, 

tränade på att delta mer aktivt i arbetslivet. Männen deltar i flera delar av organisationen, formella som 

informella, och hon anser att det borde även kvinnor göra. Detta kräver alltså en organisation som 

underlättar för kvinnor att delta och som släpper in dem i dessa situationer. 

 

En av kvinnorna berättar om sin besvikelse över hur männen har gjort det så märkvärdigt att vara på 

toppositionerna och att det är grabbigare ju längre upp hon rört sig i organisationen. Kvinnor har känt att 

de höga positionerna är alldeles för svåra att hantera om man ska ha både familj och arbete. Det har alltså 

funnits en könsmärkning på toppositionerna och dessa könsordningar har förhindrat kvinnor att nå toppen i 

hierarkin. Detta är ett exempel på hur sociala strukturer kan utesluta kvinnor och det kan, enligt Fägerlind 

(2009), ses som ett glastak. De intervjuade kvinnorna visar dock att det absolut är möjligt att förena familj 

och toppositioner, det finns många sätt att lösa det livspussel som uppstår. Alla företagen förespråkade 

heterogena grupper framför homogena och arbetar nu aktivt med att få in olika typer av personer i 

grupperna. Detta är även den lösning som Hultin (2003) ser för att förhindra att glastak skapas.  

 

För att underlätta för fler kvinnor att göra karriär på företaget är det viktigt att kvinnor inte blir sedda som 

ett kollektiv, utan som individer. Kanter (1993) menar att personer från den underrepresenterade gruppen 

kommer representera hela kollektivet. Män blir istället sedda som individer och skulle en man misslyckas 

är det just han som gjort fel, inte hela manskollektivet. Om detta uppnås för kvinnor skulle det leda till att 

fler vågade satsa på kvinnor och det skulle inte ses som en risk att ta in fler kvinnor till toppositioner. Från 

intervjuerna framgår att kvinnor drar sig för att ta in fler kvinnor till gruppen eftersom om den individen 

misslyckas kommer de båda ses som misslyckade på grund av att de ses som ett kvinnokollektiv. Studien 

visar även att det ibland kan skilja mellan hur könsfördelningen är på riktigt och hur den upplevs. Flera 

gånger berättades det om tillfällen då kollegor runt omkring haft synpunkter på rekryteringen av ny 

personal och liknande, fastän det i alla fallen varit jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Det betyder att 

det, i en mansdominerad organisation, upplevs som något annorlunda att anställa en kvinna och därför 

uppmärksammas detta mycket mer. Men kvinnorna anser inte bara att det är nackdelar med att sticka ut 

från mängden. De menar att de syns bättre och tror att det kan ha haft positiv effekt på deras karriärer. 
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5.2 Aktiva åtgärder  

Precis som Henrekson (2004) menar kvinnorna att det inte bara är du själv som påverkar din karriär. Det 

handlar mycket om sammanträffanden och tur, men även om vilka val andra på företaget gör och vilka i 

din omgivning som vill satsa på dig. Mycket beror på om man har en organisationskultur som vågar satsa 

på nya människor som inte följer normen. Det är även viktigt att ha en organisation som är medveten om 

att det finns problem med jämställdheten på företaget och i samhället. En av kvinnorna berättar att hon 

anser att det finns en fara i att uppfatta sig själv som jämställd eftersom man då inte är lika öppen för att se 

vad som verkligen händer. Det är alltså bättre att använda, som Fägerlind (2009) kallar det, ett 

könsmedvetet synsätt och acceptera att det finns problem att arbeta med. Det är viktigt med öppen dialog 

som tar upp verkligheten och inte bara diskuterar de optimala situationerna.  

 

Fägerlind (2009) menar att det är viktigt att inte se jämställdhet som något rent kvantitativt som går att 

mäta i siffror. Kvalitativa aspekter måste till för att en förändring ska bli bestående och genomsyra hela 

organisationen. Det krävs att kulturen på företaget tar till vara på både kvinnors och mäns erfarenheter, 

kunskaper och värderingar. Hon menar att det är viktigt att arbeta med ledarskap, arbetsklimat, 

medarbetarskap och företagskulturen. Vad företag kan påverka är till exempel rutiner vid rekrytering, 

karriärutvecklingsplaner, föräldraledighet, utformning av belöningssystem och anställningsvillkor. För att 

öka kvinnors chanser till avancemang inom företaget finns det alltså en hel del aktiva åtgärder som kan 

tillämpas. Av intervjuerna har det visat sig att det är vanligt att ha mentorer till kvinnor som kan tänkas bli 

chefer och att man stöttar dem inom den mansdominerade branschen. Att ha en mentor kan ofta vara en 

viktig del av karriärutvecklingen visar forskningen (Engström (2007), Vinnicombe & Bank (2003)). Flera 

av företagen har kvinnliga nätverk, som även de kan fungera stödjande. Det är även viktigt att det finns 

kvinnliga förebilder i branschen och på företaget för att inspirera fler till att välja chefsvägen. Inom 

företagen fungerar de intervjuade kvinnorna som förebilder men många andra företag inom 

mansdominerade branscher saknar kvinnor i toppen och måste därför arbeta än mer med att få fram 

förebilder. 

 

Företagen anser även att det är viktigt att marknadsföra sig mer mot kvinnor och anpassar numera 

annonser och liknande för att de ska passa även kvinnor. Allt fler företag är angelägna om att visa att de 

arbetar mer och mer för att få fler kvinnor till företagen och framförallt på chefspositioner, detta är 

någonting som även Henrekson (2004) tar upp. 
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De företag som deltar i studien ser även till att ordna kurser i ledarskap för kvinnorna men även kurser för 

hela ledningen i hur man arbetar tillsammans mot ett mer jämställt företag och varför det är positivt med 

en mer heterogen grupp. Att införa en obligatorisk jämställdhetskurs för alla är något som även Boschini 

(2004) förespråkar. Problemet är ofta att det bara är kvinnor som arbetar med frågan och det är därför 

viktigt att få med männen i arbetet. 

 

Henrekson (2004) menar att fler kvinnor inom branscherna kommer leda till att de får mer att säga till om 

och att arbetsvillkoren då kan ändras så att det blir lättare att kombinera familj och karriär. Något som de 

intervjuade företagen verkar ha arbetat mycket med är just flexibla föräldraledigheter och arbetstider. Det 

är en viktig åtgärd som gör det möjligt för kvinnor att fortsätta vara chef trots att de har familj. De har även 

märkt att möten och liknande blir mer effektiva om personer har familjer, eftersom de då hellre avklarar 

mötet på utsatt tid och sedan får tid att umgås med familjen. De har även kontinuerliga utvecklings- och 

planeringssamtal med personalen för att på så vis hela tiden kunna hålla en dialog om vad nästa steg för 

personen bör vara. För att se till att företaget har en så dynamisk ledning som möjligt bör man utvärdera 

vilka typer av kompetenser som behövs för att skapa detta. Här kommer kompetensplanering in från 

företagets sida. Fägerlind (2009) anser att det är viktigt att kunna ta till vara på personalens kompetens och 

potential och därför gäller det att företaget inte har villkor för karriär- och kompetensutveckling som 

missgynnar något kön.  

 

Boschini (2004) menar att företagsledningen bör arbeta aktivt med att få in fler kvinnor till höga 

befattningar. Det är genom ledningen som budskapet om varför en jämnare fördelning krävs kan komma, 

vilket kan motivera hela organisationen till att arbeta mer aktivt med frågan. För att visa hur arbetet går 

kan ledningen redovisa statistik på området, implementera jämställdhetsplaner och sätta upp konkreta mål, 

menar Boschini (2004). Även företagen förstår att, för att kunna genomföra dessa typer av förändringar, 

måste man få ledningen, och framförallt männen, med sig. Det går inte att ha det som en “kvinnofråga” 

som bara kvinnorna i organisationen arbetar med. En viktig åtgärd som företaget kan göra är att få med 

målen om jämställdhet i affärsmålen. Det gäller att sätta mål, mäta och följa upp.  

5.3 Rekrytering 

Alla intervjukandidaterna vittnar om svårigheten att få en jämställd rekrytering, exempelvis kan basen av 

de anställningsbara vara snett fördelad mellan könen. För att kunna anställa fler kvinnor och därmed få en 

jämställd rekrytering bör de mansdominerade branscherna omdefiniera vad begreppet kompetens innebär. 

Här menar Boschini (2004) att VD-posten kan vidgas till att passa en bredare kompetensbas. Denna typ av 



34 

kompetensförsörjning gör att medarbetare inom organisationen får möjlighet att utvecklas. Olika strategier 

presenterades under intervjuerna när den jämställda rekryteringen kom på tal: heterogena grupper som 

rekryterar, heterogen grupp av slutliga kandidater till tjänsten och målbilder. Företagen har olika sätt att 

arbeta med jämställdhetsstrategier. Ett exempel är att det på varje ledig tjänst ska finnas en kvinnlig 

kandidat. Att arbeta aktivt med strukturerna på företaget, såsom rekryteringsprocessen, lägger Fägerlind 

(2009) stor vikt vid. Många företag tar in en extern rekryteringsfirma för att skräddarsy rekryteringsbasen 

till den utlysta tjänsten. Om en kvinna behövs, kan detta vara en del av specifikationen. Denna typ av 

långsiktigt tänkande vad gäller rekrytering är av stor vikt menar Zackrisson (2006). För en hållbar 

organisation är dessutom talangbaser att plocka nya chefer ifrån önskade. Här finns en möjlighet för 

företagen att sätta krav på jämn könsfördelning i talangbasen. De olika strategierna för en jämställd 

rekrytering verkar vara ganska nya. Intervjukandidaterna hade alla själva blivit headhuntade till tjänster, 

dessutom har ett flertal av dem gått från en organisation till ett konkurrerande bolag. Då bristen på kvinnor 

i kompetensbasen ibland uppstår, har headhuntandet sträckt sig till konkurrerande bolag. Två av kvinnorna 

berättar om svårigheterna i att själva rekrytera kvinnor. Trots att en kvinnlig kandidat till en tjänst plockas 

fram enligt hennes meriter har kvinnorna i intervjuerna vittnat om känslan av att bli misstrodda. Oberoende 

av en genomarbetad rekryteringsprocess inom företaget, finns oron för att bli bemött med protester från 

sina manliga kollegor.  

5.3.1 Kvotering 

Att lagstifta om kvotering skulle förmodligen leda till en ökad förändringstakt i den snett fördelade toppen 

på svenskt näringsliv idag. Trots detta hade intervjukandidaterna vitt skilda åsikter i frågan, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Intervjukandidaternas inställning till kvotering. 
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Några av kvinnorna sätter kompetens i första rummet, medan andra ställer sig frågan vilken typ av 

kompetens som behandlas. Kvotering handlar för några av kvinnorna om en temporär lösning för att få 

igång en förändring, medan andra hävdar att kvotering skulle leda till att den rekryterade kvinnan skulle 

ifrågasättas. Betyder detta inte att kvinnan själv i fråga känner en osäkerhet i sin kompetens? Om 

rekryteringsbasen bestod av lika delar män och kvinnor, skulle inte de tilltänkta tjänsterna bli jämställt 

fördelade? En av kvinnorna anser, i enighet med Boschini (2004), att kvotering är just vad man sysslat med 

i näringslivet eftersom det ser som det gör idag. Män har där alltid kvoterat in män och exkluderat kvinnor. 

Genom att istället sluta kvotera via dess informella processer och nätverk som råder, skulle dynamik i 

grupperna uppnås. Måltal, som företagen i vår studie redan arbetar aktivt med, påminner mycket om 

kvotering trots att lagstiftande om detta, i skrivande stund, ej genomförts. 

5.4 Individen 

En av kvinnorna nämner att kvinnor ofta sätter spärrar för sig själva i och med olika beteenden och ansvar 

som vilar på dem. Det är alldeles för vanligt att kvinnor säger nej till arbetsrelaterade aktiviteter eller 

utmaningar för att de har ett ansvar för familjen och kan inte låta arbetet gå före. En av intervjupersonerna 

menar att kvinnor borde ta chansen oftare och inte tänka så mycket på hur annat ska lösas. Män säger 

oftast ja först och löser familjesituationer senare och det borde även kvinnor göra. Kvinnorna som 

intervjuades i denna studie har alla löst sina familjesituationer på olika sätt. Det har fungerat bra mycket 

tack vare att de har stått på sig och begärt flexibilitet från arbetsgivaren men även för att många 

arbetsgivare har haft mer individuella och skräddarsydda lösningar till kvinnorna. Det handlar alltså om att 

välja rätt arbetsgivare men även rätt partner, för att få ihop vardagen. Kvinnorna har män som också haft 

karriärer, men som delat på ansvaret och varit flexibla med arbetstider. Alla berättar att de har gjort upp 

hemma i familjen om hur de ska få allt att gå ihop. Detta är även vad Boschini (2004) anser är viktigt för 

att kunna göra karriär. Att ha en fungerande vardag och att leva i en jämställd relation är nästan ett måste 

för att lyckas. 

 

Att välja rätt chef är en viktig faktor enligt kvinnorna, eftersom det är chefen som har stor inverkan på hur 

karriären fortlöper. Detta är något som även Kinding (2003) menar är viktigt för karriären. Det är ofta 

chefen som har resurserna och verktygen till stegen som kan leda till en framgångsrik karriär. En av 

kvinnorna berättar att hon som chef tycker det är roligt att se personalen utvecklas och gå vidare. Man får 

inte hålla på bra personer bara för att det gynnar avdelningen utan man måste se till individens och 

företagets bästa.  
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Ingen av kvinnorna har egentligen haft någon karriärplan, utan de har bara haft roligt och arbetat mycket 

och hårt. En av dem har haft en kompetensplan, som hon nu i efterhand har sett hjälpt henne i karriären. 

Många av kvinnorna tog upp att kvinnor ofta har lättare för att fråga om hjälp och även fråga om det finns 

något sätt att lära sig nya saker på och utvecklas. Detta har kvinnorna upplevt som något positivt eftersom 

de alltid har fortsatt lära sig nya saker och inte varit rädd för utmaningar. På så vis har de även blivit 

påtänkta till högre roller utan att männen har känt dem som hot. Både Engström (2007) och Kinding 

(2003) anser att en plan underlättar om man vill göra karriär. Att se över vad man kan idag och vilka glapp 

som finns till dit man vill, är något som kan hjälpa vid karriärplanering. Som Vinnicombe och Bank (2003) 

såg i sin studie, har även denna studie sett att kvinnorna i stort sett inte haft någon karriärplan. Det skulle 

därför vara bra om fler kvinnor satte upp mål och såg vad de skulle behöva för att nå dem. 

 

Vinnicombe och Bank (2003) har sett att det är viktigt att synas för att nå toppen och det är även något som 

kvinnorna menar att de har gjort. Genom att inte vara som alla andra på företaget har de skiljt sig från 

normen och på så vis fått uppmärksamhet. Vinnicombe och Bank (2003) har även sett en positiv effekt av 

att ha förebilder inom branschen. Ingen av kvinnorna har haft fördelen att ha någon förebild inom 

branschen eller organisationen. Det beror på att de är bland de första kvinnorna som tagit sig till dessa 

positioner. De inser idag att de är förebilder för många kvinnor och de är därför mentorer och stöttar unga 

kvinnor på flera sätt. De har själva inte haft mentorer men anser att det är en viktig del i processen att få 

fler kvinnor till toppen.  

 

Kvinnorna säger alla att det är viktigt att tro på sig själv och stå på sig om man vill nå toppen i en 

mansdominerad bransch. En av dem säger att det inte finns något facit på hur man ska utföra arbetet och då 

är det viktigt att tro på sig själv och det man gör. Även Vinnicombe och Bank (2003) har sett att en av de 

viktigaste faktorerna som påverkar chanserna att göra karriär är ett gott självförtroende. 

 

Lika som Vinnicombe och Bank (2003) visar det empiriska resultatet att förståelse för 

organisationskulturen är viktigt för att lyckas. Kvinnorna har arbetat i en mansdominerad bransch hela sin 

karriär och de säger själva att de är präglade av den kulturen. De menar att man måste lära sig hur man drar 

slipstenen utan att försöka bli som en man. Det är ingen idé att bli något slags tredje kön bara för att man 

vill passa in. En av dem uttrycker att det är som att flytta till ett annat land. Man måste lära sig språket och 

kulturen om man ska klara sig bra. Dessa kvinnor har bevisligen lyckats dra slipstenen, eftersom de har 

nått toppen i organisationerna. Vinnicombe och Bank (2003) tar även upp vikten av att våga anta 

utmanande uppgifter. Detta har alla kvinnorna gjort genom sin karriärresa och de har tagit chansen även 
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om de inte själva känt att de haft all kompetens. En av kvinnorna har “hur svårt kan det vara?” som motto i 

livet, vilket visar på att hon inte är rädd för nya utmaningar.  

  

Engström (2007) och Kinding (2003) tar upp vikten av nätverk, både formella och informella, för att göra 

karriär. De intervjuade säger alla att kontakter är viktigt, samtidigt som det är svårt att som kvinna känna 

sig inkluderad. Bastubad och öl efter arbetsdagen är inget som kvinnorna brukar vara med på och det är där 

som Kinding (2003) menar att många beslut fattas och nya kontakter skapas. Vinnicombe och Bank (2003) 

tar upp att kvinnor inte deltar i informella nätverk lika ofta som män och därför passar formella sätt att 

påverka karriären kvinnor bättre. De intervjuade kvinnorna har i olika utsträckning deltagit i olika 

kvinnliga nätverk och har genom dem fått chansen att diskutera med och lära känna andra kvinnor i 

karriären. 

6. Slutsatser 

Studien visar att det finns faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att göra karriär. De områden som 

identifierats som viktigast är: organisationskulturen, företagens aktiva åtgärder, rekryteringen och 

individen själv.  

 

En organisationskultur som uppmuntrar till ett mer könsmedvetet och jämställt arbete är en miljö som 

främjar kvinnors karriärutveckling. Genom ledningens enighet i frågan kan detta genomsyra hela kulturen 

på företaget. Det finns många aktiva åtgärder som företaget kan använda för att få en bättre 

könsfördelning. En av dem är att ha flexibla arbetsvillkor som passar alla. De kan även arbeta aktivt med 

att stödja kvinnorna genom mentorskap, ledarskapsprogram och utvecklingsplaner. Det är viktigt att även 

männen i ledningen arbetar med jämställdhetsfrågan och att införa jämställdhetsmålen i affärsmålen är att 

föredra. En könsmedveten rekrytering, där kompetensbegreppet vidgas och en intern talangbas identifieras, 

främjar kvinnors chanser att nå högre positioner. Denna typ av rekrytering utgår inte från informella 

nätverk och blir därför mer rättvis. Det finns även faktorer individen själv kan påverka för sin framtida 

karriär. Studien har visat att en kompetensplan, val av företag och chef samt förståelse för den 

mansdominerade kulturen är viktiga faktorer.  

 

Intervjupersonerna säger att de inte har sökt sig till chefspositioner själva, utan att de har fått förfrågningar. 

Tidigare hade vi bilden av att kvinnor på deras positioner varit tvungna att armbåga sig fram, men studien 

har visat att deras karriärer mycket har berott på andras tro på dem. I en mansdominerad bransch har dessa 
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kvinnor stuckit ut och faktumet att de alltid har levererat vad som förväntats av dem har gjort det möjligt 

för dem att klättra i mansdominerade företag. Dessa kvinnor har alltså alltid lyckats, men om de däremot 

skulle misslyckas någon gång tror vi att detta skulle uppmärksammas mer eftersom de sticker ut bland 

männen. Å ena sidan är det alltså bra att synas men det finns även nackdelar då det kan drabba personen 

och hela kvinnokollektivet om en kvinna misslyckas med en uppgift.  

 

En intressant aspekt som vi har sett är att samtliga högt positionerade kvinnor på mansdominerade företag 

vi intervjuat aktivt undviker att hamna i situationer som kan få dem att framstå som ”jobbiga”. De säger att 

de inte alltid orkar ta striden om de blir särbehandlade på grund av sitt kön. Vår tolkning av detta är att 

kvinnliga chefer i mansdominerade branscher måste vara hårdhudade, med skinn på näsan, och vara 

beredda på att ibland möta motstånd på grund av sitt kön.  

 

Att en av kvinnorna upplevt besvikelse över att männen har gjort VD jobbet så märkvärdigt är ett fenomen 

vi reflekterat över tidigare i vår utbildning. Manliga arbeten har ofta ansetts som högre statusmässigt och 

VD posten är en av de mest åtråvärda positionerna. Kvinnan beskriver dock att hon som VD inte behöver 

kunna allt själv, utan har ett team av medarbetare runt sig. Hon menar att det inte är så märkvärdigt att vara 

VD som männen har hävdat. 

 

Denna studie visar att det finns mycket som företag kan göra för att få in fler kvinnor i organisationerna 

och på höga positioner. Men det är inte bara företagen som kan påverka, även kvinnorna själva kan 

påverka sina möjligheter att göra karriär. Inställningen ”hur svårt kan det vara?”, både hos företagen och 

individen själv, anser vi skulle underlätta förändringsarbetet på företag och påverka kvinnor att våga ta 

steget till högre positioner.  

 

De tre företag som undersökts har valts ut på grund av att de, förutom att de har kvinnliga chefer, är 

mansdominerade och för att de arbetar med jämställdhet. På så vis har de ”goda” företagen studerats. Vi 

befarar att det kan finnas många företag i mansdominerade branscher som inte kommit lika långt i 

jämställdhetsarbetet. De företag vi studerat har alla arbetat aktivt med jämställdhet sedan några år tillbaka, 

men trots detta är inte alla mål uppfyllda. Med detta som utgångspunkt undrar vi om företagen själva har 

tillräckligt med vilja att göra den insats som krävs för att få en jämnare könsfördelning i ledningen. Vi ser 

därför kvotering som en tillfällig lösning för att skynda på processen för att få alla företag, inte bara de 

”goda”, att arbeta med dessa frågor.  
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För vidare studier vore det intressant att intervjua personal på flera nivåer i företagen för att få en 

uppfattning om hur jämställdhetsarbetet genomsyrar organisationskulturen. I denna studie har endast 

kvinnor intervjuats angående sin karriärutveckling. I framtida studier skulle man även kunna intervjua män 

och se om deras historier skiljer sig mycket från kvinnornas. Det skulle även vara intressant att studera fler 

företag, karriärmöjligheterna kan skilja mellan små och stora företag och därför vore det intressant att 

undersöka. Det vore också intressant att studera kvinnor som valt att inte bli chefer för att se vilka faktorer 

som påverkat deras beslut. 
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befattningshavare/ tillgänglig online 2011-03-23 

7.2.4 Saab AB 

(saabgroup.com, 1) http://www.saabgroup.com/About-Saab/Company-profile/Saab-in-brief/ 

tillgänglig online 2011-05-09  

(saabgroup.com, 2) http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Company-profile/Saab-in-brief/Group-

management/  

tillgänglig online 2011-05-09  

(saabgroup.com, 3) http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Company-profile/Saab-in-brief/Board-of-

directors/ 

tillgänglig online 2011-05-09  

7.2.5 E.ON / E.ON Värme 

(eon.se, 1) http://www.eon.se/templates/Eon2Dynamic2_1.aspx?id=60000&epslanguage=SV 

tillgänglig online 2011-05-09   

(eon.se, 2) http://www.eon.se/templates/Eon2Employees.aspx?id=48496&epslanguage=SV 

tillgänglig online 2011-05-09  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till cheferna 
Kan du berätta lite om din Bakgrund 

Var du kommer i från och vilken utbildning du har, examen? 

Kan du berätta om din karriärväg? Hur kom du till toppen? 

Vilka företag har du arbetat på och vilka roller har du haft då? 

 Hur blev du chef? 

Hur gick det till när du fick den här tjänsten? 

       Vad är ditt huvudsakliga Ansvarsområde nu? 

 Hur se din familjesituation ut? 

Har du några barn? 

Har du varit mammaledig? 

Hur fungerade det? 

Hur har den sett ut med motgångar? 

Du känner kanske till begreppet glastak, Har du stött på glastak? Eller har du sett fenomenet? 

Finns det något i organisationsstrukturen (i tidigare företag/nuvarande företag) som har verkat hindrande 

för dig personligen? 

       Diskriminering? 

Känner du dig alltid inkluderad? 

Får du vara med i informationsspridningen? 

 

Något som har verkat underlättande? 

Eftersom du är i ledningen på företaget är du förebild för företaget och kulturen. Hur tänker du på 

jämställdhet i ditt ledarskap? 

Vad anser du vara den främsta anledningen till att könsfördelningen på toppositioner generellt inom 

näringslivet är så skev? 

Kvotering, vad anser du om det? 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor till HR-ansvarig 
Hur ser Företaget ut? 

Platt/hierarkiskt? 

Hur många anställda? 

Män/kvinnor? 

Det är vanligt att företag har en ganska jämn könsfördelning på de lägre nivåerna, men när det kommer till 

den absoluta toppen är det mest män som syns. Hur ser det ut hos er? Hur arbetar ni för att det inte ska se 

ut så? 

Skulle du kalla detta för ett Mansdominerat företag? 

Vad innebär organisationskultur för dig? 

Hur skulle du beskriva kulturen på ert företag? 

Vad är företagets jämställdhetsvisioner? 

Finns speciella jämställdhetspolicys och hur arbetar ni aktivt med dessa och implementeringen av dem? 

Är jämställdhet naturligt ingrott i företagskulturen? 

På vilket sätt märks det? 

Hur visar ni att ni arbetar med jämställdhet?   

En gång var tredje år eller dagligen? Årsredovisningar? Jämställdhetsplaner?  

 

Hur ser rutiner vid rekrytering av chefer? 

Vilka egenskaper eftersöks? 

Betydelsen av nätverk 

Söker de en tjänst eller blir headhuntade? 

Nominerade av nätverk? 

 

Hur ser personalens möjligheter för Karriärutveckling ut? 

Hur arbetar ni för att klättring ska passa alla på företaget? 

Hur löser ni föräldraledigheter? 

Vad anser du om kvotering? 



 

Bilaga 3: CV Eva Nygren 

Eva Nygren, 55år och VD för Sweco Sverige och Ryssland. Sveriges 22:a mäktigaste kvinna 2011. Utbildad 

arkitekt och är känd för sitt inspirerande ledarskap. Hon ansvarar för 2 800 medarbetare och 55 % av Sweco-

koncernens omsättning (va.se, 2). Dessutom sitter hon med i en rad styrelser. 

Arkitektexamen, Chalmers 1979 

 

Flyttade tillbaka hem till Umeå och började ett vikariat på VBB (idag Sweco), där hon sedan fick en 

projektanställning. 

 

1984 fick hon fast anställning på arkitektbyrån VAB och hade i princip alla roller upp till chef. Hon fick 

vara medverkande arkitekt, sedan ansvarig arkitekt för små uppdrag och efter det ansvarig för större 

uppdrag. Hon fick tjänsten biträdande chef under några år, chef i två år och sedan chef över avdelningen 

för arkitekter.  

 

Hon blev för 12 år sedan uppringd av Swecos VD över arkitekterna, de värsta konkurrenterna till VAB. 

Hon tackade jag till erbjudandet och där var hon i tio månader innan förfrågan om VD för arkitekterna i 

Stockholm kom.  

 

Familjesituation 

Har en man och två barn. Veckopendlat till Umeå där familjen bott kvar. 

 

Källa: intervju 2011-02-09 



 

Bilaga 4: CV Lena Olving 
Lena Olving, 54år och vice VD för Saab AB. Sveriges 3:e mäktigaste kvinna 2011 och toppade listan 

2010. Denna färgstarka göteborgska är utbildad maskiningenjör och har en imponerande CV. Sedan 2008 

ansvarar hon för affärsområdet systems and products på Saab AB (va.se, 2). 

 

Civilingenjörsexamen med inriktning maskin, Chalmers. 

 

Volvo Komponenter, Skövde i 11 år.  

Produktionstekniker.  

Controller, Första chefstjänsten (Helt okunnig på området, fick lära sig ekonomin den hårda 

vägen. Blev en viktig “corner stone” i hennes kompetensplattform.) 

Ekonomichef, Tekniskt ansvarig, Produktionschef 

 

Samhall i Nässjö, VD för ett av dotterbolagen, skapa arbetstillfällen åt arbetshandikappade. Av de 21 

bolagen som fanns inom Samhall var detta bolag längst ner på rankingen, hennes uppdrag var att göra en 

tunaround. När hon slutade på Samhall låg de på en delad tredjeplats. 

 

Volvo, Torslandafabriken 1995, var då Sveriges största industriella arbetsplats med 7000 anställda. Per 

Erik Molin, som var VD då, ville att hon skulle komma tillbaka. Olving hade en plan som skulle ta cirka 

tre år att uppnå. Olving hade en plan om att efter detta kunna göra en utlandstjänst, som skulle bygga på 

hennes “corner stones” och arbeta med marknadsfrågor. 

 

Volvo i Asien, marknadsfrågor, 5 år i Malaysia. 

 

Volvos koncernledning, 7 år. 

Kvalitétdirektör, Process & Operational Excellence 

 

Saab AB 2008 

 Segmentchef, Chief Operating Officier och ställföreträdande koncernchef från 2010.   

 

Familjesituation  

Har man och två barn, samt häst. Hon har alltid pendlat och veckopendlat. 

 

Källa: intervju 2011-02-16 



 

Bilaga 5: CV Karin Jarl-Månsson 
Karin Jarl-Månsson, 46år och VD för E.ON Värme Sverige. Sveriges 19:e mäktigaste kvinna 2011. 

Utbildad i industriell ekonomi, framgångsrikt arbetat sig upp genom energibranschen och är idag ansvarig 

för cirka 600 anställda på E.ON värme. Hon har ett utpräglat miljötänk och är en av Skånes mäktigaste 

affärskvinnor (va.se, 2). 

 

Industriell ekonomi, med inriktning el, Linköping, examen 1988. 

  

Sydkraft, numera E.ON.  

Hon har haft många olika tjänster inom företaget, och arbetat som chef sedan 1995. Sedan dess har hon 

haft operativt ansvar för olika delar inom koncernen.  

Första fyra åren arbetade hon på en koncernstab som arbetade med utvecklingsfrågor. Efter det fick hon 

sitt första barn och när hon kom tillbaka efter föräldraledigheten ville hon komma ut och begripa vad 

verksamheten egentligen handlade om. Hon ville ha baskunskap om vad energifrågorna handlade om och 

hon sökte sig till mer operativa tjänster inom företaget.  

Arbete i kontrollrum. Mellan 1995 och 1999 var hon chef för den verksamheten och efter åren där fick 

hon en fråga om hon ville gå över till Sydkraft/E.ONs elnätsverksamhet och bli driftchef för ett antal 

driftcentraler på elnätsidan.  

E.ONs Elnätsverksamheten sedan 1999, många olika befattningar och sedan dess har hon även haft 

styrelseuppdrag i flera av dotterbolagen. 

Driftchef, Kommunikationschef, Marknadschef 

 

Gästspel 2001, där hon blev utlånad som VD på Sydkraft Värme Syd, ett av företagen som numera 

ingår i E.ON Värme Sverige 

Juli 2008 blev hon VD för E.ON Värme.  

Familjesituation 

Har man och tre barn. Har alltid bott nära arbetet, utan långa pendlingstider. Familjen har alltid haft två 

bilar och inte varit beroende av kollektivtrafik. Har alltid haft städhjälp och föräldrar i bakgrunden som 

hjälpt till. 

Källa: intervju 2011-03-29 



 

Bilaga 6: CV Eva Swartz Grimaldi 
Eva Swartz Grimaldi, 54år och koncernchef för Natur och Kultur. I sex år har den före detta 

programdirektören på TV4 arbetat som VD och koncernchef vid bokförlaget (va.se, 2). 

 

Studerade på Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.  

Arbetade parallellt med studierna på antikvariat, som korrekturläsare, översättare och undervisade i 

språk.  

 

I mitten av 70-talet arbetade hon på ett förlag med stora internationella kontakter. 

 

Italienska Kulturinstitutet, en del av italienska ambassaden i slutet av 70-talet. 

Kunde flytande italienska. 

Bodde i Schweiz ett antal år, översättartjänst och tolk i egen firma. 

 

1986 skulle produktionsbolaget Meter Film & Television starta. Blev headhuntad dit och arbetade där i 

20 år. Karriärklättring från redaktör, till tv-producent, till programchef och slutligen VD. Har lärt sig 

att driva företag från grunden och att sprida organisationen utomlands. 

 

Inom loppet av en vecka blev hon erbjuden i princip samma tjänst på SVT och TV4. Träffade cheferna 

och fick en inblick i organisationerna.  

Blev programchef på TV4, valde rätt chef. Arbetade som underhållningschef, ansvarig för drama, 

ansvarig för säljverksamheten och slutligen programdirektör och vice VD för TV4 - allt under 8 år. 

 

VD och koncernchef för Natur & Kultur sedan 2005. 

 

Ordförande i regeringens kulturutredning 2007–2008. 

 

Vice ordförande i Svenska Filminstitutet. 

 

Styrelseledamot i Nobelstiftelsens mediebolag, Nobel Media AB, Svenska förläggarföreningen samt i 

Stockholms Konserthusstiftelse.  

 

Familjesituation 

Inga barn. Gift på äldre dagar med den italienske entreprenören Salvatore Grimaldi. 

 

Källa: intervju 2011-02-01 



 

Bilaga 7: Kort presentation av företagen 
Sweco AB 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med 5400 anställda globalt. De erbjuder kvalificerade 

konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. På Sweco finns ingenjörer, arkitekter och miljöexperter som 

tillsammans verkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. (sweco.se, 1) Globalt har Sweco 

72 % män och 28 % kvinnor (sweco.se, 2). Vissa delar inom Sweco har en mer jämn könsfördelning. Av 

cheferna är 74 % män och 26 % kvinnor. (Hedmark, 2011-02-09) Swecos styrelse består av tio personer, 

varav fyra är kvinnor (sweco.se, 3). Koncernledningen består av två män (sweco.se, 4) och av de fem 

ledande befattningshavarna är två kvinnor. Den ena är VD för Sweco Norge och den andra är VD för 

Sweco Sverige (sweco.se, 5).  

I Sverige har Sweco 2800 anställda som är utspridda på ca. 50 kontor i landet. På Sweco Sverige har de en 

kvinnlig VD och av de andra i ledande befattningar på Sweco Sverige är fyra av tio kvinnor (sweco.se, 5). 

 

Saab AB 

Försvarsföretaget Saab AB finns på en global marknad och säljer produkter, tjänster och lösningar inom 

bland annat militärt försvar och civil säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och totalt har Saab AB ca 

12500 anställda som är fördelade över fem affärsområden: flyg, missiler, elektroniska försvarssystem, 

säkerhet och försvarssystem samt support och service (saabgroup.com, 1). På Saab är tre av tretton i 

ledningen kvinnor (saabgroup.com, 2) och fördelningen ser lika ut för styrelsen (saabgroup.com, 3). 

 

E.ON 

Den tyska E.ON-koncernen är ett av världens största privata energiföretag med ca 90 000 anställda 

som finns i Europa, USA och Ryssland (eon.se, 1). Styrelsen för E.ON koncernen har idag en 

kvinna på ingång (Jönmark, 2011-03-02). Internationellt är det 11 % kvinnliga chefer i topp 100. 

E.ON Sverige är ett helägt dotterbolag till E.ON koncernen och ansvarar för Sverige, Finland, 

Danmark, Norge och del av Polen. Denna verksamhet har ca 5500 anställda (Jarl-Månsson, 2011-

03-29). I nordiska koncernledningen är en av sex personer kvinna och i den utvidgade 

företagsledningen är det tre av fjorton som är kvinnor (eon.se, 2). 


