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Forskningsfrågor:		 Hur	 kan	 Teknikföretaget	 arbeta	 för	 att	 erhålla	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	
positioner?	 Vilka	 hinder	 förekommer	 inom	 Teknikföretaget	 som	 kan	
begränsa	kvinnors	möjligheter	att	nå	ledande	positioner?	

Syfte:		 	Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 hur	 svenska	 företag	 i	
teknikbranschen	 kan	 arbeta	 för	 en	 ökad	 jämställdhet	 på	 ledande	
positioner.	
	

Metod:		 	För	 att	 uppnå	 syftet	 har	 en	 kvalitativ	 fallstudie	 utförts	 inom	
Teknikföretaget.	 Total	 har	 23	 intervjuer	 med	 anställda	 inom	
organisationen	 genomförts,	 fördelade	 på	 tre	 huvudgrupper:	 ledning,	
rekryterande	 chefer	 och	 kvinnor	 med	 ambitioner	 att	 nå	 ledande	
positioner.	Vidare	har	studien	antagit	en	abduktiv	 forskningsansats	där	
teori	kopplas	 till	 empiri.	Teori	och	empiri	har	 sedan	analyserats	 för	att	
resultera	i	studiens	slutsatser.	

	
Slutsats:		 	Studien	visar	att	Teknikföretaget	redan	arbetar	för	att	främja	fler	kvinnor	

på	ledande	positioner	men	att	utvecklingen	har	stagnerat.	Studien	belyser	
vikten	 av	 att	 förankra	 ett	 proaktivt	 jämställdhetsarbete	 i	 hela	
organisationen	 och	 att	 sätta	 upp	 tydliga	 jämställdhetsmål.	 	 Studien	
framhäver	 även	 rekryterande	 chefers	 betydande	 roll	 för	 att	 öka	
jämställdheten	 på	 ledande	 positioner	 inom	 organisationer.	 Samtidigt	
påvisar	 studien	 ett	 flertal	 hinder	 för	 kvinnor,	 bland	 annat	
den	 kunskapsbrist	 som	 finns	 hos	 rekryterande	 chefer	 angående	
jämställdhet.	 För	 att	möjliggöra	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 bör	
Teknikföretaget	 bland	 annat	 arbeta	 för	 att	 öka	 kunskapen	 om	
jämställdhet	 i	organisationen,	genomföra	riktade	satsningar	för	kvinnor	
med	 potential	 att	 inneha	 en	 affärsledande	 roll,	 till	 exempel	
kompetensutveckling,	 nätverk	 och	 mentorprogram.	 Dessutom	
uppmärksammar	studien	att	Teknikföretaget	i	Sverige	bör	arbeta	för	en	
ökad	jämställdhet	på	global	nivå	eftersom	detta	har	en	stor	påverkan	på	
verksamheten	i	Sverige. 
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Research	questions:		 How	 can	 the	 Technology	 Company	 work	 to	 achieve	 more	 women	 in	
leading	positions?	Which	obstacles	within	the	Technology	Company	can	
limit	women's	opportunities	to	reach	leading	positions?			

	
Purpose:		 	The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	how	Swedish	companies	within	

the	technology	industry	can	work	to	increase	gender	equality	in	leading	
positions.	

Method:		 	To	 achieve	 the	 purpose,	 a	 qualitative	 case	 study	 has	 been	 conducted	
within	the	Technology	Company.	A	total	of	23	interviews	with	employees	
within	 the	 organization	 have	 been	 conducted	 from	 three	main	 groups:	
management,	 recruiting	 managers	 and	 female	 employees	 with	 the	
ambition	to	reach	leading	positions.	Furthermore,	the	study	has	adapted	
an	 abductive	 research	 approach	 where	 theory	 is	 linked	 to	 empirical	
studies.	Theory	and	empirical	studies	have	been	analysed	to	result	in	the	
conclusions	of	the	study.				

Conclusion:		 	The	 study	 shows	 that	 the	 Technology	 Company	 is	 already	 working	 to	
promote	 more	 women	 in	 leading	 positions	 but	 the	 development	 has	
stagnated.	 The	 study	 highlights	 the	 importance	 of	 anchoring	 proactive	
gender	 equality	 throughout	 the	 organization	 as	 well	 as	 setting	 clear	
gender	 equality	 goals.	 The	 study	 also	 highlights	 the	 significant	 role	 of	
recruiting	 managers	 when	 the	 aim	 is	 to	 increase	 gender	 equality	 in	
leading	positions	within	organizations.	At	the	same	time,	the	study	shows	
a	number	of	obstacles,	 for	example,	 the	 lack	of	knowledge	of	recruiting	
managers	regarding	gender	equality.	In	order	to	enable	more	women	in	
leading	positions,	the	Technology	Company	should,	among	other	things,	
work	 to	 raise	 awareness	 of	 gender	 equality	 in	 the	 organization,	
implement	targeted	investments	for	women	with	the	potential	to	hold	a	
business-leading	role	such	as	competence	development,	networking	and	
mentoring	 programs.	 In	 addition,	 the	 study	 notes	 that	 the	 Swedish	
Technological	Company	should	work	to	increase	gender	equality	at	global	
level,	as	this	has	a	major	impact	on	operations	in	Sweden.	 
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DEFINITIONER	

Adept:		 	En	 individ	 som	 med	 hjälp	 av	 en	 mentor	 får	 stöttning	 för	 att	 lära	 och	
utvecklas,	både	yrkesmässigt	och	personligt	(Westlander,	2008).		

Benchmarking:		 Att	en	organisation	eller	en	avdelning	inom	en	organisation	jämför	och	lär	
av	en	annan	motsvarande	part	(Nationalencyklopedin,	u.å.	a).		

Byråkrati:		 	En	organisationsstruktur	som	bland	annat	karaktäriseras	av	att	beslut	är	
centraliserade	 till	 högre	 positioner	 inom	 en	 organisation	
(Nationalencyklopedin,	u.å.	b).			

Chef:		 	En	 anställd	 inom	 en	 organisation	 som	 planerar,	 organiserar,	 leder	 och	
samordnar	personal	och	en	verksamhet	(Granberg,	2011).	I	denna	studie	
likställs	termerna	chef	och	ledare,	dessutom	är	en	individ	på	en	ledande	
position	i	denna	studie	synonymt	med	chef.	

Första	 linjens	 chef:	 	 Den	 lägsta	 chefspositionen	 inom	 en	 organisation	 och	 kan	 bland	 annat	
inkludera	roller	som	arbetsledare,	projektledare	och	teamledare.	Behöver	
nödvändigtvis	inte	innebära	ett	personalansvar.	

Glastak:		 	En	metafor	 för	de	osynliga	barriärer	 som	hindrar	kvinnor	 att	 avancera	
vertikalt	inom	en	organisation	(Ahl,	2017).	

Hierarki:		 	En	 färre	 andel	 individer	 som	på	högre	nivåer	 inom	en	organisation	 tar	
beslut	och	en	högre	andel	 individer	på	 lägre	nivåer	som	utför	de	beslut	
som	bestäms	högre	upp.	Hierarkier	brukar	illustreras	av	en	pyramid,	som	
är	bredare	nedtill	och	smalnar	av	längre	upp	(Nationalencyklopedin,	u.å.	
c).	

Jämställdhet:		 	Kvinnor	och	mäns	 lika	 rättigheter,	möjligheter	samt	skyldigheter	 i	 livet	
och	i	samhället	(SCB,	2016).	

Karriär:		 	En	 individs	 yrkesverksamma	 utveckling	 som	 leder	 till	mer	 omfattande	
arbetsuppgifter	och	högre	lön	(Nationalencyklopedin,	u.å.	d).	

Mentor:		 	En	individ	som	besitter	kunskaper	och	har	förmågan	att	dela	med	sig	av	
dessa	kunskaper	till	en	adept	(Westlander,	2008).	

Organisationskultur:		Normer,	traditioner	och	värderingar	inom	en	organisation	och	omfattar	
både	synliga	och	osynliga	händelser	(Schein,	2010).	

Resultatansvar:		 Ansvar	för	en	verksamhets	intäkter	och	kostnader	med	ett	inkluderat	krav	
att	rapportera	detta	till	högre	instanser	inom	organisationen.		
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1 INLEDNING		

Strävan	efter	 jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	har	pågått	under	 en	 lång	 tid	 världen	över,	
däremot	går	utvecklingen	långsamt	och	kvinnor	har	ännu	inte	samma	förutsättningar	i	livet	som	
män	 (Förenta	 Nationerna,	 2005;	World	 Economic	 Forum,	 2010).	 Att	 kvinnor	 inte	 har	 samma	
förutsättningar	som	män	 leder	 till	att	världen	går	miste	om	kompetens	och	 innovation	som	är	
väsentlig	 för	 samhällens	 utveckling.	 Jämställdhet	 är	 med	 andra	 ord	 en	 viktig	 faktor	 för	 att	
samhällen	ska	vara	effektiva	och	lönsamma	(World	Economic	Forum,	2017).			

Trots	att	utbildningsnivån	hos	kvinnor	ökar	menar	Wahl,	Holgersson,	Höök	och	Linghag	(2011)	
att	kvinnor	inte	erhåller	jämställda	löner.	Detta	styrker	World	Economic	Forum	(2017)	som	även	
tillägger	att	många	företag	inte	anställer	utbildade	kvinnor	i	lika	stor	utsträckning	som	utbildade	
män.	Granberg	(2011)	och	Wahl	et	al.	(2011)	beskriver	att	detta	problem	tog	sin	början	i	Sverige	
redan	under	industrialiseringen.	Under	1700-talets	bondesamhälle	hade	kvinnor	och	män	olika	
arbetsområden	vars	arbetsuppgifter	ansågs	vara	 lika	betydelsefulla	 för	hemmet.	Detta	kom	att	
ändras	 under	 1800-talet	 i	 samband	med	 industrialiseringen	 då	 självhushållning	 ersattes	med	
arbete	mot	betalning.	Detta	innebar	att	män	började	arbeta	inom	industrin	mot	ersättning	vilket	
resulterade	i	att	mannen	blev	hemmets	huvudsakliga	försörjare.	Eftersom	att	kvinnor	inte	ansågs	
klara	av	det	fysiskt	krävande	arbetet	inom	industrin	reducerades	kvinnors	ansvar	för	hemmets	
ekonomiska	försörjning	och	kvinnans	roll	blev	istället	att	ta	hand	om	hem	och	barn	(Granberg,	
2011;	Wahl	et	al.,	2011).		

Vidare	menar	Granberg	 (2011)	och	Wahl	et	 al.	 (2011)	att	behovet	av	billig	 arbetskraft	 växte	 i	
slutet	av	1800-talet	på	grund	av	industrialiseringens	utveckling.	Vid	denna	tid	anställdes	kvinnor	
som	 inte	var	 gifta	då	dessa	var	 lägre	värderade	än	män,	 vilket	 resulterade	 i	 att	dessa	kvinnor	
arbetade	mot	lägre	ersättning.	Organisationer	inrättade	även	bestämmelser	om	att	kvinnor	som	
ingick	i	äktenskap	inte	längre	fick	arbeta	eftersom	att	gifta	kvinnors	primära	ansvar	och	uppgift	
ansågs	 vara	 att	 ta	 hand	 om	 hem	 och	 barn.	 Under	mitten	 av	 1900-talet	 började	 återigen	 gifta	
kvinnor	att	ta	sig	in	på	arbetsmarknaden	och	kvinnor	blev	accepterade	på	arbetsmarknaden.		

Enligt	Granberg	(2011)	och	Wahl	et	al.	(2011)	började	debatten	om	jämställdhet	i	arbetslivet	att	
ta	fart	på	1970-talet	och	fler	kvinnor	började	arbeta.	Idag,	närmare	50	år	senare,	förekommer	det	
dock	fortfarande	skillnader	mellan	män	och	kvinnors	möjligheter	att	avancera	i	arbetslivet,	vilket	
denna	studie	ämnar	undersöka	djupare.	

	

	

	

	

	

 



	

	

2	

1.1 Bakgrund	

Enligt	en	utredning	som	utfördes	på	uppdrag	av	regeringen	framkommer	det	att	jämställdhet	inte	
är	 lika	 utbrett	 inom	 näringslivet	 som	 inom	 andra	 sektorer	 (SOU	 1998:6).	 Näringslivet	 är	
horisontellt	 segregerat	 vilket	 innebär	 att	 kvinnor	 är	 överrepresenterade	 inom	 vissa	 specifika	
branscher	och	män	i	andra	(Höök,	2001;	Wahl	et	al.	2011;	Ahl,	2017).	I	branscher	som	exempelvis	
industri,	byggnad	samt	transport	och	logistik	är	majoriteten	av	anställda	och	chefer	män	(SCB,	
2017).	 Dessa	 klassas	 som	 mansdominerade	 då	 branscherna	 har	 en	 fördelning	 på	 mer	 än	 60	
procent	 män	 (SCB,	 2016;	 Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Kvinnor	 som	 arbetar	 i	 mansdominerade	
organisationer	bryter	ett	mönster	och	avviker	från	normen	då	kvinnor	är	i	minoritet,	vilket	leder	
till	 assimilering	 (Granberg,	 2011;	 Höök,	 2001;	 Kanter,	 1993;	Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Denna	 effekt	
medför	att	kvinnor	som	avviker	från	den	manliga	normen	inte	ses	som	individer	utan	bedöms	som	
gruppen	kvinnor.	Utifrån	dessa	generaliseringar	är	det	vanligt	att	kvinnor	 i	 ledande	positioner	
ofta	antas	inneha	en	annan	roll,	exempelvis	sekreterare	eller	assistent.	Samtidigt	menar	Wahl	et	
al.	 att	 män	 i	 kvinnodominerade	 organisationer	 inte	 assimileras	 i	 samma	 utsträckning.	 Detta	
styrker	Granberg	 som	även	 tillägger	 att	män	 i	 avvikande	position	 tillåts	 att	 ta	mer	plats	 inom	
organisationen,	 vilket	 leder	 till	 att	 dessa	 män	 snabbare	 når	 högre	 positioner.	 Denna	 ojämna	
fördelning	av	kvinnor	och	män	i	företagshierarkier	oavsett	bransch	kallas	enligt	Höök,	Wahl	et	al.	
och	Ahl	för	vertikal	segregation.	Kvinnor	påträffas	ofta	på	lägre	befattningar	inom	företag	och	män	
på	högre	ledande	positioner	(Höök,	2001;	SCB,	2013;	SOU	1998:6;	Wahl	et	al.,	2011).			

1.2 Problematisering	

Trots	 att	 ungefär	 lika	 många	 kvinnor	 som	 män	 är	 yrkesverksamma	 i	 Sverige,	 finns	 det	 i	
förhållande	ytterst	få	kvinnor	på	organisationers	högsta	positioner	(Göransson,	2003).	Enligt	SOU	
(1998:6)	kan	mansdominansen	på	ledande	positioner	bero	på	chefers	behov	av	trygghet	och	att	
individer	 tenderar	 att	 anställa	 medarbetare	 som	 har	 värderingar	 och	 egenskaper	 som	
överensstämmer	med	dem	själva.	Detta	kan	resultera	 i	att	manliga	chefer	oftast	anställer	män,	
vilket	i	sin	tur	kan	skapa	en	barriär	för	kvinnor	att	avancera	i	arbetslivet.	Denna	barriär	kallas	för	
glastak	 och	 innebär	 att	 det	 förekommer	 svårigheter	 för	 kvinnor	 att	 nå	 en	 högre	 position	 i	
företagshierarkin	(Ahl,	2017;	Alvesson	&	Due	Billing,	2011;	Muhonen,	1999;	SOU	1997:137).	Det	
förekommer	 en	 delad	 syn	 på	 varför	 kvinnor	 inte	 innehar	 ledande	 befattningar	 i	 samma	
utsträckning	 som	män.	 Enligt	 SOU	 (1994:3)	 förklarar	många	män	 bristen	 på	 kvinnliga	 ledare	
genom	att	hävda	att	kvinnor	inte	har	viljan	att	avancera,	självförtroende,	väsentlig	utbildning	och	
att	kvinnor	värdesätter	tid	med	familj	högre.	I	utredningen	menar	kvinnor	däremot	att	bristen	på	
kvinnliga	 ledare	 beror	 på	 den	 hierarkiska	 företagskulturen,	 organisationers	 obenägenhet	 till	
förändring	och	att	män	har	ett	konservativt	synsätt	på	kvinnliga	 ledare.	Kvinnliga	chefer	 inom	
industrin	 menar	 att	 för	 att	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 ska	 uppfattas	 som	 kompetenta	 är	
prestationskraven	högre	än	för	män	i	ledande	positioner	(Wahl	&	Linghag,	2013).	Med	andra	ord	
förekommer	 det	 enligt	 litteraturen	 flertalet	 hinder	 för	 kvinnor	 som	 har	 eller	 vill	 ha	 ledande	
positioner	inom	arbetslivet.			
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Vidare	 genomgår	 Sveriges	 arbetsmarknad	 ett	 generationsskifte	 och	 enligt	 Ledarna	 (2014)	
förväntas	126	000	chefer	gå	i	pension	fram	till	år	2025.	Dessutom	uppskattas	det	att	30	000	chefer	
kommer	gå	i	pension	enbart	inom	den	mansdominerade	industri-	och	byggnadssektorn	(Ledarna,	
2014).	 Samtidigt	 som	 fler	 chefer	 väntas	 gå	 i	 pension	 har	 antalet	 sökande	 till	 chefspositioner	
minskat	med	mer	än	50	procent	sedan	år	2009.	Denna	kompetensbrist	har	enligt	Ledarna	(2014)	
och	 SOU	 (2004:43)	 en	 negativ	 inverkan	 på	 organisationers	 lönsamhet	 och	 affärsverksamhet.	
Studier	 visar	 att	 företag	 som	har	 en	 större	 andel	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 har	 en	 högre	
lönsamhet	än	 företag	med	 lägre	eller	obefintlig	 andel	kvinnor	på	 ledande	positioner	 (Catalyst,	
2004;	 Krishnan	 &	 Park,	 2005).	 Detta	 styrks	 i	 en	 studie	 publicerad	 av	 Noland,	 Moran	 och	
Kotschwar	 (2016)	 där	 det	 mer	 specifikt	 framkommer	 att	 företag	 som	 har	 minst	 30	 procent	
kvinnor	på	ledande	positioner	kan	erhålla	en	ökad	lönsamhet.	Enligt	Svenskt	Näringsliv	(u.å.)	har	
andelen	kvinnor	som	har	chefspositioner	fördubblats	mellan	åren	1998	och	2016.	

Trots	 dessa	 faktorer	 är	 könsfördelningen	 på	 ledande	 positioner	 ojämn	 och	 det	 bör	 ligga	 i	
organisationers	intresse	att	attrahera	och	främja	jämställdhet	på	ledande	positioner.	Alvesson	och	
Due	Billing	(2011)	menar	att	det	finns	en	avsaknad	av	kvalitativ	forskning	gällande	kvinnor	på	
ledande	positioner.	Därav	är	det	av	intresse	och	relevans	att	vidare	analysera	vilka	förändringar	
som	 krävs	 för	 att	 öka	 jämställdheten	 på	 ledande	 positioner	 inom	 mansdominerade	
organisationer.	Det	är	detta	som	kommer	att	undersökas	i	denna	kvalitativa	fallstudie	genom	att	
studera	ett	globalt	teknikföretag	i	Sverige.	

1.3 Teknikföretaget	

Organisationen	 som	 analyseras	 i	 denna	 studie	 är	 ett	 globalt	 teknikföretag	 i	 Sverige.	
Teknikföretagets	svenska	verksamhet	har	en	fördelning	på	22	respektive	78	procent	kvinnor	och	
män	 sett	 till	 alla	 anställda	 och	 kan	 därmed	 betraktas	 som	mansdominerat.	 Totalt	 är	 andelen	
kvinnor	på	 ledande	positioner	 inom	organisationen	20	procent,	vilket	även	motsvarar	andelen	
kvinnliga	 chefer	 med	 resultatansvar.	 Denna	 andel	 har	 varit	 konstant	 sedan	 år	 2016	 och	
utvecklingen	mot	en	mer	 jämställd	chefskår	har	stagnerat.	Teknikföretaget	har	som	mål	att	år	
2020	ska	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner	uppgå	till	30	procent	(internt	dokument).		

Vidare	har	Teknikföretaget	svårigheter	att	hitta	kvinnliga	kandidater	 till	högre	chefspositioner	
med	resultatansvar	inom	organisationens	affärsenheter.	Därav	startades	ett	nätverk	för	kvinnliga	
chefer,	hädanefter	kallat	Nätverket,	för	att	möjliggöra	fler	kvinnor	på	affärsledande	chefsroller.	
Teknikföretagets	 svenska	 ledning	har	med	andra	ord	 identifierat	ett	behov	av	att	öka	andelen	
kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 och	 totalt	 inom	 organisationen	 för	 att	 klara	 av	 framtidens	
kompetensförsörjning	 (internt	 dokument).	 Därför	 är	 det	 av	 intresse	 att	 vidare	 analysera	 hur	
Teknikföretaget	kan	arbeta	för	att	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	
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1.4 Syfte	

Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	hur	svenska	företag	i	teknikbranschen	kan	arbeta	för	en	
ökad	jämställdhet	på	ledande	positioner.	

1.5 Forskningsfrågor	

För	att	uppnå	syftet	ämnar	studien	att	besvara	följande	forskningsfrågor:		
	

● Vilka	hinder	förekommer	inom	Teknikföretaget	som	kan	begränsa	kvinnors	möjligheter	
att	nå	ledande	positioner?	

● Hur	kan	Teknikföretaget	arbeta	för	att	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner?	

	

1.6 Avgränsning	

Teknikföretaget	är	en	global	organisation	med	verksamheter	i	flera	olika	delar	runt	om	i	världen,	
därför	avgränsas	denna	studie	till	att	analysera	Teknikföretagets	affärsenheter	i	Sverige.	Däremot	
kommer	 diskussioner	 att	 föras	 som	 berör	 Teknikföretagets	 globala	 organisation,	 eftersom	 att	
detta	påverkar	den	svenska	verksamheten.		 	
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2 TEORIGENOMGÅNG	

Nedan	 följer	 en	 redogörelse	 för	 tidigare	 relevant	 forskning	 i	 ämnet.	 Kapitlet	 inleds	 med	 att	
presentera:	jämställdhet,	organisationskultur	samt	karriärutveckling.	Teorier	som	i	huvudsak	ligger	
till	grund	för	studiens	analys	är:	glastak	och	strategier	för	jämställdhet	på	ledande	positioner.	

2.1 Jämställdhet	

Jämställdhetsforskning	 är	 en	 gren	 ur	 genusforskningen	 där	 jämställdhet	 primärt	 behandlar	
kvinnor	och	mäns	lika	rättigheter,	möjligheter	samt	skyldigheter	i	livet	och	i	samhället	(Nationella	
sekretariatet	 för	 genusforskning,	 2016;	 SCB,	 2016).	 Enligt	 Acker	 och	 Van	 Houten	 (1974)	 har	
organisationsteorin	 genom	 historien	 präglats	 av	 ett	 manligt	 perspektiv	 där	 skillnader	 mellan	
kvinnor	och	män	 inte	har	uppmärksammats.	När	 forskning	betraktar	olikheter	mellan	kön	har	
skillnader	beskrivits	som	antingen	biologiska,	sociala	eller	skillnader	i	attityd.		

Det	som	enligt	Acker	och	Van	Houten	(1974)	är	väsentligt	för	jämställdhet	inom	organisationer	
är	 dess	 strukturella	 traditioner.	 Strukturella	 traditioner	 innefattar	 framförallt	 en	 hierarkisk	
ordning	på	olika	befattningar	som	anses	vara	antingen	kvinnliga	eller	manliga.	Befattningar	som	
klassas	som	manliga	påträffas	vanligtvis	högre	upp	i	hierarkin	än	kvinnliga	befattningar	(Acker	&	
Van	 Houten,	 1974).	 Detta	 kallas	 enligt	 Wahl	 et	 al.	 (2011)	 för	 vertikal	 könssegregering	 vilket	
innebär	att	kvinnor	ofta	påträffas	på	lägre	positioner	inom	organisationer	medan	män	påträffas	
på	 högre	 positioner	 inom	hierarkin.	Detta	 kan	 vara	 ett	 resultat	 av	 att	 kvinnor	 har	 svårare	 att	
avancera	och	utvecklas	i	sina	karriärer	än	vad	män	har,	samtidigt	som	män	tenderar	att	erhålla	en	
chefsposition	tidigare	än	kvinnor	(Göransson,	2003;	Wahl	et	al.,	2011).	Detta	styrker	Granberg	
(2011)	som	även	tillägger	att	män	per	automatik	tillåts	att	ta	mer	plats	inom	organisationer	vilket	
leder	till	att	män	når	högre	ledande	positioner	snabbare	än	kvinnor.	Dessutom	visar	studier	att	
individer	tenderar	att	anställa	ny	personal	som	har	liknande	egenskaper	och	värderingar	som	sig	
själva.	 Med	 andra	 ord,	 i	 mansdominerade	 organisationer	 anställer	 män	 vanligtvis	 andra	 män	
vilket	även	kan	vara	en	bidragande	faktor	till	den	låga	andelen	kvinnliga	chefer	(SOU,	1998:6).	

En	 återkommande	 förklaring	 till	 varför	 andelen	 kvinnliga	 chefer	 är	 lägre	 än	 manliga	 inom	
mansdominerade	 organisationer	 är	 att	 kvinnor	 inte	 har	 väsentlig	 utbildning	 (SOU,	 1994:3).	
Vidare	visar	utredningen	att	män	har	 för	vana	att	 förklara	bristen	på	kvinnliga	 ledare	med	att	
kvinnor	 inte	 har	 viljan	 att	 avancera,	 självförtroende	och	 att	 kvinnor	 överlag	 värderar	 tid	med	
familj	 högre	 än	 karriär.	 Kvinnor	 däremot	 menar	 att	 bristen	 på	 kvinnliga	 chefer	 beror	 på	
organisationers	hierarkier	och	obenägenhet	att	förändras	(SOU,	1994:3).	Enligt	SCB	(2010)	var	
andelen	 kvinnor	 inom	 civilingenjörsutbildningar	 20	procent	 år	 2007	och	 förväntas	 öka	 till	 25	
procent	år	2030.	Kvinnor	och	män	med	samma	utbildning	eller	yrke	 tenderar	även	att	erhålla	
alternativt	söka	sig	till	olika	arbetsuppgifter,	vilket	leder	till	att	yrken	och	arbetsuppgifter	ofta	blir	
synonyma	med	ett	visst	kön	(Wahl	et	al.,	2011).		

	



	

	

6	

Därför	 hävdar	 Wahl	 et	 al.	 (2011)	 att	 statistik	 över	 en	 organisations	 jämställdhet	 på	 olika	
organisations-	och	befattningsnivåer	kan	vara	missvisande.	Detta	på	grund	av	att	det	kan	råda	en	
intern	könssegregering	där	kvinnor	innehar	kvinnligt	könsmärkta	tjänster,	det	vill	säga	typiskt	
kvinnliga	 tjänster	 som	 exempelvis	 stabspositioner.	 Medan	 män	 ofta	 innehar	 typiskt	
teknikbaserade	tjänster	vilket	därav	får	en	manlig	könsmärkning	(Göransson,	2003;	Wahl	et	al.,	
2011).	 Chefspositioner	 med	 ett	 resultatansvar,	 som	 exempelvis	 försäljningschef	 och	
marknadschef,	 är	 de	 chefspositioner	 som	 främst	 är	 mansdominerade	 (Göransson,	 2003)	 och	
således	även	manligt	könsmärkta	(Wahl	et	al.,	2011).	Det	är	även	ofta	dessa	positioner	som	i	större	
omfattning	 än	 stabspositioner	 leder	 till	 ett	 vidare	 avancemang	 mot	 toppositioner	 inom	
organisationer	 (Göransson,	 2003).	 Vidare	menar	 Göransson	 att	 få	 kvinnor	 innehar	 roller	 som	
affärsområdeschef,	divisionschef	eller	 regional	chef,	 roller	som	vanligtvis	brukar	 främja	vidare	
avancemang	mot	tjänsten	som	verkställande	direktör.																																									

Jämställdhet	 bör	 ställas	 i	 samma	 kontext	 som	 demokrati	 och	 att	 det	 är	 av	 stor	 vikt	 att	
organisationer	 kontinuerligt	 arbetar	 för	 jämställdhet	 eftersom	 att	 det	 främjar	 en	 hållbar	
utveckling	(Glans,	2008;	Henrekson,	2004;	Höök,	2001).	Ett	aktivt	jämställdhetsarbete	kan	i	sin	
tur	leda	till	en	mer	innovativ	organisation,	ett	mer	effektivt	nyttjande	av	kompetens	och	en	ökad	
lönsamhet	(Catalyst,	2004;	Danilda	&	G.	Thorslund,	2011;	Glans,	2008;	Krishnan	&	Park,	2005;	
Noland	et	al.,	2016).	Enligt	Göransson	(2003)	förekommer	det	således	tre	primära	argument	för	
varför	fler	kvinnor	bör	erhålla	ledande	positioner:		

• Rättviseargumentet:	Kvinnor	och	män	ska	ha	samma	rättigheter	och	möjligheter	att	
erhålla	ledande	positioner	med	mer	ansvar	och	makt.	
	

• Resursargumentet:	Att	inte	nyttja	kvinnors	kompetens	och	förmågor	är	en	förlust	för	
organisationer	och	samhället	i	stort.	
	

• Erfarenheter	och	värderingar	argumentet:	Kvinnor	och	män	tar	med	sig	olika	erfarenheter	
och	 värderingar	 in	 i	 organisationer,	 vilket	 bidrar	 till	 olika	 perspektiv	 i	 beslutsfattande	
processer.	 Detta	 gynnar	 således	 organisationers	 lönsamhet	 och	 effektivitet.	
	

Det	finns	många	anledningar	till	varför	jämställdhet	inte	är	utbrett	inom	organisationer,	däremot	
är	 ofta	 anledningarna	 svåra	 att	 definiera	 (Glans,	 2008).	 Detta	 kan	 leda	 till	 att	 existerande	
jämställdhetsarbeten	motverkas	och	Glans	(2008)	hävdar	att	okunskap	gällande	 jämställdhet	 i	
organisationer	är	den	 främsta	anledningen	till	detta.	Att	öka	kunskapen	om	jämställdhet	är	en	
viktig	 del	 i	 jämställdhetsarbetet	 inom	 en	 organisation.	 I	 processen	 ingår	 även	 reflektion	 och	
självreflektion	 som	 en	 avgörande	 del	 eftersom	 att	 det	 påverkar	 förändringen	 av	 socialt	
konstruerade	grupper	och	strukturer	(Amundsdotter,	2010).	

Sammanfattningsvis	 visar	 ovanstående	 forskning	 att	 organisationer	 som	 arbetar	 med	
jämställdhet	går	mot	en	mer	hållbar	utveckling.	Forskningen	belyser	rättvisa,	resursanvändning	
samt	 erfarenhet	 och	 värderingar	 som	 tre	 huvudsakliga	 argument	 till	 varför	 det	 behövs	 fler	
kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 inom	organisationer.	 Det	 som	 forskare	 anser	 vara	 den	 främsta	
barriären	för	jämställdhetsarbete	inom	organisationer	är	en	bristande	kunskap	om	jämställdhet	
hos	anställda.		
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2.1.1 Perspektiv	

Alvesson	och	Due	Billing	(2011)	hävdar	att	forskningsområdet	jämställdhet	är	komplext	och	att	
forskare	tar	olika	ståndpunkter	utifrån	olika	perspektiv	på	kvinnor	och	mäns	lik-	samt	olikheter.	
I	forskningssammanhang	finns	det	fyra	fundamentala	perspektiv	för	att	studera	kvinnor	i	ledande	
positioner	 och	 anledningarna	 till	 varför	 kvinnor	 ska	 erhålla	 dessa	 positioner.	 De	 två	 första	
perspektiven	 betraktar	 kvinnor	 och	 män	 som	 lika,	 medan	 de	 två	 sista	 perspektiven	 betonar	
kvinnor	och	mäns	olikheter	(Alvesson	&	Due	Billing,	2011).				

Det	 första	 perspektivet	 kallar	 Alvesson	 och	 Due	 Billing	 (2011)	 för	 "De	 lika	 möjligheternas	
ståndpunkt"	 och	 utgår	 ifrån	 att	 bristen	 av	 kvinnor	 på	 ledande	positioner	 är	 ett	 resultat	 av	 ett	
samhälle	och	arbetsliv	som	i	stort	inte	är	jämställt.	Med	andra	ord	menar	Alvesson	och	Due	Billing	
att	 kvinnor	 inte	 har	 samma	 möjlighet	 att	 avancera	 i	 företagshierarkin	 på	 grund	 av	
företagsledningens	och	chefers	agerande.	Det	andra	perspektivet	som	Alvesson	och	Due	Billing	
beskriver	kallas	 för	"Den	meritokratiska	ståndpunkten"	och	behandlar	det	 faktum	att	samhället	
inte	 nyttjar	 den	 kompetens	 som	 finns	 till	 förfogande.	 Perspektivet	 har	 sin	 grund	 i	 det	
meritokratiska	 samhället	 där	 rekrytering	 endast	 sker	 med	 avseende	 på	 kvalifikationer	 samt	
prestationer	 och	 inte	 kön.	 Underrepresentationen	 av	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 i	 ett	 icke	
meritokratiskt	samhälle	ses	ur	detta	perspektiv	som	en	outnyttjad	kompetens,	vilket	är	en	förlust	
för	 samhället.	 	 Alvesson	 och	Due	Billing	 hävdar	 att	meritokratiska	 samhällen	med	 kvinnor	 på	
ledande	positioner	är	mer	effektiva	och	lönsamma.	Med	andra	ord,	ju	fler	kompetenta	individer	
en	organisation	har	till	sitt	förfogande,	desto	gynnsammare	blir	verksamheten.				

"Det	särskilda	bidragets	 ståndpunkt"	är	det	 tredje	perspektivet,	enligt	Alvesson	och	Due	Billing	
(2011),	som	framhäver	att	kvinnor	och	män	är	olika	vilket	medför	att	kvinnor	i	ledande	positioner	
tillför	andra	fördelaktiga	egenskaper	och	kompetenser	än	de	traditionellt	manliga.	Enligt	Alvesson	
och	Due	Billing	är	utgångspunkten	i	detta	perspektiv	att	kvinnor	och	män	uppfostras	olika	från	
tidig	ålder	vilket	leder	till	könens	olikheter.	Alvesson	och	Due	Billing	menar	att	kvinnors	olikheter	
jämfört	med	män	 inte	 ska	uppfattas	 som	en	nackdel	utan	snarare	en	 fördel	 för	att	nå	 ledande	
positioner.	Slutligen	kallar	Alvesson	och	Due	Billing	det	 fjärde	perspektivet	 för	 "De	alternativa	
värdenas	ståndpunkt"	och	betonar	betydande	skillnader	 i	värderingar	mellan	kvinnor	och	män	
samt	stereotypiska	kvinnliga	och	manliga	beteenden.	Alvesson	och	Due	Billing	menar	att	kvinnor	
enligt	 detta	 perspektiv	 är	 vårdande,	 känslosamma	 samt	 hjälpsamma	 och	 att	 män	 är	
kontrollerande,	 okänsliga	 och	 risktagande.	 Enligt	 Alvesson	 och	 Due	 Billing	 är	 det	 i	 detta	
perspektiv,	jämfört	med	det	tidigare	perspektivet	där	uppfostran	betonas,	kvinnor	och	mäns	olika	
position	 i	 samhället	 som	 leder	 till	 dessa	 beteenden	 och	 egenskaper.	 På	 grund	 av	 dessa	 olika	
egenskaper	 väljer	 kvinnor	 vissa	 specifika	 yrken	 och	 perspektivet	 hävdar	 således	 att	 kvinnor	
varken	exkluderas	från	ledande	positioner	eller	traditionellt	manliga	yrkesgrupper.			

Sammanfattningsvis	 består	 jämställdhetsforskning	 av	 olika	 perspektiv	 som	 används	 för	 att	
förklara	 orsaker	 till	 ojämställdhet	 på	 ledande	 positioner.	 I	 grunden	 utgår	 perspektiven	 från	
likheter	eller	olikheter	som	existerar	mellan	kvinnor	och	män,	med	andra	ord	erhåller	forskare	
olika	resultat	i	studier	beroende	på	vilka	perspektiv	som	betraktas.		
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2.1.2 Könsstruktur	

Enligt	Thompson	och	McHugh	(2009)	samt	Wahl	et	al.	(2011)	är	Kanter	(1993)	en	av	de	första	
forskarna	som	studerat	kvinnor	på	ledande	positioner.	Kanter	studerade	organisationsstruktur	
och	 forskningen	 visade	 att	 det	 är	 strukturen	 som	 försvårar	 kvinnors	möjlighet	 att	 avancera	 i	
företagshierarkin.	Kanter	hävdar	att	det	i	huvudsak	är	organisationer	som	formar	könsordning,	
maktstrukturer,	stereotyper	samt	anställdas	beteenden.	

Kanter	 (1993)	 urskiljer	 tre	 olika	 typer	 av	 strukturer	 inom	 organisationer:	möjlighetsstruktur,	
maktstruktur	 och	 frekvensstruktur.	Möjlighetsstrukturen	 beskriver	 att	 individer	 som	 innehar	
positioner	med	små	möjligheter	att	avancera	i	hierarkin	automatiskt	reducerar	sina	ambitioner	
och	förväntningar	om	befordring.	Individer	på	positioner	med	liten	chans	till	befordring	tenderar	
även	i	större	omfattning	att	tveka	på	sin	kompetens.	Individer	som	i	jämförelse	innehar	positioner	
med	en	god	möjlighet	till	avancemang	har	i	större	utsträckning	högre	tankar	om	sin	kompetens.	
Det	är	detta	som	Kanter	menar	skapar	möjlighetsstrukturer	inom	organisationer.	Ofta	är	det	män	
som	 innehar	 positioner	 med	 befordringsmöjligheter	 och	 således	 skapas	 uppfattningar	 kring	
beteende-	samt	könsnormer	(Höök,	2001;	Kanter,	1993;	Thompson	&	McHugh,	2009;	Wahl	et	al.,	
2011).			

Enligt	 Kanter	 (1993)	 innebär	Maktstrukturen	att	 individer	med	 lite	makt	 inom	organisationer	
vanligtvis	 begränsar	 kollegors	 möjlighet	 till	 befordring	 och	 att	 dessa	 individer	 är	 mer	
kontrollerande	och	auktoritära.	 Individer	med	mer	makt	 inom	organisationer	är	däremot	mer	
samarbetsvilliga,	delegerande	och	kommunikativa.	Med	detta	menar	Kanter	att	det	är	makt	och	
inte	kön	som	påverkar	individers	handlingar.	Eftersom	att	män	ofta	innehar	positioner	med	mer	
makt	 kan	 detta	 resultera	 i	 att	 kvinnor	 inte	 upplevs	 som	 samarbetsvilliga,	 delegerande	 och	
kommunikativa,	vilket	leder	till	att	kvinnor	uppfattas	som	sämre	chefer.	Vidare	menar	Kanter	att	
ju	 fler	 kvinnor	 som	 erhåller	 ledande	 positioner,	 desto	 mer	 kommer	 förutfattade	 meningar	
angående	kvinnor	på	ledande	positioner	att	minska	(Höök,	2001;	Kanter,	1993;	Wahl	et	al.,	2011).		

Den	 sista	 organisationsstrukturen	 som	 Kanter	 (1993)	 upptäckte	 är	 Frekvensstrukturen	 som	
behandlar	 synlighet,	kontrast	och	assimilering	av	en	minoritet	 i	 en	grupp.	Kvinnor	på	 ledande	
positioner	 i	 en	 mansdominerad	 grupp	 uppmärksammas	 oftast	 mer	 än	 sina	 manliga	 kollegor.	
Denna	 synlighet	 upplevs	 av	 många	 kvinnor	 som	 negativ	 då	 den	 exempelvis	 ökar	 kraven	 på	
prestation.	 Frekvensstrukturen	 innebär	 även	 att	 en	 minoritets	 och	 majoritets	 likheter	 i	
kompetens	och	förmågor	kan	upplevas	som	ett	hot	av	den	övervägande	parten,	vilket	leder	till	att	
en	majoritet	ofta	förstärker	dess	olikheter.	Inom	ett	mansdominerat	företag	kan	män	med	andra	
ord	förstärka	kvinnors	olikheter	för	att	fortsatt	känna	sig	säkra	i	företaget.	Slutligen	menar	Kanter	
att	 en	minoritet	 i	 en	 grupp	 har	 benägenheten	 att	 assimileras	 vilket	 vanligtvis	 leder	 till	 att	 en	
minoritet	bedömas	utifrån	förutfattade	meningar	(Höök,	2001;	Kanter,	1993;	Wahl	et	al.,	2011).					

Vidare	hävdar	Höök	(2001)	att	Kanter	kritiseras	för	sitt	synsätt	på	könsordning	i	organisationer	
och	 könsordning	 i	 samhället	 som	 två	 skilda	 fenomen	 utan	 att	 betrakta	 sambanden	 mellan	
fenomenen.	 	Enligt	Alvesson	och	Due	Billing	 (2009)	har	 forskningen	kring	kvinnor	på	 ledande	
positioner	i	princip	sett	likadan	ut	sedan	1960-talet	och	handlar	om	att	bevisa	kvinnor	samt	mäns	
lika	värde.	Thompson	och	McHugh	(2009)	menar	att	forskare	tenderar	att	kritisera	Kanter	för	att	
hennes	 studier	 just	 syftar	 till	 att	 bevisa	 att	 kvinnor	 också	 är	 människor.	 Däremot	 kan	 det	
diskuteras	i	vilken	omfattning	kvinnor	är	människor	på	lika	villkor	som	män	i	ett	icke	jämställt	
samhälle	med	brist	på	lika	mänskliga	rättigheter.		
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Sammanfattningsvis	 indikerar	 ovanstående	 teori	 att	 det	 är	 strukturer	 i	 organisationer	 som	
hämmar	 kvinnors	 möjlighet	 att	 avancera	 vertikalt	 inom	 organisationer.	 Detta	 är	 således	 en	
utgångspunkt	 fortsättningsvis	 i	 studien	 då	 fenomenet	 fokuserar	 på	 strukturella	 och	 kulturella	
förändringsarbeten	inom	organisationer.			

2.2 Organisationskultur	

I	modern	forskning	innebär	ett	kulturellt	perspektiv	att	iaktta	hur	individer	inom	organisationer	
pratar,	agerar	och	tänker	samt	att	undersöka	hur	detta	kan	mynna	ut	 i	olika	mönster	 för	olika	
grupper	(Forslund,	2009).	Inom	kulturteorin	framhävs	normer,	traditioner	och	värderingar	inom	
organisationer	 och	 kultur	 omfattar	 både	 synliga	 och	 osynliga	 händelser	 inom	 organisationer	
(Pettigrew,	1979;	Schein,	2010;	Wahl	et	 al.,	 2011).	Exempelvis	 innefattar	den	synliga	kulturen	
organisationers	ritualer,	texter	och	offentliga	uttalanden	medan	det	osynliga	omedvetet	påverkar	
anställdas	beteenden	och	handlingar	 (Lok	&	Crawford,	2004;	Pettigrew,	1979;	Smircich,	1983;	
Wahl	et	al.,	2011).	När	individer	handlar	på	ett	sådant	sätt	som	är	normen	inom	en	kultur,	bidrar	
detta	till	att	den	rådande	kulturen	stärks	ytterligare.	Individer	som	istället	differentierar	sig	från	
kulturen	 och	 dess	 normer	 tenderar	 att	 ses	 som	 annorlunda.	 En	 kultur	 kan	 således	 endast	
förändras	när	 individer	inom	kulturer	förstår	att	det	 i	själva	verket	är	 individer	inom	kulturen	
som	 kan	 förändra	 den	 (Höök,	 2001).	 Vidare	 betonar	 Smircich	 (1983)	 svårigheter	 för	 en	
organisations	ledning	att	ifrågasätta	den	rådande	kulturen	med	dess	värderingar	och	normer	när	
ledningen	verkar	inom	den	befintliga	kulturen.									

Forskning	inom	kultur	behandlar	även	innebörden	av	kön	inom	organisationer	då	kön	kan	ses	
som	 socialt	 och	 kulturellt	 skapat	 (Alvesson	 &	 Due	 Billing,	 2011;	 Kanter,	 1993;	 Schein,	 2010;	
Thompson	 &	 McHugh,	 2009;	 Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Forskning	 visar	 att	 det	 var	 byråkratiska	
organisationer	 som	 först	 presenterade	 kvinnor	 för	 typiskt	 kvinnliga	 arbeten	 (Thompson	 &	
McHugh,	2009)	under	början	av	1900-talet	då	organisationer	var	i	stort	behov	av	billig	arbetskraft	
(Wahl	et	al.,	2011).	Detta	resulterade	i	att	stereotypiska	könsroller	växte	i	samma	takt	som	den	
kulturella	byråkratin	(Thompson	&	McHugh,	2009).	Wahl	et	al.	(2011)	hävdar	att	en	byråkratisk	
organisation	i	teorin	bör	förse	kvinnor	och	män	med	lika	villkor	på	grund	av	att	en	byråkratis	syfte	
är	att	garantera	att	 individer	bedöms	utifrån	kompetens	och	inte	utifrån	stereotypiska	normer	
och	fördomar.		

Trots	detta	har	ofta	kvinnor	och	män	olika	villkor	inom	byråkratiska	organisationer	vilket	leder	
till	att	kvinnor	och	män	har	olika	kulturella	villkor	och	behandlas	samt	bedöms	olika	(Wahl	et	al.,	
2011).	Detta	kan	ha	sin	förklaring	i	att	vissa	synsätt	motiverar	kvinnors	underrepresentation	på	
ledande	positioner	eller	bristande	karriärambitioner	med	kvinnors	egna	val.	Detta	har	inte	med	
organisationsstruktur	eller	kulturer	att	göra,	utan	det	är	värderingar	som	förs	in	i	organisationer	
från	 samhället.	 På	 grund	 av	 att	 kvinnors	 karriärval	 och	 ambitioner	 ses	 som	det	 fria	 valet	 hos	
kvinnor	som	skapas	av	samhället,	blir	en	konsekvens	att	kvinnor	och	män	behandlas	samt	bedöms	
olika	i	en	byråkratisk	organisation.	Därför	anses	kvinnors	position	vertikalt	inom	organisationer	
bero	av	hur	mycket	energi	och	tid	som	kvinnor	ämnar	ge	sina	organisationer	(Wahl	et	al.,	2011).		
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Detta	 kan	 vara	 ett	 resultat	 av	 att	 kvinnliga	 chefer	 ofta	 ses	 som	 avvikande	 i	mansdominerade	
byråkratier	vilket	kan	bidra	till	att	kvinnor	försöker	finna	strategier	för	att	passa	in	i	den	kulturella	
manliga	normen	(Thompson	&	McHugh,	2009).	Vidare	kan	detta	enligt	Wahl	och	Linghag	(2013)	
även	vara	en	anledning	till	att	kvinnliga	chefer	måste	prestera	mer	än	manliga	chefer	på	samma	
hierarkiska	nivå	för	att	framstå	som	lika	kompetenta.			

I	 mansdominerade	 organisationer	 där	 män	 innehar	 en	 majoritet	 av	 maktpositionerna	 är	
homosocialitet	 en	 del	 av	 organisationers	 kulturer	 (SOU	 2003:16;	 Wahl	 &	 Linghag,	 2013).	
Homosocialitet	 innebär	 att	 kvinnor	 och	 män	 i	 separata	 grupper	 interagerar	 på	 olika	 sätt	 i	
jämförelse	med	 grupper	 där	 både	 kvinnor	 och	män	 är	 representerade.	 Homosocialitet	 skapar	
informella	 sammankomster	 samt	 nätverk	 och	 skildrar	 samspelet	 mellan	 mäns	 relationer	 till	
varandra	och	bekräftelse	av	makt	och	identiteter	(Wahl	&	Linghag,	2013).	Homosocialitet	skapar	
en	 sammanhållning	bland	män	 inom	organisationer	 som	Wahl	och	Linghag	 (2013)	menar	kan	
betraktas	som	en	manlig	allians,	vilken	grundar	sig	i	en	stark	lojalitet	och	tillit	mellan	män.	I	ett	
långsiktigt	perspektiv	bygger	alliansen	på	att	 tjänster	och	gentjänster	byts	mellan	 seniora	och	
juniora	 män	 inom	 organisationer	 vilket	 bidrar	 till	 att	 män	 tenderar	 att	 utvecklas	 mer	 i	 sina	
karriärer	än	kvinnor	(Wahl	och	Linghag,	2013).	

Kvinnor	 som	 inte	 inkluderas	 i	 informella	 nätverk	 och	 sammankomster	 som	 uppstår	 ur	
homosocialitet	är	ofta	inte	medvetna	om	dess	existens	vilket	enligt	Wahl	och	Linghag	(2013)	leder	
till	en	osynlig	exkludering.	Denna	karriärexkludering	kan	beskrivas	med	hjälp	av	så	kallade	icke-
händelser	som	består	av	belöningar	och	bekräftelser	som	inte	har	inträffat.	Män	som	däremot	är	
inkluderade	 genom	 homosocialitet	 erhåller	 dessa	 bekräftelser	 och	 belöningar	 per	 automatik	
(Wahl	 och	 Linghag,	 2013).	 Wahl	 och	 Linghag	 hävdar	 därför	 att	 homosocialitet	 inom	
organisationskulturer	leder	till	att	kvinnor	inte	är	medvetna	om	dess	händelser	och	kan	således	
inte	heller	påvisa	att	detta	kulturella	fenomen	förekommer.	

Sammanfattningsvis	 visar	 ovanstående	 forskning	 att	 organisationskultur	 påverkas	 av	 olika	
händelser	 och	 aspekter	 samtidigt	 som	 normer	 samt	 traditioner	 skapas	 och	 utvecklas.	 Det	 är	
således	 endast	 individer	 inom	 kulturen	 som	 kan	 förändra	 en	 organisationskultur.	 Vidare	
indikerar	forskningen	att	kvinnor	och	män	inte	har	samma	kulturella	villkor	och	därav	bedöms	
olika,	vilket	kommer	att	tas	i	beaktning	i	den	fortsatta	studien.	
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2.3 Karriärutveckling	

Karriär	 har	 kommit	 att	 definieras	 på	 många	 olika	 sätt	 inom	 forskningen,	 däremot	 är	 den	
vanligaste	definitionen	av	karriär	ett	hierarkiskt	avancemang	i	vertikalt	led	(Linghag,	2009).	En	
ständigt	återkommande	debatt	angående	karriär	och	kön	är	lika	lön	för	lika	arbete.	Detta	på	grund	
av	att	flertalet	studier	visar	att	kvinnor	har	lägre	lön	än	män	trots	lika	arbete.	I	Sverige	har	kvinnor	
med	 lika	 arbete	 och	 likvärdig	 kompetens	 i	 genomsnitt	 sju	 till	 åtta	 procent	 lägre	 lön	 än	män.	
(Alvesson	 &	 Due	 Billing,	 2009;	 Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Vidare	 visar	 studier	 att	 faktorer	 som	 hög	
utbildningsnivå,	 mångårig	 anställningstid	 och	 heltidsarbete	 tenderar	 att	 gynna	 individers	
karriärutveckling	(Muhonen,	1999).	Vidare	menar	Göransson	(2003)	att	personliga	kontakter	är	
av	stor	betydelse	för	individer	som	vill	nå	höga	ledande	positioner.	Dessutom	menar	Göransson	
att	en	bra	relation	till	organisationens	chefer	är	av	betydelse	för	individers	karriärutveckling.	Att	
alltid	 vara	 tillgänglig	 anses	 visa	 på	 lojalitet	 jämtemot	 en	 organisation	 vilket	 även	 kan	 främja	
individers	karriärutveckling.	Att	ständigt	vara	tillgänglig	kan	däremot	vara	ett	hinder	för	kvinnor	
som	 vill	 göra	 karriär	 då	 fler	 kvinnor	 än	 män	 gör	 uppehåll	 i	 sina	 karriärer	 på	 grund	 av	
barnafödande	och	barnpassning	(Wahl	et	al.,	2011).	Detta	har	varit	en	återkommande	förklaring	
till	varför	andelen	kvinnliga	chefer	är	lägre	än	andelen	manliga	chefer,	speciellt	män	tenderar	att	
vara	 av	 denna	 uppfattning	 (Muhonen,	 1999;	 Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Kvinnor	 hävdar	 däremot	 att	
problematiken	 inte	 är	 kombinationen	 karriär	 och	 familjeliv,	 utan	 det	 är	 villkoren	 inom	
organisationer	 som	 försvårar	 för	 kvinnor	 att	 avancera	 i	 arbetslivet	 (Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Detta	
styrker	 Muhonen	 (1999)	 som	menar	 att	 kvinnors	 uppehåll	 vid	 barnafödande	 inte	 är	 särskilt	
långvariga	för	att	ha	en	avgörande	betydelse	för	kvinnors	karriärutveckling.		

Muhonen	(1999)	fann	däremot	i	sin	studie	att	högskoleutbildning	är	en	viktig	faktor	för	kvinnors	
karriärutveckling	och	att	mångårig	anställningstid	och	heltidsarbete	inte	har	någon	påverkan	på	
kvinnors	 karriärutveckling.	 En	 annan	 faktor	 som	 anses	 ha	 en	 betydande	 roll	 i	 kvinnors	
karriärutveckling	är	karriärplanering.	Studier	har	visat	att	kvinnor	i	en	mindre	utsträckning	än	
män	planerar	sin	kommande	karriär	vilket	kan	vara	ett	resultat	av	att	kvinnor	inte	räknar	med	att	
bli	 befordrade	 (Muhonen,	 1999).	 Två	 framstående	 faktorer	 anses	 vara	 viktiga	 för	 att	 hjälpa	
kvinnor	 att	 effektivt	 lyckas	 planera	 sina	 karriärer:	 hög	 självkänsla	 och	 stöd	 från	 omgivningen	
(Powell,	 2011b).	 Därför	 är	 mentorer	 och	 nätverk	 viktiga	 stödprogram	 för	 kvinnors	
karriärutveckling	 (Eagly	 &	 Carli,	 2003;	 Powell,	 2011b).	 	 Dessa	 faktorer	 kommer	 således	 att	
studeras	vidare	som	möjliga	strategier	för	att	öka	jämställdheten	på	ledande	positioner.	
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2.3.1 Könsmärkta	ledaregenskaper	och	ledarstilar	

Forskning	 på	 1970-talet	 visade	 att	 stereotypiska	manliga	 egenskaper	 var	 det	 som	 enligt	 både	
kvinnor	och	män	definierade	en	framgångsrik	chef	och	kvinnliga	stereotypiska	egenskaper	ansågs	
vara	 dess	 motsats	 (Granberg,	 2011;	 Powell,	 2011a;	 Schein,	 1975).	 Schein	 (1975)	 införde	
konceptet	"Tänk	chef	-	Tänk	man"	för	att	demonstrera	uppfattningen	om	framgångsrika	chefer.	
Nutida	 forskning	 visar	 att	 kvinnliga	 egenskaper	 inte	 i	 lika	 stor	 omfattning	 betraktas	 som	 en	
motsats	till	framgångsrikt	chefskap	men	att	manliga	egenskaper	fortfarande	ses,	både	av	kvinnor	
och	män,	som	normen	(Powell,	2011a).	Däremot	tenderar	män	i	större	omfattning	än	kvinnor	att	
vara	av	denna	övertygelse.	Med	andra	ord	förklarar	Scheins	uttryck	från	år	1975	"Tänk	chef	-	Tänk	
man"	fortfarande	uppfattningen	om	framgångsrika	chefer	bland	män	(Eagly	&	Carli,	2003;	Powell,	
2011a).	Kvinnor	har	både	fördelar	och	nackdelar	i	sin	roll	som	chefer	där	nackdelarna	primärt	
återfinns	i	egenskaper	som	av	tradition	ses	som	typiskt	manliga	(Eagly	&	Carli,	2003).		

Forskning	inom	kvinnliga	och	manliga	ledaregenskaper	samt	ledarstilar	kan	betraktas	utifrån	två	
kategorier:	skillnad	och	ingen	skillnad.	Den	första	kategorin	utgår	från	könsstereotypiska	normer	
och	forskare	som	har	denna	övertygelse	menar	att	det	förekommer	vissa	skillnader	i	kvinnor	och	
mäns	ledarstilar	(Alvesson	&	Due	Billing,	2011).	Interaktion,	relationsorientering	och	samverkan	
är	det	som	symboliserar	typiskt	kvinnligt	ledarskap	(Abrahamsson,	2004;	Alvesson	&	Due	Billing,	
2011;	 Eagly	 &	 Carli,	 2003).	 Eagly	 och	 Johnson	 (1990)	 fann	 i	 sin	 studie	 att	 det	 både	 existerar	
likheter	 och	 olikheter	 i	 kvinnor	 och	 mäns	 ledarstilar.	 Studien	 visade	 att	 kvinnor	 inom	
organisationer	 ofta	 har	 en	 mer	 demokratisk	 ledarstil	 medan	 män	 besitter	 en	 mer	 auktoritär	
ledarstil	 (Eagly	 &	 Johnson,	 1990).	 Däremot	menar	 Eagly	 och	 Johnson	 att	 kvinnor	 inte	 är	mer	
relationsorienterade	än	män	i	sitt	ledarskap.	Det	kvinnliga	ledarskapet	har	däremot	kommit	att	
betraktas	som	det	nya	 ledarskapet	som	är	särskilt	effektivt	 i	moderna	organisationer	(Eagly	&	
Carli,	2003).	

Sammanfattningsvis	visar	ovanstående	forskning	att	normen	av	vilka	egenskaper	som	definierar	
en	framgångsrik	chef	håller	på	att	förändras	men	att	stereotypen	av	män	som	chefer	fortfarande	
råder.	Därför	anses	det	vara	av	vikt	att	undersöka	om	denna	manliga	norm	även	förekommer	inom	
teknikföretag	i	Sverige.	 	
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2.4 Glastak	

Vertikal	segregering	 innebär	att	kvinnor	och	män	är	ojämnt	fördelade	 i	 företagshierarkin	(Ahl,	
2017;	Gunnarsson,	Westberg,	Andersson	&	Balkmar,	2007;	Guy	&	Newman,	2004;	Höök,	2001;	
Wahl	et	al.,	2011).	Kvinnor	som	arbetar	i	mansdominerade	organisationer	påträffar	ofta	osynliga	
barriärer	som	medför	svårigheter	att	avancera	vertikalt	i	företagshierarkin.	Detta	fenomen	kallas	
för	glastak	och	innebär	att	kvinnor	har	svårigheter	att	nå	ledande	positioner	på	grund	av	sitt	kön	
(Acker,	 2009;	 Muhonen,	 1999;	 Powell,	 2011b;	 Sabharwal,	 2015;	 Wahl	 et	 al.,	 2011).	 Enligt	
Muhonen	 (1999)	kan	glastak	 förekomma	på	olika	nivåer	 inom	en	organisation	men	menar	att	
barriären	främst	förekommer	på	högre	ledarpositioner.	När	glastak	befinner	sig	på	mycket	låga	
nivåer	inom	organisationer	brukar	fenomenet	istället	kallas	för	“det	klibbiga	golvet”	på	grund	av	
att	kvinnor	på	låga	nivåer	har	näst	intill	obefintliga	möjligheter	att	avancera	i	hierarkin	(Muhonen,	
1999,	2010;	Sabharwal,	2015;	Wahl	et	al.,	2011).		

Enligt	 Kiaye	 och	 Singh	 (2013)	 kan	 det	 glastak	 och	 de	 barriärer	 som	 kvinnor	 möter	 inom	
organisationer	förklaras	utifrån	olika	perspektiv	av	flera	forskare.	Kiaye	och	Singh	menar	bland	
annat	att	kvinnor	och	mäns	olikheter,	organisationsstruktur,	sociala	roller	och	karriärmål	speglar	
delar	 av	 dessa	 perspektiv.	 Vidare	 tillägger	 Sabharwal	 (2015)	 även	 att	 könsstereotyper,	 olika	
kommunikationssätt,	exkludering	från	nätverk,	begränsat	stöd	i	 ledarskapsutveckling	och	brist	
på	mentorer	samt	förebilder	är	faktorer	som	påverkar	kvinnors	avancemang.		

Oavsett	 vilka	 orsaker	 som	 bidrar	 till	 att	 glastak	 förekommer	 inom	 organisationer	 poängterar	
Kiaye	och	Singh	(2013)	att	jämställdheten	på	ledande	positioner	måste	öka	men	att	utvecklingen	
går	för	långsamt.	Från	år	1980	till	år	2000	ökade	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner	i	Sverige	
från	 16	 procent	 till	 29	 procent	 (Powell	 &	 Butterfield,	 2003).	 Trots	 denna	 ökning	 var	 andelen	
kvinnliga	 styrelseordföranden,	 styrelseledamöter	 och	 verkställande	 direktörer	 endast	 13,	 20	
respektive	16	procent	inom	aktiebolag	år	2013	(SCB,	2016).	Sabharwal	(2015)	menar	däremot	
att	 kvinnor	 i	 större	 utsträckning	 än	 tidigare	 tar	 sig	 igenom	 glastaket	 och	 erhåller	 ledande	
positioner.	

Forskning	 visar	 att	 kvinnor	 som	 lyckas	 bryta	 sig	 igenom	 glastaket	 och	 når	 högre	 ledande	
positioner	 ställs	 inför	 andra	 svårigheter	 och	 hinder	 (Brucküller	 &	 Branscombe,	 2010;	 Kulich,	
Lorenzi-Cioldi,	Iacoviello,	Faniko	&	Ryan,	2015;	Muhonen,	2010;	Mulcahy	&	Linehan,	2014,	m.	fl).	
Kvinnor	 tenderar	 att	 i	 högre	 utsträckning	 än	män	 erhålla	 höga	 ledarpositioner	 i	 företag	 som	
genomgår	ett	ekonomiskt	och	organisatoriskt	svårt	 läge	(Ryan	&	Haslam,	2005;	Ryan,	Haslam,	
Hersby	&	Bongiorno,	2011).	Detta	medför	att	kvinnor	ofta	kritiseras	och	skuldbeläggs	för	beslut	
och	handlingar	som	de	inte	har	kunnat	påverka	från	första	början.	Detta	fenomen	kallar	Ryan	och	
Haslam	(2005)	för	glasstup	då	kvinnor	i	dessa	positioner	har	en	mindre	chans	att	erhålla	en	hög	
ledarposition	i	sina	framtida	karriärer.	Som	ett	resultat	av	detta	har	Ryan	et	al.	(2011)	adderat	
"Tänk	kris	-	tänk	kvinna"	till	Schein's	(1975)	begrepp	"Tänk	chef	-	tänk	man".	

En	del	forskning	hävdar	att	fenomenet	glastak	är	en	förlegad	teori	som	inte	är	anpassad	för	dagens	
samhälle	(Carli	&	Eagly,	2016;	Eagly	&	Carli,	2007).	En	primär	anledning	till	detta	är	enligt	Eagly	
och	Carli	(2007)	att	teorin	inte	inkluderar	de	komplexa	utmaningar	som	kvinnor	möter	i	strävan	
mot	 ledande	 positioner.	 Eagly	 och	 Carli	 menar	 att	 kvinnor	 möter	 barriärer	 och	 svårigheter	
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oberoende	 av	organisationsnivå	och	 således	 fallerar	 teorin	om	glastaket	 och	dess	 gräns	på	 en	
specifik	 nivå.	 Därav	 föreslås	 att	 kvinnors	 karriärvägar	 mot	 ledande	 positioner	 istället	 bör	
illustreras	som	en	labyrint	med	stor	risk	för	misslyckande	och	mäns	som	en	rak	väg	utan	större	
hinder	(Carli	&	Eagly,	2016).	En	labyrint	består	av	många	möjliga	vägar,	däremot	leder	inte	alla	
till	 målet	 som	 i	 detta	 fall	 är	 ledande	 positioner.	 Teorin	 om	 att	 kvinnor	 genomgår	 en	 labyrint	
belyser	 svårigheterna	 för	 att	 nå	 ledande	 positioner.	 Däremot	 utesluts	 inte	 möjligheten	 till	
avancemang	vilket	 teorin	om	glastaket	exkluderar.	Trots	att	en	del	kvinnor	når	högre	 ledande	
positioner	är	labyrintens	väggar	intakta	vilket	innebär	att	efterföljande	kvinnor	kommer	att	möta	
samma	hinder	och	utmaningar	(Carli	&	Eagly,	2016;	Eagly	&	Carli,	2007).		

Däremot	menar	Albrecht,	Björklund	och	Vroman	(2003)	att	teorin	om	glastak	inte	är	förlegad	och	
att	 glastaket	 är	 mer	 närvarande	 i	 dagens	 Sverige	 än	 vad	 barriären	 varit	 tidigare.	 Boye	 och	
Grönlund	(2018)	hävdar	att	glastak	förekommer	redan	i	ett	initialt	skede	i	kvinnors	karriärer	men	
då	utan	synliga	effekter.	Glastakets	effekter	visar	sig	först	i	ett	senare	skede	högre	upp	i	hierarkin	
(Boye	 &	 Grönlund,	 2018).	 Därför	 anses	 teorin	 om	 glastak	 vara	 av	 relevans	 och	 kommer	
fortsättningsvis	ligga	till	grund	för	vidare	analys.		

2.5 Strategier	för	jämställdhet	på	ledande	positioner	

Forskning	visar	att	organisationer	som	innehar	en	jämställd	fördelning	mellan	kvinnor	och	män	
på	 ledande	 positioner	 är	mer	 effektiva	 och	 lönsamma	 (Catalyst,	 2004;	 Fagerfjäll,	 2003;	 Glans,	
2008;	Krishnan	&	Park,	 2005;	Noland,	Moran	&	Kotschwar,	 2016).	Dessutom	visar	 studier	 att	
negativa	 attityder	mot	 kvinnliga	 chefer	 tenderar	 att	 försvinna	 när	män	 erhåller	 fler	 kvinnliga	
medarbetare	eller	när	män	får	möjlighet	att	vara	mentorer	åt	kvinnor.	Detta	leder	till	att	män	i	
större	utsträckning	lyssnar	på	kvinnor	och	tenderar	att	bidra	till	en	ökad	förståelse	för	kvinnors	
kompetens	(Göransson,	2003).	Studieförbundet	Näringsliv	och	Samhälle	(2004)	menar	att	arbetet	
för	fler	kvinnliga	chefer	bör	adderas	till	organisationers	affärsstrategier	för	att	samtliga	anställda	
ska	 förstå	 betydelsen	 av	 förändringsarbetet.	 Vidare	 bör	 organisationer	 konsekvent	 arbeta	 för	
jämställdhet	på	ledande	positioner	då	grupper	med	en	jämn	könsfördelning	bidrar	till	en	bättre	
förståelse	 för	 organisationers	 alla	 olika	 affärsområden	 (Fagerfjäll,	 2003).	 Det	 är	 viktigt	 att	
organisationer	sätter	upp	kort-	och	långsiktiga	mål	för	jämställdhetsarbetet	samt	förankrar	och	
skapar	 incitament	 till	 förändring	 vilket	 kan	 erhållas	 genom	 att	 exempelvis	 införa	 specifika	
bonusprogram	för	chefer	(Studieförbundet	Näringsliv	och	Samhälle,	2004).	

Göransson	(2003)	kategoriserar	tre	typer	av	strategigrupper	för	att	möjliggöra	jämställdhet	på	
ledande	positioner:		

• Hjälpa	anställda	att	kombinera	karriär	med	familj	
• Nätverks-	och	utbildningsprogram		
• Exponering	av	kvinnliga	chefer	
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Den	första	kategorin	behandlar	enligt	Göransson	(2003)	hur	organisationer	kan	stötta	samtliga	
anställda	att	kombinera	karriär	med	familj.	Detta	kan	organisationer	göra	genom	att	utöka	den	
befintliga	föräldrapenningen	med	en	extra	föräldralön	under	en	viss	period.	Detta	kan	leda	till	att	
fler	män	anser	det	vara	ekonomiskt	försvarbart	att	ta	ut	föräldraledighet	vilket	kan	minska	kraven	
på	att	det	av	tradition	är	kvinnor	som	tar	ut	föräldraledighet.	Dessutom	kan	det	även	vara	ett	sätt	
för	organisationer	att	begränsa	tiden	som	anställda	är	föräldralediga,	då	den	extra	föräldralönen	
vanligtvis	endast	betalas	ut	under	de	sex	 första	månaderna.	Vidare	anses	 flextid	vara	en	viktig	
faktor	för	att	möjliggöra	kombinationen	karriär	och	familj	för	att	underlätta	för	samtliga	anställda	
att	arbeta	hemifrån	när	det	behövs	(Göransson,	2003).	

Vidare	behandlar	den	andra	kategorin	av	strategier	olika	nätverks-	och	utbildningsprogram	som	
i	studier	visats	ha	stor	påverkan	på	kvinnors	möjligheter	till	vertikalt	avancemang.	I	detta	ingår	
vanligtvis	mentorskaps-	och	nätverksprogram	samt	olika	chefsutbildningar	(Göransson,	2003).	
Vikten	av	olika	jämställdhetsprogram	styrker	Wahl	et	al.	(2011)	som	menar	att	mentorprogram	
kan	 leda	 till	 att	 både	 adept	 samt	 mentor	 utvecklas	 i	 sina	 karriärer	 och	 att	 kunskap	 inom	
jämställdhet	 ökar.	 Interna	 och	 externa	 mentorprogram	 kan	 även	 leda	 till	 att	 organisationers	
ledning	får	en	tydligare	överblick	över	organisationens	olika	kompetenser.	I	jämställdhetsarbetet	
mot	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 är	 det	 mest	 vanligt	 och	 effektivt	 att	 erbjuda	
mentorprogram	med	enbart	kvinnor	eller	en	blandning	av	kvinnor	och	män	som	adepter	samt	
mentorer	(Göransson,	2003;	Wahl	et	al.,	2011).		

Vidare	betonar	Göransson	(2003)	och	Wahl	et	al.	(2011)	betydelsen	av	interna	chefsutbildningar	
som	fokuserar	på	jämställdhet.	Dessa	chefutbildningsprogram	kan	vara	utformade	på	olika	sätt,	
men	 vanligt	 förekommande	 är	 att	 öka	 kunskapen	 angående	 fördelar	 med	 jämställdhet	 och	
specifika	åtgärder	för	att	främja	fler	kvinnor	till	ledande	positioner	(Göransson,	2003;	Wahl	et	al.,	
2011).	Kvinnliga	nätverk	har	också	visats	vara	effektiva	för	att	öka	andelen	kvinnor	på	ledande	
positioner.	 Nätverk	 ämnar	 ge	 kvinnor	 möjlighet	 att	 utvecklas	 och	 är	 ett	 forum	 där	 idéer,	
kunskaper	 och	 erfarenheter	 kan	 utväxlas	 (SOU,	 1997:135).	 Dessa	 nätverk	 har	 kommit	 att	 bli	
betydande	för	kvinnors	vertikala	avancemang	(Eagly	&	Carli,	2003;	Powell,	2011b)	på	grund	av	
mäns	naturliga	skapande	av	informella	manliga	nätverk	(Wahl	och	Linghag,	2013).		

Den	tredje	kategorin	av	strategier	belyser	vikten	av	att	kvinnor	lyfts	fram	inom	organisationer	
(Göransson,	 2003).	 Därav	 är	 kvinnliga	 förebilder	 en	 viktig	 faktor	 för	 en	 ökad	 jämställdhet	 på	
ledande	 positioner	 inom	 organisationer.	 Att	 lyfta	 fram	 kvinnor	 som	 innehar	 höga	 ledande	
positioner	 skickar	en	 tydlig	 signal	och	bidrar	 till	 att	 andra	kvinnor	med	 liknande	ambitioner	 i	
större	utsträckning	söker	ledande	poster.		Med	andra	ord	är	det	först	när	organisationer	erhåller	
fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 som	 ett	 aktivt	 jämställdhetsarbete	 utförs	 vilket	 indikerar	
vikten	av	kvinnliga	 förebilder	 (Göransson,	2003;	Linehan	&	Walsh,	2001;	Vinnicombe	&	Bank,	
2003).		

Däremot	 menar	 Vinnicome	 och	 Bank	 (2003)	 att	 alla	 kvinnliga	 förebilder	 inte	 alltid	 är	 bra	
förebilder.	 Kvinnor	 på	 högre	 ledande	positioner	 inom	organisationer	 kan	 i	 vissa	 fall	 förstärka	
begreppet	"tänk	chef	-	tänk	man"	vilket	kan	skapa	en	oro	hos	andra	kvinnor	över	att	femininitet	
på	ledande	positioner	inte	existerar	(Vinnicombe	&	Bank,	2003).		
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Vidare	hävdar	Jandeska	och	Kraimer	(2005)	att	för	att	fler	kvinnor	ska	erhålla	ledande	positioner	
behöver	kvinnor	som	redan	besitter	höga	ledande	positioner	aktivt	ta	på	sig	rollen	som	förebilder.	
Wahl	et	al.	(2011)	styrker	vikten	av	kvinnliga	förebilder	men	tillägger	att	på	grund	av	den	rådande	
bristen	av	kvinnor	på	 ledande	positioner	 finns	det	en	risk	att	 för	höga	krav	ställs	på	befintliga	
kvinnliga	chefer.	En	kvinnlig	chef	riskerar	att	behöva	representera	hela	gruppen	kvinnor	istället	
för	sin	egen	individ	vilket	kan	öka	kraven	på	perfektion	och	överprestation	(Wahl	et	al.,	2011).		

Slutligen	poängterar	Göransson	 (2003)	att	 endast	 en	av	dessa	åtgärder	 inte	på	egen	hand	per	
automatik	kommer	leda	till	fler	kvinnor	på	ledande	positioner,	utan	det	är	av	stor	vikt	att	flera	
insatser	utförs	samtidigt	för	att	jämställdhetsarbetet	ska	ge	önskad	effekt.	Dessa	olika	strategier	
för	att	öka	jämställdheten	på	ledande	positioner	kommer	i	sin	tur	leda	till	fler	kvinnor	söker	sig	
till	 mansdominerade	 organisationer	 och	 även	 bidra	 till	 en	 förbättrad	 arbetsmiljö	 (Göransson,	
2003).	Därav	anses	dessa	olika	strategier	vara	av	relevans	att	vidare	analysera	i	studien.	

2.5.1 Ledningens	roll	

En	 ledning	 som	 arbetar	 proaktivt	 och	 kontinuerligt	 för	 att	 erhålla	 en	 högre	 andel	 kvinnor	 på	
ledande	 positioner	 är	 en	 viktig	 faktor	 för	 ökad	 jämställdhet	 inom	 organisationer	 (Andersson,	
Amundsdotter	 &	 Svensson,	 2009;	 Boschini,	 2004;	 Studieförbundet	 Näringsliv	 och	 Samhälle,	
2004).	Det	är	därför	viktigt	att	organisationer	definierar	sin	betydelse	av	jämställdhet	och	därefter	
tar	 fram	en	strategisk	handlingsplan	 för	hur	organisationen	ska	nå	dit	samt	vilka	 förändringar	
som	krävs	(Glans,	2008).	Vidare	kan	det	förekomma	vissa	svårigheter	för	en	enskild	anställd	att	
förstå	betydelsen	av	mångfalds-	och	jämställdhetsarbete.	Därför	är	det	viktigt	att	organisationers	
ledning	 framhåller	 jämställdhetens	 fördelar	 på	 ett	 tydligt	 och	 konkret	 sätt	 till	 samtliga	
medarbetare.	Det	kan	vara	en	utmaning	 för	en	organisations	 ledning	att	 förmedla	 information	
genom	 hela	 den	 hierarkiska	 strukturen.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 ledningen	 utvärderar	
organisationskulturen	 och	 dess	 värderingar	 för	 att	 ha	möjlighet	 att	 utveckla	 organisationen	 i	
önskad	riktning	(Boschini,	2004).		

En	milstolpe	 i	 jämställdhetsarbetet	är	när	alla	anställda	 inom	en	organisation	är	medvetna	om	
jämställdhetens	fördelar	och	förstår	vikten	av	arbetet	(Boschini,	2004).	Dessutom	är	det	av	stor	
vikt	 att	 göra	 ledningens	 jämställdhetsarbete	 synligt	 för	 alla	 olika	 intressenter.	 Detta	 kan	
genomföras	på	 flera	olika	sätt,	exempelvis	genom	att	redovisa	statistik	om	andelen	kvinnor	på	
olika	nivåer	och	representationen	av	kvinnor	på	de	befattningarna	med	högst	inkomst.	Ett	annat	
sätt	kan	vara	att	införa	en	jämställdhetsplan	med	tydliga	mål	som	kan	följas	upp	och	utvärderas	
(Boschini,	2004;	Göransson,	2003).	

Sammanfattningsvis	visar	ovanstående	forskning	att	organisationer	behöver	ha	en	ledning	som	
proaktivt	arbetar	med	jämställdhet	för	att	fler	kvinnor	ska	erhålla	ledande	positioner.	En	lednings	
största	 utmaning	 har	 visats	 vara	 att	 lyckas	 förmedla	 betydelsen	 av	 jämställdhet	 till	 samtliga	
anställda	 i	 organisationer.	 Med	 andra	 ord	 är	 en	 lednings	 aktiva	 jämställdhetsarbete	 en	
nyckelfaktor	för	att	öka	jämställdhet	på	ledande	positioner,	därav	anses	ledningens	roll	vara	av	
vikt	för	studien.	
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2.5.2 Mellanchefers	roll	

Det	 förekommer	 en	 avsaknad	 av	 forskning	 gällande	 mellanchefers	 roll	 i	 jämställhetsarbetet	
(Andersson	 et	 al.,	 2009).	 Andersson	 et	 al.	 hävdar	 att	 mellanchefers	 kontaktnät	 vertikalt	 i	
organisationen	i	kombination	med	dess	möjlighet	till	inflytande	medför	att	mellanchefer	har	stor	
potential	att	 förändra	 jämställdhetsarbetet.	Enligt	Mintzberg	(1979)	har	mellanchefer	makt	att	
förändra	arbetet	horisontellt	men	också	 i	varierande	grad	vertikalt	 inom	organisationer.	 Inom	
större	 organisationer	 är	 det	 vanligtvis	 mellanchefer	 som	 ansvarar	 för	 och	 övervakar	 olika	
organisationsenheter	 samt	 dess	 medarbetare.	 Med	 stöd	 av	 ledningens	 uppsatta	 riktlinjer	 och	
direktiv	utvecklar	mellanchefer	oftast	 strategier	 för	hur	arbetet	ska	koordineras	på	respektive	
operativa	enhet	(Mintzberg,	1979).		

Mellanchefer	 har	 således	 makt	 att	 främja	 karriärutveckling	 för	 medarbetare	 och	 även	 goda	
möjligheter	 att	 främja	 jämställdhet	 inom	 den	 egna	 arbetsgruppen	 (Andersson	 et	 al.,	 2009;	
Mintzberg,	1979;	Wahl,	2014).	Enligt	Wahl	(2014)	är	det	viktigt	att	öka	medvetenheten	om	vikten	
av	 jämställdhetsarbete	 hos	 mellanchefer.	 Detta	 för	 att	 mellanchefer	 måste	 börja	 utmana	 den	
manliga	normen	som	finns	på	ledande	positioner	inom	mansdominerade	organisationer.	Genom	
att	utmana	den	manliga	normen	får	mellanchefer	en	möjlighet	att	reflektera	över	de	strukturella	
skillnader	som	existerar	inom	organisationer	i	relation	till	kön	(Wahl,	2014).	Vidare	hävdar	Wahl	
att	 de	manliga	mellancheferna	 är	 en	 speciellt	 viktig	målgrupp	 för	 att	 öka	medvetenheten	 om	
jämställdhetsarbetet	 och	 i	 utmaningen	 av	 de	 homosociala	 strukturerna	 inom	 organisationer.		
Däremot	hävdar	Andersson	et	al.	att	för	att	hela	organisationen	ska	bli	jämställd	krävs	det	stöd	
från	 organisationens	 ledning.	Med	 stöd	 från	 ledningen	 kan	mellanchefers	 jämställdhetsarbete	
leda	till	en	mer	innovativ	och	utvecklande	organisation	(Andersson	et	al.,	2009).		

Sammanfattningsvis	påtalar	ovanstående	forskning	att	det	finns	en	avsaknad	av	forskning	om	hur	
mellanchefer	kan	påverka	organisationers	jämställdhetsarbete.	Däremot	visar	den	forskning	som	
finns	att	mellanchefer	har	stora	möjligheter	att	influera	jämställdhetsarbetet	inom	organisationer	
och	således	arbeta	för	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	Därför	anses	detta	perspektiv	vara	av	
relevans	då	det	kan	leda	till	ytterligare	studier	angående	mellanchefers	roll.	

2.5.3 Könskvotering	

Att	 införa	 lagstadgad	 könskvotering	 av	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 har	 varit	 en	 återkommande	
debatt	 inom	den	svenska	politiken	under	2000-talet.	 I	det	 svenska	 samhället	 existerar	en	 stor	
förvirring	 kring	 vad	 kvotering	 är	 och	 hur	 det	 ska	 användas.	 Den	 allmänna	 uppfattningen	 av	
kvotering	är	att	det	innebär	en	fördelning	av	hälften	kvinnor	och	hälften	män,	däremot	hävdar	
SOU	(2003:16)	att	denna	uppfattning	nödvändigtvis	inte	är	korrekt.	Det	förekommer	olika	typer	
av	kvotering	som	kan	användas	för	att	öka	jämställdheten	inom	organisationer.	Kvotering	som	
lagstiftning	och	kvotering	som	frivillig	förändringsmetod	är	två	skilda	metoder	och	det	är	viktigt	
att	 särskilja	 dessa	 två	 (SOU,	 2003:16).	 Könskvotering	 kan	 leda	 till	 att	 jämställdhetsarbetet	
påskyndas	 och	 att	 jämställdhet	 på	 ledande	 positioner	 ökar	 i	 en	 snabbare	 takt	 (SOU,	 2003:16;	
Wang	 &	 Kelan,	 2013).	 Organisationer	 med	 kvinnor	 i	 styrelsen	 utser	 i	 en	 större	 utsträckning	
kvinnor	 till	 styrelseordföranden	 än	 styrelser	 med	 majoriteten	 män	 (Wang	 &	 Kelan,	 2013).	
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Däremot	 kan	 könskvotering	 även	 medföra	 negativa	 konsekvenser	 för	 kvinnor,	 exempelvis	
ifrågasättanden	av	kvinnors	kompetens.	Lagstadgad	kvotering	är	endast	att	föredra	i	de	fall	där	
kvotering	som	frivillig	förändringsmetod	inte	ger	någon	effekt	(SOU,	2003:16).			

Könskvotering	som	frivillig	förändringsmetod	kan	till	exempel	innebära	att	organisationer	sätter	
upp	tydliga	mål	över	andelen	kvinnor	och	män	på	en	specifik	avdelning	och	att	målen	sedermera	
följs	upp	(Wahl	et	al.,	2011).	Wahl	et	al.	 (2011)	menar	att	en	vanlig	missuppfattning	angående	
könskvotering	är	att	metoden	antas	 frångå	krav	på	betydande	kompetens	vilket	nödvändigtvis	
inte	är	sant.	Därför	hävdar	SOU	(2003:16)	att	en	viktig	aspekt	för	organisationer	är	att	förmedla	
till	alla	anställda	anledningen	till	varför	kvotering	används	och	varför	metoden	är	viktigt	vilket	
indirekt	kan	öka	kravet	på	kunskap	inom	jämställhet.	Vidare	är	det	av	stor	vikt	att	organisationer	
beslutar	om	vilka	kvoter	som	organisationen	strävar	efter	och	inom	vilken	tidsperiod	denna	kvot	
ska	 uppnås.	 Kvotering	 som	 frivillig	 förändringsmetod	 är	 dock	 inte	 ett	 vanligt	 verktyg	 inom	
svenska	organisationer	för	att	öka	jämställdheten	på	ledande	positioner	samtidigt	som	lagstadgad	
kvotering	vanligtvis	inte	är	önskvärt	(SOU	2003:16).	Däremot	hävdar	Wahl	et	al.	att	en	vanlig	typ	
av	 könskvotering	 är	 att	 organisationer	 sätter	 upp	 tydliga	mål	 angående	 andelen	 kvinnor	 som	
sedan	 aktivt	 följs	 upp	 vilket	 brukar	 kallas	 för	 missvisande	 kvotering.	 En	 mildare	 variant	 av	
kvotering	är	positiv	särbehandling	som	exempelvis	kan	innebära	det	underrepresenterade	könet	
väljs	till	en	tjänst	om	två	kandidater	har	likvärdig	kompetens	(Wahl	et	al.,	2011).	

Sammanfattningsvis	visar	ovanstående	forskning	att	det	finns	olika	typer	av	könskvotering	som	
kan	 användas	 för	 att	 öka	 jämställdheten	 inom	organisationer.	 Enligt	 forskningen	 förekommer	
däremot	 ofta	 en	 felaktig	 uppfattning	 om	 att	 könskvotering	 i	 organisationer	 ersätter	 krav	 på	
kompetens,	vilket	anses	vara	en	barriär	vid	införandet	av	kvotering.	Således	är	bristande	kunskap	
en	viktig	aspekt	att	betrakta	och	vilken	effekt	könskvotering	kan	ha	inom	svenska	teknikföretag.		 	
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3 METOD	

I	följande	kapitel	kommer	studiens	arbetssätt	och	tillvägagångssätt	att	förklaras	och	motiveras.	
Studiens	arbetsprocess,	metodval	och	empiriinsamling	kommer	att	presenteras	för	att	slutligen	
mynna	ut	i	en	metoddiskussion.	

3.1 Arbetsprocess	och	metodval	

I	 studiens	 initiala	 skede	 kontaktades	 en	 forskare	 inom	 genus	 och	 organisation	 vid	 Kungliga	
Tekniska	 Högskolan	 i	 Stockholm	 för	 att	 erhålla	 förslag	 på	 väsentlig	 forskning	 inom	 området	
kvinnor	på	ledande	positioner.	Rekommenderade	böcker	och	vetenskapliga	artiklar	bidrog	till	en	
ökad	grundlig	förståelse	kring	forskningen	om	jämställdhet	på	ledande	positioner.	Utifrån	detta	
kunde	 viktiga	 sökord	 och	 återkommande	 forskare	 identifieras	 till	 förmån	 för	 den	 fortsatta	
litteraturstudien.		

Det	finns	två	primära	metoder	att	ta	i	betänkande	vid	studiens	initiala	skede:	en	kvantitativ	och	
en	kvalitativ	metod.	En	kvantitativ	metod	använder	sig	av	konkret	kvantitativa	data	som	erhålls	
exempelvis	från	enkätundersökningar	eller	mätningar	(Blomkvist	&	Hallin,	2015).	En	kvalitativ	
metod	är	däremot	att	föredra	då	en	undersökning	ska	klargöra,	beskriva	och	tolka	ett	specifikt	
fenomen	 (Alvehus,	 2013;	 Ahrne	 &	 Svensson,	 2011).	 Med	 avseende	 på	 studiens	 syfte	 samt	
undersökande	och	tolkande	karaktär	valdes	således	en	kvalitativ	metod.	Vidare	menar	Blomkvist	
och	Hallin	(2015)	att	det	finns	tre	olika	sätt	att	förhålla	sig	till	teori	och	empiri	i	en	vetenskaplig	
studie:	 deduktiv,	 induktiv	 eller	 abduktiv	 forskningsansats.	 Denna	 studie	 inleddes	 med	 en	
genomgång	av	tidigare	forskning	inom	jämställdhet	på	ledande	positioner,	vilket	till	viss	del	har	
lett	 till	 studiens	 teorigenomgång.	Detta	kan	 liknas	vid	en	deduktiv	ansats	 (Blomkvist	&	Hallin,	
2015).	 Däremot	 har	 även	 teori	 anpassats	 efter	 det	 som	 framkommit	 vid	 studiens	 empiriska	
undersökning,	vilket	enligt	Blomkvist	och	Hallin	kan	liknas	vid	en	induktiv	ansats.	Med	andra	ord	
har	en	abduktiv	forskningsansats	implementerats	i	denna	studie,	vilket	är	en	kombination	av	en	
deduktiv	och	induktiv	ansats	(Blomkvist	&	Hallin,	2015).	

3.1.1 Fallstudie	

En	fallstudie	är	en	typ	av	forskningsdesign	som	innebär	att	empiri	 inhämtas	från	ett	eller	flera	
studieobjekt	 som	 kan	 bidra	 till	 att	 vidare	 beskriva	 ett	 specifikt	 fenomen	 (Blomkvist	 &	 Hallin,	
2015).	Fallstudie	är	den	forskningsdesign	som	har	använts	i	denna	studie	där	Teknikföretaget	har	
undersökts.	Teknikföretaget	är	en	global	organisation	i	Sverige	som	verkar	inom	teknikbranschen	
som	 av	 tradition	 är	 mansdominerad.	 År	 2016	 var	 fördelningen	 mellan	 kvinnor	 och	 män	 i	
teknikbranschen	 20	 respektive	 80	 procent	 (Innovations-	 och	 kemiindustrierna,	 2016).	
Teknikföretaget	 som	 studieobjekt	 är	 av	 relevans	 då	 organisationen	 följer	 samma	 trend	 som	
teknikbranschen	i	stort.	Teknikföretaget	har	en	fördelning	av	kvinnor	och	män	på	22	respektive	
78	procent	och	är	således	per	definition	mansdominerat	då	organisationen	har	en	fördelning	på	
mer	än	60	procent	män	(SCB,	2016;	Wahl	et	al.,	2011).		
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3.2 Empiriinsamling		

Studiens	 primära	 källor	 utgörs	 av	 Teknikföretagets	 interna	 dokument	 och	 även	 individuella	
intervjuer.	Vidare	har	även	en	förberedande	intervju	utförts	för	att	erhålla	en	djupare	förståelse	
för	Teknikföretagets	arbete	i	frågan.	Interna	dokument	från	Teknikföretaget	har	använts	för	att	
beskriva	organisationen	och	dess	jämställdhetsarbete.	Vidare	har	statistik	över	fördelningen	av	
kvinnor	 och	 män	 inom	 olika	 områden	 erhållits	 från	 Teknikföretaget.	 Statistiken	 har	 därefter	
analyserats	 för	 att	 ge	 en	 så	 korrekt	 och	 detaljerad	 bild	 av	 fördelningen	 som	 möjligt.	 Den	
förberedande	intervjun	utfördes	över	telefon	med	en	respondent	inom	HR	som	har	hög	vetskap	
angående	Teknikföretagets	 kvinnliga	 nätverk	 och	 dess	 innehåll.	 Vidare	 har	 respondenten	 stor	
kunskap	 angående	organisationens	 rekryteringsarbete.	Det	 som	 framkom	under	 intervjun	har	
således	 använts	 för	 att	 förklara	 Nätverket	 och	 även	 Teknikföretagets	 rekryteringsarbete.	
Intervjun	 var	 utformad	 för	 att	 generera	 kunskaper	 angående	 Nätverket,	 jämställdhet	 i	
rekryteringsprocesser	och	Teknikföretagets	arbete	för	att	främja	kvinnor	utanför	Nätverket	att	
avancera	 inom	 organisationen.	 Respondenten	 har	 erhållit	 kodningen	 HR1	 och	 ställda	
intervjufrågor	kan	ses	i	bilaga	1.		

3.2.1 Individuella	intervjuer	

Intervjuer	 är	 att	 föredra	 när	 ett	 fenomen	 kan	 tolkas	 på	 olika	 sätt	 (Blomkvist	&	Hallin,	 2015).	
Kvalitativa	intervjuer	är	fördelaktigt	när	intervjuare	vill	ha	möjlighet	att	anpassa	studien	efter	det	
som	 framkommer	 under	 intervjutillfällena	 (Ahrne	 &	 Svensson,	 2011;	 Bryman	 &	 Bell,	 2013).	
Kvalitativa	 intervjuer	 ger	 således	 utrymme	 för	 flexibilitet,	 vilket	 efterfrågades	 i	 utförandet	 av	
denna	studie	för	att	få	ut	så	mycket	som	möjligt	av	expertis,	upplevelser	och	tankar	i	frågan	från	
samtliga	 respondenter.	 Detta	 leder	 till	 att	 även	 individuella	 intervjuer	 utgör	 studiens	 primära	
källor	då	författarna	själva	har	utarbetat	materialet	(Blomkvist	&	Hallin,	2015).	

Intervjufrågorna	utformades	på	ett	sådant	sätt	att	respondenterna	skulle	få	tillfälle	att	svara	på	
frågorna	så	flexibelt	och	öppet	som	möjligt.	Detta	innebär	att	semistrukturerade	intervjuer	har	
använts	genomgående	i	denna	studie	då	öppna	frågor	har	bestämts	i	förväg	som	respondenterna	
har	haft	möjlighet	att	besvara	fritt	utifrån	egna	tankar,	upplevelser	och	kunskaper	(Bryman	&	Bell,	
2013).	

Eftersom	att	studiens	syfte	är	att	undersöka	hur	företag	i	teknikbranschen	kan	arbeta	för	en	ökad	
jämställdhet	 på	 ledande	 positioner	 har	 följande	 respondentgrupper	 intervjuats	 inom	
Teknikföretaget:	

• Ledningen		
• Rekryterande	chefer		
• Kvinnor	med	ambitionen	att	nå	en	högre	ledande	position		
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För	 att	 erhålla	 en	 större	 förståelse	 för	 hur	Teknikföretaget	 arbetar	 för	 att	 fler	 kvinnor	 ska	 nå	
ledande	positioner	har	 en	 intervju	med	en	 representant	 från	 ledningen	utförts.	 Intervjun	med	
ledningen	utfördes	i	syfte	att	erhålla	kunskaper	inom	arbetssätt	och	tankar	kring;	jämställdhet,	
karriärutveckling,	 organisationskultur,	 chefs-	 och	 ledarskap	 samt	 möjlighet	 till	 inflytande.	
Intervjufrågor	som	ställdes	i	samband	med	intervju	med	ledningen	kan	ses	i	Bilaga	2.		

Vidare	 har	 sju	 rekryterande	 chefer	 på	 mellannivå	 inom	 Teknikföretaget	 intervjuats	 i	 det	
avseendet	att	det	är	chefer	på	denna	nivå	som	i	stor	omfattning	anställer	andra	chefer	och	lyfter	
lovande	talanger	inom	organisationen.	Därav	är	det	av	relevans	att	undersöka	hur	rekryterande	
chefer	arbetar	för	att	främja	kvinnor	till	ledande	positioner	och	vad	som	kan	förbättras	i	arbetet	
mot	jämställdhet	på	ledande	positioner.	Vidare	ämnade	intervjuerna	att	generera	kunskaper	om	
rekryterande	 chefers	 arbetssätt	 och	 tankar	 kring	 jämställdhet,	 karriärutveckling,	 ledarskap,	
ledningsarbete,	 stöd,	 organisationskultur	 samt	 möjlighet	 till	 inflytande	 (Se	 bilaga	 3	 för	
intervjufrågor).	Samtliga	rekryterande	chefer	i	denna	intervjugrupp	är	män	vilket	dels	beror	på	
att	 det	 speglar	 hur	 fördelningen	på	 chefspositioner	 är	 i	många	 företag	 inom	 teknikbranschen,	
vilket	 gör	 urvalet	 av	 kvinnliga	 rekryterande	 chefer	mindre.	 Dessutom	 ansågs	 det	 av	 vikt	 att	 i	
denna	 studie	 erhålla	 både	 ett	 manligt	 och	 kvinnligt	 perspektiv,	 för	 att	 styrka	 studiens	
trovärdighet.		

Vidare	är	det	av	vikt	för	studiens	syfte	att	undersöka	hur	kvinnor	med	ambitionen	att	nå	ledande	
positioner	upplever	 jämställdhetsarbetet,	 eventuella	hinder	 för	kvinnors	karriärutveckling	och	
möjligheter	till	ytterligare	avancemang	inom	Teknikföretaget.	Därför	togs	det	medvetna	valet	att	
intervjua	kvinnor	inom	Teknikföretaget	som	har	en	ledande	position	eller	ambitionen	att	nå	en	
ledande	position.	Denna	intervjugrupp	är	uppdelad	i	två	delar:	kvinnor	som	ingår	i	Nätverket	samt	
en	kontrollgrupp	likvärdiga	kvinnor	som	inte	ingår	i	samma	nätverk.		

Teknikföretaget	 har	 ett	 nätverk	 för	 kvinnor	 med	 syftet	 att	 fler	 kvinnor	 ska	 nå	 höga	 ledande	
positioner	inom	organisationen.	Kandidater	till	Nätverket	blir	nominerade	utifrån	vissa	kriterier,	
där	ett	av	kriterierna	är	att	kvinnorna	ska	ha	haft	någon	typ	av	chefsposition	om	minst	två	år.	Med	
andra	ord	kan	det	även	förekomma	chefer	med	rekryteringsansvar	inom	denna	respondentgrupp,	
vilket	 således	 gjorde	 urvalet	 av	 kvinnliga	 chefer	 på	 mellannivå	 till	 respondentgruppen	
rekryterande	chefer	mindre.	Kvinnor	inom	Nätverket	ansågs	ha	stor	relevans	för	studien	eftersom	
att	 respondenterna	 befinner	 sig	 inom	 olika	 avdelningar	 och	 på	 olika	 ledande	 positioner	 inom	
organisationen.	Detta	bidrar	till	en	spridning	av	respondenter	och	tillhörande	erfarenheter	inom	
flertalet	 av	 organisationens	 olika	 avdelningar.	 Därför	 har	 tolv	 kvinnor	 inom	 detta	 nätverk	
intervjuats	i	egenskap	av	kvinnor	med	ambitionen	att	nå	en	högre	ledande	position.			

För	 att	 kontrollera	 att	 även	 kvinnor	 som	 inte	 har	 blivit	 nominerade	 till	 detta	 nätverk	 delar	
liknande	uppfattningar	om	Teknikföretagets	arbete	i	frågan	har	även	två	intervjuer	utförts	med	
kvinnor	som	inte	 ingår	 i	det	specifika	nätverket.	Dessa	hittades	till	viss	del	genom	ett	så	kallat	
snöbollsurval	 vilket	 innebär	 att	 tidigare	 respondenter	 har	 föreslagit	 andra	 möjliga	
intervjupersoner	inom	organisationen	(Alvehus,	2013).	Intervjuerna	har	behandlat	jämställdhet,	
karriärutveckling,	chefs-	och	ledarskap,	ledningsarbete,	stöd,	organisationskultur	samt	möjlighet	
till	inflytande	(Se	bilaga	4	för	intervjufrågor).	
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Samtliga	 respondenter	 har	 valts	 ut	 med	 stöd	 från	 handledare	 på	 Teknikföretaget	 och	 andra	
anställda	 inom	 företaget.	 Förfrågan	 om	 intervju	 skickades	 ut	 via	 mail	 och	 av	 28	 utskickade	
förfrågningar	 svarade	23	 stycken	att	de	 ställer	upp	på	 intervjun,	 en	 svarade	att	det	 inte	 fanns	
möjlighet	till	intervju	och	fyra	besvarade	inte	mailförfrågan.	Alla	intervjuer	utfördes	under	mars	
och	april	2018	och	en	sammanställning	av	antal	respondenter	från	samtliga	urvalsgrupper	kan	
ses	i	tabell	1	nedan.	

Tabell	1	-	Antal	respondenter	i	studien.	

Respondenter	 Antal	
Ledning	 1	

Human	Resources	 1	
Kvinnor	inom	nätverk	 12	
Kvinnor	utom	nätverk	 2	
Rekryterande	chefer	 7	
Totalt	 23	

	
Två	 respondenter	 efterfrågade	 intervjufrågorna	 i	 förväg	 (LE1	 och	 NK12),	 medan	 resterande	
respondenter	 fick	 tillgång	 till	 frågorna	 i	 samband	 med	 det	 inbokade	 intervjutillfället.	 19	 av	
intervjuerna	 utfördes	 personligt	 inom	 Teknikföretagets	 lokaler,	 två	 utfördes	 över	 det	 digitala	
mötesrummet	Skype	Företag	och	två	utfördes	över	telefon.	Personliga	intervjuer	försökte	bokas	
in	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt,	men	på	grund	av	långa	avstånd	och	förhinder	utfördes	några	
intervjuer	över	telefon	och	Skype.	

Samtliga	 respondenter	meddelades	 om	 anonymitet	 i	 studien,	 både	 i	 samband	med	 den	 första	
mailkontakten	men	också	vid	intervjutillfället.	Respondenternas	anonymitet	valdes	dels	på	grund	
av	 att	 det	 inte	 är	 av	 relevans	 för	 studien	 vilken	 individ	 som	 uttrycker	 vad.	 Dessutom	 kan	
anonymitet	 leda	 till	 att	 respondenterna	 i	 en	högre	 grad	 svarar	på	 intervjufrågorna	på	 ett	mer	
öppet	och	bekvämt	sätt.	Med	avseende	till	respondenters	och	Teknikföretagets	anonymitet	har	
vissa	citat	som	har	använts	i	studien	redigerats,	dock	utan	att	förändra	citatens	initiala	innebörd	
och	budskap.		
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Vidare	har	vardera	respondent	tilldelats	en	specifik	kod	för	att	särskilja	intervjugrupperna	samt	
tillhörande	respondenter,	vilket	presenteras	i	tabell	2	nedan.	

Tabell	2	-	Kodning	respondenter.	

Grupp	 Kod	 Kön	

Ledningsgrupp	 LE1	 Kvinna	
Human	Resources	 HR1	 Kvinna	
Rekryterande	chef	 RC1	 Man	
Rekryterande	chef	 RC2	 Man	
Rekryterande	chef	 RC3	 Man	
Rekryterande	chef	 RC4	 Man	
Rekryterande	chef	 RC5	 Man	
Rekryterande	chef	 RC6	 Man	
Rekryterande	chef	 RC7	 Man	
Kvinna	i	nätverk	 NK1	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK2	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK3	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK4	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK5	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK6	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK7	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK8	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK9	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK10	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK11	 Kvinna	
Kvinna	i	nätverk	 NK12	 Kvinna	
Kvinna	icke	nätverk	 INK1	 Kvinna	
Kvinna	icke	nätverk	 INK2	 Kvinna	

	

Efter	godkännande	från	samtliga	respondenter	spelades	intervjuerna	in	eftersom	att	det	i	annat	
fall	 är	 lätt	 för	 intervjuare	 att	 feltolka	 respondenters	 svar	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Under	
intervjuerna	var	båda	författarna	närvarande	och	en	ställde	huvudfrågorna	medan	båda	ställde	
följdfrågor,	detta	på	grund	av	att	det	enligt	Bryman	och	Bell	är	 fördelaktigt	att	vara	 fler	än	en	
intervjuare	närvarande.	Fler	än	en	intervjuare	kan	leda	till	att	respondenter	upplever	situationen	
mer	avslappnad	och	för	att	intervjuare	erhåller	en	bättre	helhetsbild	av	intervjun	(Bryman	&	Bell,	
2013).	Intervjuerna	transkriberades	efter	varje	intervju	och	därefter	raderades	ljudfilerna	med	
avseende	till	respondenternas	anonymitet.	
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3.3 Metoddiskussion	

Enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	kan	en	kvalitativ	studie	granskas	utifrån	två	väsentliga	kriterier:	
trovärdighet	 och	 äkthet.	 Trovärdighet	 i	 sin	 tur	 behandlar	 fyra	 delkriterier:	 pålitlighet,	
tillförlitlighet,	överförbarhet	och	bekräftelse.	Pålitlighet	eller	reliabilitet	diskuterar	om	studiens	
erhållna	resultat	skulle	bli	det	samma	om	studien	utförs	på	nytt	(Bryman	&	Bell,	2013)	och	om	
passande	metoder	har	använts	vid	framtagandet	av	källor	(Blomkvist	&	Hallin,	2015).	Eftersom	
att	studien	har	ett	undersökande	syfte	och	ämnar	undersöka	hur	anställda	inom	Teknikföretaget	
upplever	jämställdhetsarbetet	anses	intervjuer	vara	lämpligt	för	att	erhålla	resultat	som	uppfyller	
syftet.		

Vidare	menar	Bryman	och	Bell	(2013)	att	respondenters	svar	i	en	studie	med	hög	reliabilitet	inte	
förändras	avsevärt	om	en	ny	grupp	av	respondenter	intervjuas	eller	om	intervjuerna	genomförs	
av	 andra	 personer.	 Eftersom	 att	 respondenterna	 i	 studien	 är	 fördelade	 över	 Teknikföretagets	
samtliga	 verksamheter	 och	 svaren	 i	 stort	 är	 samstämmiga	 inom	 respektive	 respondentgrupp,	
anses	urvalet	överlag	representera	den	generella	uppfattningen	hos	Teknikföretagets	anställda.	
Dessutom	 har	 samtliga	 23	 respondenter	 en	 god	 insyn	 i	 Teknikföretagets	 verksamhet	 och	
teknikbranschen,	vilket	leder	till	slutsatsen	att	även	om	respondenterna	ersätts	med	nya	skulle	
svaren	vara	likvärdiga.	Däremot	kan	det	vara	svårt	att	kontrollera	samtliga	respondenters	svar	
som	framkommit	under	intervjuerna	då	svaren	representerar	respondenternas	upplevelser.	

På	 grund	 av	 respondenters	 och	 studieobjektets	 anonymitet	 är	 författarna	 medvetna	 om	 att	
studiens	replikerbarhet	är	låg,	det	vill	säga	att	det	inte	är	möjligt	att	på	nytt	genomföra	en	identisk	
studie.	Däremot	hävdar	Bryman	&	Bell	(2013)	att	replikerbarhet	är	av	mindre	vikt	vid	utförandet	
av	kvalitativa	studier	då	det	i	vilket	fall	är	svårt	att	återskapa	ett	socialt	tillstånd	som	är	identiskt	
med	 respondenters	 och	 författares	 utgångsläge.	 Dessutom	 är	 anonymitet	 hos	 studieobjekt	 i	
kvalitativa	 studier	 vanligt	 då	 studieobjektets	 identitet	 inte	 är	 av	 betydelse	 ur	 en	 vetenskaplig	
synpunkt.	

En	studies	tillförlitlighet	och	överförbarhet	motsvarar	en	studies	validitet,	vilket	ämnar	diskutera	
om	 använda	 referenser	 samt	 källor	 kan	 besvara	 studiens	 syfte,	 problematisering	 och	
forskningsfrågor	 (Blomkvist	&	Hallin,	2015).	För	att	 säkerhetsställa	studiens	 tillförlitlighet	har	
triangulering	använts,	vilket	 innebär	att	 flera	metoder	 för	att	 inhämta	material	 till	 studien	har	
använts	(Bryman	&	Bell,	2013;	Ahrne	&	Svensson,	2011).	Dessutom	hävdar	Bryman	och	Bell	att	
triangulering	 även	 innefattar	 när	 en	 sekundär	 källa	 eller	 en	 respondent	 styrker	 övriga	
respondenter,	vilket	är	fallet	i	denna	studie.	Vidare	är	den	litteratur	som	har	valts	att	användas	i	
denna	studie	förhandsgranskad	av	experter	inom	respektive	områden,	vilket	enligt	Blomkvist	och	
Hallin	(2015)	är	av	stor	vikt	för	studiens	tillförlitlighet.		

Delkriteriet	 bekräftelse	 behandlar	 författarnas	 objektivitet	 genomgående	 i	 studien	 (Bryman	&	
Bell,	2013).	Författarna	har	i	intervjuer	förhållit	sig	till	en	på	förhand	bestämd	frågemall	för	att	
säkerhetsställa	 objektivitet	 i	 frågorna	 till	 samtliga	 respondenter.	 Med	 avseende	 på	 studiens	
abduktiva	forskningsansats	baserades	även	intervjufrågor	till	viss	del	på	tidigare	forskning	och	
studiens	teorigenomgång.		
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Vidare	 har	 teorigenomgången	 även	 anpassats	 efter	 respondenternas	 svar,	 vilket	 bekräftar	
författarnas	 objektivitet.	 Däremot	 är	 författarna	 medvetna	 om	 svårigheten	 att	 uppnå	 absolut	
objektivitet	utan	subjektiva	värderingar	i	kvalitativa	studier	likt	denna.	

Kriteriet	 äkthet	 innebär	 vilken	 effekt	 studien	 kan	 leda	 till	 för	 studieobjekt	 och	 deltagande	
respondenter	(Bryman	&	Bell,	2013).	Studien	förväntas	spela	en	rättvis	bild	av	Teknikföretaget,	
leda	till	reflektion	hos	deltagande	parter	och	förhoppningar	att	rekommendationer	kan	bidra	till	
fler	kvinnor	på	ledande	positioner	inom	organisationen.	
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4 JÄMSTÄLLDHET	PÅ	LEDANDE	POSITIONER	

I	 denna	del	 presenteras	 empiri	 från	 interna	dokument	och	 intervjuer	 som	omfattar	 kvinnor	med	
ambitionen	 att	 nå	 en	 högre	 ledande	 position	 inom	 Teknikföretaget	 (NK1-12	 och	 INK1-2),	
rekryterande	chefer	som	anställer	andra	chefer	(RC1-7)	samt	den	svenska	ledningen	(LE1).	

4.1 Jämställdhet	inom	Teknikföretaget	

Teknikföretaget	har	år	2018	en	total	andel	kvinnliga	chefer	på	20	procent	vilket	organisationen	
anser	är	alldeles	för	låg	(LE1).	Därför	är	målet	att	år	2020	ska	andelen	kvinnliga	chefer	vara	30	
procent	 inom	organisationen.	Teknikföretaget	har	sju	uttalade	hierarkiska	organisationsnivåer	
där	 nivå	 ett	 representerar	 den	 svenska	 ledningen	 och	 nivå	 sju	 första	 linjens	 chef	 (internt	
dokument).	 Fördelningen	 av	 kvinnliga	 och	manliga	 chefer	 per	 organisationsnivå	 varierar	 och	
illustreras	i	tabell	3	nedan.	

Tabell	3	-	Teknikföretagets	fördelning	av	chefer	per	kön	1	januari	år	2018	(internt	dokument).	

Organisations-
nivå	

Antal	kvinnliga	
chefer	

Antal	manliga	
chefer		

Kvinnliga	
chefer	[%]	

Manliga	chefer	
[%]	

1	 3	 6	 33	 67	
2	 13	 23	 36	 64	
3	 26	 91	 22	 78	
4	 38	 193	 16	 84	
5	 50	 189	 21	 79	
6	 23	 102	 18	 82	
7	 2	 25	 7	 93	
	
Vidare	 har	 Teknikföretaget	 olika	 nivåer	 på	 sina	 chefsroller	 med	 varierande	 grad	 av	
resultatansvar.	Fördelningen	av	kvinnliga	och	manliga	chefer	med	olika	grader	av	resultatansvar	
kan	ses	i	tabell	4,	där	nivå	1	innebär	högst	resultatansvar	vilket	Teknikföretagets	VD	innehar	och	
nivå	8	innebär	lägst	resultatansvar	(internt	dokument).		

Tabell	4	-	Teknikföretagets	fördelning	av	chefer	med	resultatansvar	1	januari	år	2018	(internt	dokument).	

Resultatansvars-
nivå	

Antal	kvinnliga	
chefer	

Antal	manliga	
chefer	

Kvinnliga	
chefer	[%]	

Manliga	
chefer	[%]	

1	 0	 1	 0	 100	
2	 0	 4	 0	 100	
3	 1	 4	 20	 80	
4	 5	 17	 23	 77	
5	 8	 29	 22	 78	
6	 15	 57	 21	 79	
7	 39	 94	 30	 70	
8	 0	 1	 0	 100	
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4.2 Teknikföretagets	jämställdhetsarbete	

Teknikföretagets	jämställdhetspolicy	innefattar	både	jämställdhet	och	mångfald	med	avsikten	att	
alla	 anställda	 oberoende	 av	 kön,	 etnicitet,	 sexuell	 läggning	 samt	 religion	 ska	 ha	 samma	
förutsättningar	 och	 möjligheter.	 Nedan	 presenteras	 vissa	 grundpelare	 i	 Teknikföretagets	
jämställdhetspolicy	(Internt	dokument):		

• Teknikföretaget	ska	aktivt	arbeta	för	en	jämställd	arbetsplats	där	både	kvinnor	och	män	
ska	vara	jämt	representerade	inom	olika	tjänster	och	roller.			
	

• Teknikföretaget	 ska	 underlätta	 för	 alla	 medarbetare	 att	 kombinera	 arbete	 med	
föräldraskap.				
	

• Teknikföretaget	ska	arbeta	för	att	omöjliggöra	trakasserier	och	kränkande	handlingar.	
Om	fall	av	trakasserier	förekommer	ska	utredningar	och	lämpliga	åtgärder	i	samtliga	fall	
vidtagas.		
	

• Teknikföretaget	ska	arbeta	för	lika	lön	för	lika	arbete:	lönediskriminering	ska	inte	
förekomma.		

	
Varje	 enhet	 inom	 Teknikföretaget	 sätter	 upp	 sina	 egna	 jämställdhetsmål	 som	 den	 svenska	
ledningen	följer	upp.	Enheternas	ledningsgrupper	får	lägga	upp	handlingsplaner	för	hur	andelen	
kvinnor	ska	öka	med	stöttning	från	ledningen	(LE1).	Därför	har	en	långsiktig	strategisk	plan	för	
jämställdhetsarbetet	 tagits	 fram	 inom	 varje	 affärsenhet.	 Planen	 innehåller	 tydliga	mål	 för	 hur	
varje	division	ska	nå	en	procentuell	förbättring	(LE1).	Vidare	menar	LE1	att	andelen	kvinnor	totalt	
inom	organisationen	måste	öka	för	att	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner	ska	öka.	Därför	har	
Teknikföretaget	 nära	 samarbete	 med	 några	 av	 Sveriges	 universitet	 och	 högskolor	 för	 att	
strategiskt	arbeta	med	jämställdhet	tillsammans.	Detta	medför	bland	annat	att	Teknikföretaget	
tillsammans	med	sina	samarbetspartners	sätter	mål	angående	andelen	kvinnliga	studenter	som	
sommararbetare,	examensarbetare	och	traineer	(LE1).						

Vidare	arbetar	Teknikföretaget	vid	rekryteringar	med	att	alltid	säkerhetsställa	att	det	 finns	ett	
visst	antal	kvinnliga	sökanden	till	en	tjänst	med	målet	att	minst	en	av	tre	slutkandidater	ska	vara	
en	kvinna.	Dock	upplever	Teknikföretaget	att	det	kan	vara	svårt	att	hitta	tillräckligt	med	kvinnliga	
sökanden	 till	vissa	 tjänster	vilket	 resulterar	 i	 att	målet	om	minst	en	kvinnlig	 slutkandidat	 inte	
alltid	uppnås	(HR1).	Därför	menar	LE1	att	ledningen	har	en	viktig	roll	i	att	få	rekryterande	chefer	
att	tänka	om	vid	rekryteringar.	LE1	utvecklar:	

"Det	handlar	mer	om	att	se	till	att	verkligen	jobba	utåt	och	att	utmana	våra	rekryterande	chefer	att	
tänka	till:	vad	är	rätt	person	för	det	här	uppdraget?"	(LE1,	2018)	

För	att	underlätta	för	medarbetare	att	kombinera	arbete	med	föräldraskap,	ger	Teknikföretaget	
både	kvinnliga	och	manliga	 chefer	 ekonomiskt	 stöd	 för	hushållsnära	 tjänster	 som	 till	 exempel	
städhjälp	(NK9).		
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Vidare	 betalar	 Teknikföretaget	 en	 föräldralön	 på	 10	 procent	 utöver	 Försäkringskassans	
föräldrapenning	under	de	sex	första	månaderna	för	att	öka	incitamenten	för	samtliga	anställda	
att	vara	föräldralediga	(HR1).	Dessutom	uppmanar	Teknikföretaget	medarbetare	att	inte	boka	in	
möten	efter	ordinarie	arbetstid	(internt	dokument)	och	ger	anställda	möjlighet	till	flextid	(HR1,	
LE1).	Flextider	är	en	viktig	del	i	arbetet	mot	fler	kvinnliga	chefer	eftersom	att	kvinnor	ofta	tar	ett	
större	ansvar	för	hem	och	barn	än	vad	män	gör	(HR1,	LE1).	

LE1	medger	dock	 att	 vara	högt	uppsatt	 chef	 inom	Teknikföretaget	 innebär	mycket	 arbete	och	
emellan	åt	långa	arbetsdagar.	Därför	är	det	viktigt	att	organisationen	hjälper	anställda	att	hitta	en	
balans	mellan	arbete	och	privatliv	(LE1).	Slutligen	arbetar	Teknikföretaget	med	lönejusteringar	
och	lönerevisioner	för	kvinnor	som	av	olika	anledningar	har	för	låg	lön	för	det	arbete	som	utförs	
(NK9,	 NK12,	 RC6).	 Dessutom	 har	 Teknikföretaget	 infört	 vissa	 specifika	 kvinnosatsningar	 som	
exempelvis	ett	program	för	kvinnliga	ingenjörsstudenter	samt	ett	nätverk	för	kvinnor	som	kan	ta	
steget	mot	en	högre	ledande	position.																																																									

4.2.1 	Nätverket	

För	 att	 främja	 att	 fler	 kvinnor	 når	 ledande	 positioner	 och	 specifikt	 ledande	 positioner	 med	
affärsledande	ansvar	har	ett	kvinnligt	nätverk	upprättats	inom	Teknikföretaget.	Nätverket	riktar	
sig	 mot	 kvinnor	 med	 tidigare	 chefserfarenhet	 om	 minst	 två	 år	 med	 syftet	 att	 ge	 kvinnor	
möjligheten	att	utvecklas	 i	sina	karriärer	och	skapa	nätverk.	Det	primära	syftet	är	däremot	att	
exponera	 kvinnor	 inom	 Teknikföretaget	 för	 att	 möjliggöra	 ytterligare	 avancemang	 inom	
organisationen	och	att	öka	andelen	kvinnor	på	affärsledande	positioner.	Hittills	är	en	omgång	av	
Nätverket	avslutad	och	under	år	2018	pågår	en	andra	omgång	med	20	kvinnliga	medverkande.	
Ett	 program	 pågår	 under	 ett	 och	 ett	 halvt	 år	med	 sammankomster	 ungefär	 varannan	månad.	
Träffarna	har	olika	teman	med	olika	diskussionsämnen	med	syftet	att	motivera	samt	 inspirera	
och	kvinnorna	får	även	möjlighet	att	träffa	höga	chefer	inom	de	olika	affärsverksamheterna	(HR1).		

Kvinnor	 inom	 Teknikföretaget	 blir	 nominerade	 till	 Nätverket	 av	 chefer	 på	 respektive	
affärsenheter	utifrån	vissa	specifika	kriterier.	Förutom	kriteriet	om	tidigare	chefserfarenhet	ska	
kvinnorna	vara	rekommenderade	under	utvecklingssamtal	som	potentiella	förmågor	att	ta	större	
affärsledande	 ansvar.	 Målet	 med	 Nätverket	 är	 således	 att	 erhålla	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	
positioner	 med	 ett	 resultatansvar	 som	 även	 kan	 vara	 förebilder	 för	 andra	 kvinnor	 inom	
organisationen.	HR1	utvecklar:	

"Kan	vi	hitta	fler	kvinnor	på	högre	positioner	som	kan	vara	förebilder	för	kvinnor	som	kommer	in	på	
lägre	nivåer,	då	tror	vi	att	det	skulle	få	ganska	många	positiva	ringar	på	vattnet."	(HR1,	2018)	

Det	 slutgiltiga	 beslutet	 om	 vilka	 kvinnor	 som	 får	 medverka	 i	 Nätverket	 tas	 av	 den	 svenska	
ledningen	 som	 även	 månadsvis	 följer	 upp	 medverkande	 kvinnors	 karriärutvecklingar.	 Detta	
menar	HR1	bidrar	till	programmets	framgång	då	det	leder	till	att	medverkande	kvinnor	hamnar	i	
fokus	 och	 finns	 i	 åtanke	 vid	 tillsättningar	 av	 chefspositioner	 (HR1).	 Eftersom	att	Nätverket	 är	
relativt	 nyinrättat	 menar	 HR1	 att	 det	 är	 svårt	 att	 avgöra	 vilken	 effekt	 programmet	 har	 på	
jämställdhetsarbetet	och	arbetet	för	fler	kvinnor	på	affärsledande	positioner.	Däremot	har	många	
kvinnor	inom	Nätverket	fått	nya	roller	inom	Teknikföretaget	och	utvecklats	i	sina	karriärer	(HR1).		
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4.2.2 Jämställdhetsarbetets	genomslagskraft		

En	majoritet	av	kvinnorna	inom	Nätverket	anser	att	arbetet	för	fler	kvinnor	på	ledande	positioner	
upplevs	mer	prioriterat	 inom	Teknikföretaget	 i	och	med	sin	medverkan	 i	Nätverket.	Dessutom	
anser	 flertalet	 att	 jämställdhet	 är	 högt	 prioriterat	 inom	 den	 svenska	 ledningsgruppen	 och	 en	
majoritet	 av	 samtliga	 respondenter	 lyfter	 fram	 Teknikföretagets	 svenska	 VD:s	 engagemang	 i	
organisationens	 jämställdhetsarbete.	Det	 är	 även	 fler	bilder	på	kvinnor	 än	 tidigare	 som	syns	 i	
marknadsföringssammanhang,	både	internt	och	externt,	vilket	en	del	respondenter	menar	är	ett	
tydligt	tecken	på	att	Teknikföretaget	försöker	verka	för	och	lyfta	fram	fler	kvinnor.		

Däremot	 hävdar	 även	 en	 majoritet	 av	 kvinnor	 inom	 och	 utom	 Nätverket	 att	 det	 talas	 om	
jämställdhet	 inom	 Teknikföretaget,	 men	 att	 det	 inte	 leder	 till	 direkta	 handlingar	 och	 inte	 får	
genomslag	i	organisationen.	NK6	utvecklar:	

"När	man	är	med	i	det	här	nätverket,	då	känns	det	ju	verkligen	som	att	jämställdhet	är	en	prioriterad	
fråga.	I	vardagen...	det	är	en	fråga	som	inte	diskuteras	på	arbetsplatsen	alls."	(NK6,	2018)	

Denna	bild	styrks	av	flertalet	kvinnor	inom	Nätverket	som	menar	att	det	på	ledningsnivå	talas	om	
jämställdhet	men	att	det	inte	har	någon	effekt	nedåt	inom	organisationen.	Detta	styrks	även	av	
INK1	 som	 anser	 att	 samma	 diskussioner	 som	 förs	 angående	 jämställdhet	 idag	 inom	
Teknikföretaget	även	fördes	för	30	år	sedan	inom	organisationen,	att	prata	om	jämställdhet	har	
med	andra	ord	ingen	större	effekt.	Vidare	hävdar	NK11	att	alla	enheter	inte	sätter	upp	specifika	
mål	för	jämställdhet	vilket	LE1	menar	att	alla	enheter	inom	organisationen	ska	göra.	Vidare	menar	
NK3	att	det	krävs	fler	konkreta	aktioner	för	att	Teknikföretagets	jämställdhetsarbete	verkligen	
ska	ge	effekt.			

NK3	anser	att	förändring	mot	en	jämställd	organisation	kan	ta	tid	men	att	Teknikföretaget	även	
måste	våga	satsa	på	kvinnor	för	att	den	förändringen	ska	ske.	Detta	styrker	NK2	som	även	tillägger	
att	det	är	först	när	rekryteringar	av	kvinnor	på	ledande	positioner	faktiskt	sker	som	ett	riktigt	
aktivt	 arbete	mot	 jämställdhet	 utförs.	 INK1	menar	 att	 det	 redan	 existerar	många	 kompetenta	
kvinnor	 inom	Teknikföretaget	 som	med	 fördel	 skulle	 kunna	 inneha	 högre	 ledande	 positioner.	
Detta	bekräftar	NK3	som	fortsätter:	

"Sen	kanske	ledningen	arbetar	för	jämställdhet	och	det	tar	ett	tag	innan	det	finns	en	rekryteringsbas.	
Men	jag	tror	att	skulle	Teknikföretaget	verkligen	våga	satsa	så	finns	det	ju	idag	jättemånga	duktiga	
kvinnor	 som	 skulle	 kunna	 lyftas	 upp	 på	 ledningsgruppsnivå	 och	 det	 hade	 gått	 klockrent."	 (NK3,	
2018)	

Bland	rekryterande	chefer	är	det	en	majoritet	som	anser	att	jämställdhetsarbetet	märks	av	inom	
hela	organisationen	och	är	ytterst	prioriterat.	RC1	menar	att	jämställdhet	så	gott	som	är	högst	på	
agendan	inom	organisationen.	RC2	styrker	detta	men	anser	att	positionen	inom	Teknikföretaget	
kan	 påverka	 hur	 det	 upplevs	 och	 ju	 högre	 upp	 inom	 den	 svenska	 organisationen	 en	 anställd	
kommer,	 desto	 mer	 märks	 jämställdhetsarbetet	 av.	 RC4	 tycker	 också	 att	 jämställdhet	 är	
prioriterat,	men	att	det	i	vissa	fall	kan	vara	svårt	att	omvandla	det	till	 faktiska	handlingar.	RC6	
menar	 även	 att	 jämställdhet	 är	 högt	 prioriterat	 inom	 organisationen	 där	 handlingar	 som	
exempelvis	lönejusteringar	på	kvinnors	löner	har	utförts	vid	flera	tillfällen.		
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Lönejusteringar	för	kvinnor	med	för	låg	lön	hävdar	dock	NK9	endast	blir	punktinsatser	och	att	
det	inte	är	lösningen	på	problemet.	Att	kvinnor	inom	Teknikföretaget	fortfarande	har	lägre	lön	än	
män	 för	 likvärdigt	 arbete	 är	 det	 flera	 kvinnor	 inom	 och	 utom	Nätverket	 som	 konstaterar.	 En	
övervägande	 del	 av	 rekryterande	 chefer	 menar	 att	 jämställdhet	 är	 prioriterat	 inom	
Teknikföretaget	 i	 Sverige,	 men	 när	 det	 kommer	 till	 Teknikföretaget	 globalt	 är	 det	 mindre	
prioriterat.	RC5	förklarar:	

"Nu	 är	 jag	 lite	 hård,	 men	 mycket	 som	 kommer	 ifrån	 Teknikföretaget	 globalt	 är	 lite	 mer	 PK	
information	utan	att	dem	faktiskt	bryr	sig.	Medan	jag	tycker	att	Teknikföretaget	Sverige	[…],	där	
finns	det	en	genuin	vilja	att	faktiskt	göra	en	skillnad	och	leva	som	man	lär	och	inte	bara	säga	rätt	
saker,	utan	faktiskt	lägga	in	handlingar	och	mäta	chefer	på	egenskaper	som	driver	jämställdhet	i	en	
rätt	riktning."	(RC5,	2018)	

Att	jämställdhet	inte	prioriteras	av	Teknikföretaget	globalt	hävdas	av	en	stor	majoritet	av	samtliga	
respondenter.	På	grund	av	att	Teknikföretaget	är	en	global	organisation	räcker	det	inte	endast	att	
Teknikföretaget	 i	 Sverige	 arbetar	 aktivt	 för	 jämställdhet,	 dem	 som	 växer	 inom	 den	 svenska	
verksamheten	 kommer	 även	 verka	 på	 en	 global	 arena.	 Därför	 menar	 NK12,	 bland	 andra,	 att	
Teknikföretaget	 även	 måste	 arbeta	 för	 jämställdhet	 globalt	 inom	 organisationen	 och	 att	
affärsenheterna	aktivt	måste	arbeta	för	jämställdhet	eftersom	det	är	där	de	slutgiltiga	besluten	
tas.	

4.2.3 Bristen	på	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	

Andelen	kvinnliga	chefer	 inom	Teknikföretaget	är	 som	tidigare	visat	 lägre	än	andelen	manliga	
chefer	och	utvärderas	 andelen	kvinnor	 som	har	 ett	 resultatansvar	 är	 fördelningen	ännu	 lägre.	
Bristen	på	kvinnliga	chefer	 inom	Teknikföretaget	förklarar	ett	 flertal	av	samtliga	respondenter	
med	att	det	generellt	är	färre	kvinnor	inom	organisationen	och	att	det	finns	för	få	kvinnor	att	välja	
från	i	rekryteringspoolen.	Detta	anser	NK2	och	RC6	är	ett	resultat	av	att	organisationen	historiskt	
har	premierat	teknisk	kompetens	vilket	män	i	större	utsträckning	har	haft	eftersom	att	det	är	män	
av	tradition	som	har	arbetat	inom	tekniska	yrken.	NK2	utvecklar:	

"Jag	tror	att	man	ofta	tyckt	att	för	att	vara	i	ledande	position	så	behöver	man	vara	duktig	på	tekniken	
som	man	jobbar	med.	Däremot	är	det	inte	alltid	att	den	bästa	tekniska	individen	blir	den	bästa	chefen	
och	fler	börjar	förstå	det	nu."	(NK2,	2018)									

RC6	menar	även	att	det	traditionella	synsättet	av	män	som	chefer	kan	ha	format	hur	den	äldre	
generationen	av	dagens	chefer	 ser	på	chefsrollen.	Dessutom	är	det	 flertalet	 respondenter	 som	
hävdar	att	en	del	manliga	chefer	inom	Teknikföretaget	tenderar	att	anställa	individer	som	är	dess	
like,	det	vill	säga	chefer	tenderar	att	leta	efter	typiskt	manliga	egenskaper.		

Detta	menar	NK3	bidrar	till	att	kvinnor	oftast	ses	som	osäkra	kort	och	tvingas	bevisa	att	de	faktiskt	
förtjänar	en	roll	mer	än	vad	män	behöver.	Vidare	menar	RC2	och	RC5	att	chefer	överlag	 inom	
Teknikföretaget	har	varit	dåliga	på	att	lyfta	fram	och	uppmuntra	kvinnor.	Vidare	anser	även	LE1	
att	bristen	på	kvinnliga	chefer	beror	på	att	kvinnor	fortfarande	tar	ett	större	ansvar	för	hem	och	
barn	än	vad	män	gör	vilket	kan	leda	till	tveksamheter	inför	en	chefsposition.		
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Detta	styrker	NK4,	NK6	och	INK2	som	anser	att	kvinnor	kan	uppleva	det	svårt	att	kombinera	sitt	
föräldraskap	med	en	chefsroll	och	det	extraarbete	som	oftast	tillkommer.	Därför	menar	NK6	att	
det	är	viktigt	att	arbetsgivaren	är	tydlig	med	vilka	förväntningar	och	krav	som	ställs	på	en	chef	
och	 således	 inte	 ha	 orimligt	 höga	 förväntningar.	 Är	 förväntningarna	 exempelvis	 att	 som	 chef	
arbeta	60–70	timmar	i	veckan,	då	kan	det	leda	till	att	många	kvinnor,	men	även	män,	väljer	bort	
en	chefsroll	till	förmån	för	sitt	familjeliv	(NK6,	NK7).		

Dessutom	 är	 det	 flertalet	 respondenter	 som	 menar	 att	 bristen	 på	 kvinnliga	 chefer	 inom	
Teknikföretaget	 beror	 på	 att	 en	 del	 kvinnor	 inte	 vågar	 ta	 på	 sig	 en	 ledande	 roll,	 har	 dåligt	
självförtroende	och	att	kvinnor	behöver	drivas	på	mer	än	män	(NK7,	NK11).	Kvinnor	tenderar	
även	att	vilja	vara	experter	innan	de	tar	på	sig	en	chefsroll	vilket	kan	resultera	i	att	kvinnor	avböjer	
eller	inte	söker	en	chefsroll	(NK3,	INK1,	RC5).	RC5	förklarar:	

"Många	gånger	tror	jag	att	män	kommer	med	ett	inbyggt	självförtroende,	antagligen	inte	berättigat,	
men	att	det	kommer	per	default.	Kvinnor	tänker	lite	mer	'klarar	jag	det	här	verkligen'	medan	män	
tänker	'klart	jag	klarar	det'	trots	att	kvinnan	kanske	är	bättre	lämpad	att	göra	jobbet	i	alla	fall."	
(RC5,	2018)	

Slutligen	anser	NK12	att	bristen	på	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	bland	annat	beror	på	
att	 det	 är	 lättare	 att	 rekrytera	 en	 chefskandidat	 internt	 istället	 för	 att	 leta	 efter	 en	 kvinnlig	
kandidat	externt.	Bristen	på	kvinnliga	chefer	med	resultatansvar	anser	NK11	tyder	på	brister	i	
organisationskulturen	och	stereotypen	av	män	som	affärsledare.	
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4.3 Kultur	inom	Teknikföretaget	

LE1	menar	att	Teknikföretagets	organisationskultur	vilar	på	 ledorden	samarbete,	 tillit,	ansvar,	
prestation	 och	 kvalitet.	 Teknikföretaget	 prioriterar	 sina	 medarbetare	 och	 organisationens	
integritet	 samt	 hälsa	 och	 säkerhet	 (LE1).	 Majoriteten	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 anser	 att	
organisationskulturen	 inom	 Teknikföretaget	 överlag	 är	 bra	 och	 är	 tillåtande,	 öppen	 samt	
inkluderande.	 Dessutom	 tillägger	 NK10	 att	 organisationskulturen	 är	 teknikdriven	 men	 också	
familjär	 vilket	 är	 en	 av	 fördelarna	 med	 Teknikföretaget.	 Vidare	 menar	 NK2	 att	 trots	 att	
Teknikföretaget	är	mansdominerat	upplevs	inte	kulturen	som	typisk	manlig.	NK2	utvecklar:	

"Jag	kan	ju	bara	prata	för	hur	det	är	hos	mig	nu	då,	men	för	att	vara	så	mycket	gubbar	så	tycker	jag	
inte	att	kulturen	är	så	manlig	eller	har	en	manlig	jargong."	(NK2,	2018)	

Däremot	är	det	ett	flertal	kvinnor	som	anser	att	kulturen	inom	organisationen	är	byråkratisk	och	
toppstyrd	 vilket	 NK7	menar	 kan	 göra	 beslutsfattande	 inom	 verksamheten	 svårt	 då	 dem	 som	
kräver	in	resultat	befinner	sig	långt	ifrån	den	faktiska	verksamheten.	Vidare	hävdar	en	majoritet	
kvinnliga	 respondenter	 att	 kulturen	 är	 enhetsberoende	där	 det	 förekommer	 stora	 skillnader	 i	
kulturen	 mellan	 olika	 avdelningar	 inom	 Teknikföretaget.	 NK12	 hävdar	 därför	 att	 vissa	
avdelningar	och	enheter	aktivt	måste	arbeta	med	att	förändra	sina	värderingar	mer	än	andra	för	
att	kvinnor	ska	bli	mer	inkluderade	i	organisationen.		

Slutligen	 poängterar	 flertalet	 kvinnor	 inom	 och	 utom	 Nätverket	 att	 det	 förekommer	 stora	
skillnader	mellan	kulturen	 inom	Teknikföretaget	 Sverige	och	den	globala	verksamheten.	 Inom	
den	svenska	verksamheten	förekommer	det	inga	sociala	gränser	mellan	olika	organisationsnivåer	
(NK4).	 Däremot	 hävdar	 NK1	 att	 det	 globalt	 förekommer	 tydliga	 gränser	 inom	 hierarkin	 där	
individer	 högre	 upp	 inom	 organisationen	 premieras.	 Samtliga	 rekryterande	 chefer	 bekräftar	
kvinnors	 syn	 på	 både	 den	 svenska	 och	 globala	 verksamhetens	 kultur	 där	 RC2	 anser	 att	 höga	
resultatkrav	har	lett	till	att	den	kultur	som	tidigare	har	uppmuntrat	innovation	succesivt	börjar	
att	minska.		

4.3.1 Lika	behandling	och	bedömning	av	kvinnor	

Majoriteten	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 hävdar	 att	 kvinnor	 och	 män	 blir	 lika	 behandlade	 inom	
Teknikföretaget.	Däremot	menar	även	en	merpart	att	det	kan	förekomma	fall	där	kvinnor	inte	blir	
lika	behandlade	 som	män	 inom	organisationen.	Exempelvis	 hävdar	NK11	och	NK12	att	 det	 är	
individberoende	och	beroende	av	vem	som	är	chef	på	avdelningen.	Detta	styrker	INK2	som	även	
tillägger	 att	 graden	 av	 lika	 behandling	 kan	 bero	 på	 vilken	 tjänst	 individer	 har.	 Det	 finns	 även	
indicier	som	pekar	på	att	vissa	män	 inom	Teknikföretaget	är	av	uppfattningen	att	kvinnor	bör	
vara	hemma	och	ta	hand	om	hem	samt	barn	istället	för	att	göra	karriär.	Vidare	menar	INK1	att	det	
kan	förekomma	förutfattade	meningar	hos	män	om	kvinnor	som	har	barn	och	att	vissa	roller	inom	
Teknikföretaget	inte	passar	kvinnor	med	barn.		

	



	

	

33	

Dessutom	påtalar	NK5	att	män	kan	premieras	i	vissa	tuffa	kundsituationer	och	att	chefer	försöker	
skydda	 kvinnor	 från	 tuffa	 kunder	 när	 det	 i	 själva	 verket	 hämmar	 kvinnors	 personliga-	 och	
karriärutveckling.	Vidare	är	det	ett	flertal	kvinnor	som	menar	att	det	förekommer	löneskillnader	
inom	Teknikföretaget,	till	kvinnors	nackdel.	

Samtliga	 rekryterande	 chefer	 anser	 att	 kvinnor	 och	 män	 blir	 lika	 behandlade	 inom	
Teknikföretaget,	däremot	bekräftar	RC5	att	kvinnor	generellt	har	 lägre	löner	för	 lika	arbete	än	
vad	män	har	inom	organisationen	och	att	det	är	ett	bevis	på	att	kvinnor	och	män	inte	behandlas	
lika.	RC5	utvecklar:	

"Är	en	person	väldigt	bråkig	och	högljudd,	det	gynnar	löneutvecklingen.	Där	tror	jag	återigen	att	det	
är	ett	resultat	av	grundpersonlighet	och	samhället.	Killar	är	nog	generellt	lite	mer	självsäkra	och	
buffliga	än	många	kvinnor.	Det	gynnar	inte	kvinnors	lönesättning."	(RC5,	2018)	

Samtliga	respondenter	anser	mer	eller	mindre	att	det	ställs	lika	krav	på	kvinnor	och	män	inom	
organisationen	 samt	 att	 kvinnor	 och	 mäns	 prestationer	 blir	 bedömda	 utifrån	 samma	
förutsättningar.	 På	 högre	 positioner	 inom	 Teknikföretaget	 anser	 NK2	 att	 kvinnor	 behöver	
överleverera	för	att	visa	att	de	klarar	av	arbetet.	Dessutom	menar	NK9	och	RC7	att	män	kommer	
undan	med	mer	än	vad	kvinnor	gör	 inom	organisationen.	Män	kan	komma	oförberedda	till	ett	
möte	utan	större	problem,	medan	kvinnor	inte	kan	komma	oförberedda	utan	att	bli	dömda	som	
mindre	kompetenta.	Vidare	anser	NK9	att	kvinnor	tenderar	att	ha	högre	krav	på	sig	själva	jämfört	
med	vad	män	har,	vilket	chefer	måste	vara	medvetna	om	för	att	kunna	underlätta	för	kvinnor.	

4.4 Karriärutveckling	inom	Teknikföretaget	

Majoriteten	kvinnor	inom	Nätverket	menar	att	det	finns	goda	möjligheter	till	karriärutveckling	
inom	Teknikföretaget	vilket	även	INK1	styrker.	NK4	förklarar	att	möjligheterna	är	stora	eftersom	
att	 Teknikföretaget	 är	 en	 stor	 organisation	 med	 flera	 potentiella	 vägar	 för	 avancemang.	
Verksamheten	 har	 ett	 väl	 utvecklat	 talangidentifierings	 program	 som	 ger	 förmågor	 inom	
organisationen	möjligheter	att	växa	i	sina	karriärer	och	inom	organisationen	(LE1,	NK7,	NK10).	
NK1	och	NK6	menar	att	så	länge	en	individ	vågar	ta	för	sig	och	visar	sina	ambitioner	finns	det	
stora	karriärmöjligheter	inom	Teknikföretaget.	Detta	styrker	NK3	som	tillägger	att	det	är	av	stor	
vikt	att	skapa	sig	ett	nätverk	och	utvecklar:	

"Det	gäller	ju	att	hitta	dem	här	personerna	som	faktiskt	tror	på	en,	då	kan	man	gå	åt	nästan	vilket	
håll	som	helst,	både	horisontellt	och	vertikalt."	(NK3,	2018)	

NK11	menar	att	karriärmöjligheterna	har	ökat	markant	i	och	med	sin	medverkan	i	Nätverket	och	
framhåller	de	fördelar	som	ett	nätverk	i	denna	kaliber	ger.	INK2	upplever	däremot	att	det	fanns	
fler	karriärmöjligheter	för	kvinnor	inom	Teknikföretaget	för	tio	år	sedan	eftersom	att	chefer	idag	
ofta	behöver	arbeta	upp	emot	12	timmar	per	dag	vilket	anses	vara	orimligt.	Därför	hävdar	INK2	
att	för	att	chefer	med	familj	ska	klara	av	den	höga	arbetsbelastningen	kräver	det	en	partner	som	
tar	stort	ansvar	för	hem	och	barn.		



	

	

34	

Vidare	menar	INK2	att	karriärutvecklingen	inom	Teknikföretaget	tenderar	att	stagnera	efter	att	
kvinnor	kommer	upp	till	en	viss	nivå	och	behöver	således	söka	sig	utanför	Teknikföretaget	för	att	
nå	 en	 högre	 ledande	 position.	 NK6	 argumenterar	 för	 att	 karriärutvecklingen	 möjligtvis	 kan	
stagnera	högre	upp	inom	organisationen	och	en	liknande	argumentation	för	även	NK1	samt	NK7	
som	 menar	 att	 chefstjänsterna	 blir	 färre	 högre	 upp	 i	 organisationen	 och	 således	 även	
utvecklingsmöjligheterna.	Denna	argumentation	bekräftar	NK5	som	är	på	en	hög	position	inom	
den	svenska	verksamheten	och	menar	att	på	en	viss	nivå	har	inte	kvinnor	samma	möjlighet	till	
karriärutveckling	som	män.	NK5	utvecklar:	

"Nu	är	jag	på	en	nivå	och	det	finns	ju	inte	jättemånga	steg	till	att	ta.	Svenska	ledningen	tycker	inte	
jag	känns	som	ett	steg	uppåt,	utan	det	är	egentligen	i	affärsverksamheterna	som	besluten	tas,	så	jag	
vill	inte	jobba	så	mycket	i	Sverige	utan	snarare	jobba	i	det	globala	ledet.	Där	uppe	tycker	jag	det	är	
rätt	mansdominerat	och	det	är	ganska	svårt	att	ta	sig	fram	som	tjej	globalt.	Så	börjar	man	titta	på	
att	ta	en	regional	chefsroll	och	sen	nästa	steg	att	hamna	på	en	affärsenhetsroll,	alltså	den	resan	tror	
jag	är	långt	borta	från	vår	globala	ledning	att	tänka."	(NK5,	2018)	

Vidare	hävdar	NK12	att	det	är	en	fördel	för	en	anställds	karriärutveckling	inom	Teknikföretaget	
att	 ha	 arbetat	 internationellt	 under	 en	 tid,	 med	 andra	 ord,	 att	 ha	 en	 utlandstjänst	 på	 sitt	 CV	
premieras	 inom	 Teknikföretaget.	 Organisationen	 erbjuder	 kvinnor	 och	 män	 samma	
förutsättningar	för	att	kunna	ta	en	utlandstjänst,	däremot	anser	NK12	att	förutsättningarna	inte	
ger	samma	effekt	för	en	kvinna	med	familj	som	för	en	man	med	familj.	Detta	på	grund	av	att	när	
män	tar	en	utlandstjänst	passar	ofta	familjen	på	att	skaffa	barn	och	då	kan	mannens	partner	vara	
föräldraledig	 under	 tiden	 familjen	 är	 utomlands	 (NK12).	 Däremot	 kan	 inte	 en	 kvinna	 ta	 en	
utlandstjänst	och	passa	på	att	skaffa	barn.	Därför	menar	NK12	att	en	utlandstjänst	påverkar	en	
kvinnas	 familjesituation	 mer	 än	 en	 mans	 familjesituation.	 Därav	 poängterar	 NK12	 att	 om	 en	
utlandstjänst	premieras,	då	bör	även	Teknikföretaget	ta	kvinnors	familjesituation	i	betänkande	
och	underlätta	för	kvinnor	att	ta	utlandstjänster.		

Samtliga	 rekryterande	 chefer	 anser	 att	 anställdas	 karriärmöjligheter	 inom	 Teknikföretaget	 är	
goda.	 Dessutom	 menar	 en	 majoritet	 att	 anställda	 har	 ett	 eget	 ansvar	 att	 faktiskt	 påtala	 sina	
karriärambitioner	och	viljor.	Presterar	en	anställd	och	visar	vad	den	vill,	då	menar	RC5	att	det	inte	
finns	några	hinder	i	karriärutveckling	inom	Teknikföretaget.	Däremot	anser	RC2	att	chefer	ibland	
lägger	 för	 stort	ansvar	på	den	anställda	att	 ta	 första	 steget	och	att	 chefer	kan	bli	bättre	på	att	
faktiskt	uppmuntra	och	pusha	sina	medarbetare.	Vidare	anser	RC6	att	det	kan	vara	en	fördel	att	
vara	kvinna	 i	 karriärutvecklingssammanhang	då	 stort	 fokus	 ligger	på	 att	 främja	kvinnor	 inom	
Teknikföretaget.	 Dessutom	 hävdar	 RC6	 att	 chefer	 får	mer	 beröm	 om	 de	 lyfter	 och	 pushar	 en	
kvinna	inom	organisationen.	En	majoritet	respondenter	anser	att	kvinnor	i	jämförelse	med	män	
tenderar	att	döma	sig	själva	hårdare	vilket	kan	vara	en	nackdel	för	kvinnors	karriärutveckling	och	
kvinnor	behöver	därför	bli	bättre	på	att	tro	på	och	utmana	sig	själva	i	situationer	som	är	utanför	
bekvämlighetszonen.	
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4.4.1 Kvinnor	efterfrågar	

Det	som	driver	kvinnor	att	avancera	inom	Teknikföretaget	är	oftast	individuellt,	men	ett	flertal	
kvinnor	inom	Nätverket	menar	att	för	att	ta	klivet	och	ta	en	högre	ledande	position	är	den	blivande	
chefen	av	stor	vikt.	NK2	förklarar:		

"När	jag	fattar	beslut	om	positioner	eller	när	jag	kollar	efter	nya	positioner	så	tänker	jag	ganska	
mycket	på	vad	det	är	för	chef	för	det	är	jätteviktigt	för	mig	har	jag	insett.	Att	den	jag	jobbar	med	och	
rapporterar	till	är	en	person	som	jag	kan	respektera	och	som	utmanar	samt	lyfter	mig."	(NK2,	2018)	

Kontinuerlig	kompetensutveckling	är	det	också	många	kvinnor	inom	Nätverket	som	efterfrågar	
för	att	ta	ett	ytterligare	kliv	i	sina	karriärer.	Förtroende	och	efterfrågan	från	Teknikföretaget	är	
andra	avgörande	faktorer	för	en	merpart	av	kvinnorna	inom	Nätverket,	vilket	även	INK2	styrker.	
Att	med	frihet	under	ansvar	ha	möjlighet	att	ta	beslut,	arbeta	självständigt	och	bestämma	över	sin	
egen	tid.	NK4	menar	att	 förtroende	 från	chefer	och	organisationen	 i	stor	grad	 leder	till	att	 fler	
vågar	ta	en	chefsroll	eftersom	att	det	annars	kan	vara	ett	stort	kliv	att	gå	från	att	inte	vara	chef	till	
att	bli	chef.	Finns	det	då	en	chef	samt	en	organisation	som	står	bakom	och	stöttar	det	klivet	anser	
NK4	att	steget	mot	en	ledande	position	inte	kommer	att	upplevas	som	lika	stort.		

Flera	 kvinnor	 inom	 Nätverket	menar	 även	 att	 utmaning,	 kreativitet	 och	 förändringsarbete	 är	
viktiga	parametrar	som	efterfrågas	för	att	ta	en	ledande	roll.	Att	ha	möjligheten	att	påverka	och	
förändra	en	enhet	till	det	bättre	är	med	andra	ord	viktiga	faktorer.	Detta	styrker	INK1	som	även	
poängterar	vikten	av	självständigt	arbete	och	möjligheten	att	utveckla	sina	medarbetare.	Vidare	
menar	NK9	att	det	ställs	mycket	höga	krav	på	Teknikföretagets	chefer	och	således	är	det	viktigt	
att	organisationen	stöttar	kvinnor	att	hitta	en	balans	i	sitt	arbete.	Många	roller	på	hög	nivå	inom	
Teknikföretaget	kräver	många	timmar	utöver	heltid	och	det	menar	NK9	inte	är	hållbart.	Dessutom	
blir	Teknikföretaget	mer	byråkratiskt	högre	upp	i	hierarkin	(NK7)	och	detta	i	kombination	leder	
till	att	vissa	kvinnor	inom	Nätverket	inte	önskar	ledande	positioner	högt	upp	i	hierarkin.		

4.4.2 Könsmärkta	ledaregenskaper	

LE1	hävdar	att	ledarskap	och	dess	tillhörande	egenskaper	inte	bör	skilja	sig	mellan	kvinnor	och	
män	inom	Teknikföretaget.	Ledarskap	handlar	således	om	respektive	individs	personlighet	och	
vilja	att	bli	chef	(LE1).	Det	som	Teknikföretaget	kan	göra	är	att	stötta	och	uppmuntra	kvinnliga	
chefer	att	vara	autentiska	i	sitt	ledarskap	samt	visa	att	en	chefsroll	inte	måste	ha	manliga	attribut	
(LE1).	Teknikföretaget	vill	ha	mångfald	i	sin	chefskår	och	olika	individer	som	bidrar	med	olika	
perspektiv	och	då	menar	LE1	att	det	är	viktigt	att	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	inte	"tar	
på	sig	en	manlig	kostym"	(LE1,	2018).	Däremot	menar	LE1	att	en	manlig	chef	i	mansdominerad	
organisation	 behöver	 se	 till	 att	 inte	 bara	 omge	 sig	 med	 sina	 likar,	 utan	 verkligen	 beakta	
mångfaldsaspekten.	 Precis	 som	 LE1	 anser	majoriteten	 kvinnor	 inom	Nätverket	 att	 det	 inte	 är	
någon	skillnad	på	vilka	egenskaper	en	kvinnlig	chef	behöver	inom	Teknikföretaget	i	 jämförelse	
med	en	manlig	chef.		
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Däremot	menar	flera	kvinnor	inom	Nätverket	att	det	är	viktigt	som	kvinna	i	en	mansdominerad	
organisation	att	tro	på	sig	själv,	vara	autentisk	i	sitt	ledarskap	och	att	inte	låta	sig	formas	av	andra.	
Vidare	menar	NK5	att	det	kvinnliga	ledarskapet	passar	bra	i	framtidens	moderna	organisationer,	
men	däremot	är	det	inte	ett	typiskt	kvinnligt	ledarskap	som	premieras	idag	inom	Teknikföretaget.	
En	 högt	 uppsatt	 kvinnlig	 chef	 inom	 Teknikföretaget	 måste	 besitta	 typiskt	 manliga	
ledarskapsattribut,	med	andra	ord	måste	en	kvinnlig	chef	vara	väldigt	affärsdriven,	tuff	och	hård	
i	 sitt	 ledarskap	 för	 att	 lyckas	 (NK5).	 Dessutom	menar	 INK1	 att	 de	 få	 kvinnor	 som	 har	 högre	
ledande	positioner	inom	Teknikföretaget	riskerar	att	utsättas	för	mer	negativ	kritik	än	män	på	
samma	nivå.	

Majoriteten	 rekryterande	 chefer	 anser	 inte	 att	 det	 är	 någon	 skillnad	på	 vilka	 egenskaper	 som	
kvinnliga	respektive	manliga	chefer	behöver.	Däremot	anser	RC4	och	RC6	att	kvinnor	behöver	bli	
mer	självsäkra	och	modiga	men	tillägger	att	det	även	förekommer	män	inom	Teknikföretaget	som	
behöver	utveckla	dessa	egenskaper.	RC5	menar	att	det	är	bilden	av	den	typiska	kandidaten	som	
behöver	 förändras	 och	 utvecklas	 eftersom	 att	 egenskaper	 inte	 är	 kvinnliga	 eller	manliga	 utan	
snarare	individberoende.		

4.5 Hinder	för	kvinnor	inom	Teknikföretaget	

LE1	 har	 svårt	 att	 se	 att	 det	 existerar	 några	 hinder	 för	 kvinnor	 som	 vill	 avancera	 inom	
Teknikföretaget.	Däremot	är	en	ledande	roll	krävande	och	dem	som	innehar	ledande	positioner	
inom	Teknikföretaget	arbetar	väldigt	mycket.	Därför	hävdar	LE1	att	det	kan	vara	ett	hinder	för	
kvinnor	eftersom	att	det	ibland	är	svårt	att	kombinera	privatliv	och	karriär.		

Åtta	 av	 tolv	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 anser	 inte	 att	 de	 har	 upplevt	 några	 hinder	 i	 sin	
karriärutveckling	inom	Teknikföretaget	just	för	att	de	är	kvinnor.	Många	menar	att	det	snarare	är	
en	 fördel	 att	 vara	 kvinna	 inom	 Teknikföretaget	 eftersom	 att	 en	 minoritet	 sticker	 ut	 mer	 i	
jämförelse	med	 en	majoritet.	 Däremot	 poängterar	 en	merpart	 av	 de	 åtta	 kvinnorna	 att	 det	 är	
beroende	av	enhet	inom	organisationen	och	vem	som	är	chef	på	enheten.	NK9,	till	exempel,	var	
tidigare	på	en	enhet	där	kvinnor	fortfarande	blir	behandlade	annorlunda	jämfört	med	män	och	
där	kvinnor	mer	eller	mindre	får	göra	avkall	på	sig	själva	för	att	bli	respekterade.	NK12	anser	att	
det	kan	vara	svårt	som	kvinna	att	faktiskt	avgöra	om	hinder	förekommer	då	hinder	inte	alltid	är	
tydliga	och	greppbara.	Detta	bekräftar	INK1	som	är	säker	på	att	kvinnor	stöter	på	flera	hinder	
inom	organisationen	och	utvecklar:	

"Det	finns	ju	ingen	som	någonsin	har	sagt	rakt	ut	att	den	här	rollen	får	inte	du	för	att	du	är	kvinna.	
[…]	Men	tittar	man	bara	på	strukturen	så	måste	det	ju	bara	vara	så	att	kvinnor	möter	olika	hinder.	
Varför	skulle	det	annars	bara	vara	män	på	de	högsta	positionerna?"	(INK1,	2018)	

Fyra	kvinnor	 inom	Nätverket	menar	även	att	det	 förekommer	hinder	 för	kvinnor	att	avancera	
inom	Teknikföretaget.	Bland	annat	förväntas	kvinnor	bevisa	mer	och	prestera	bättre	än	vad	män	
inom	organisationen	behöver	(NK3,	NK11).	NK3	förklarar	att	det	 inte	endast	är	kvinnor	själva	
som	är	självkritiska	och	ser	sina	svagheter	framför	sina	styrkor,	även	organisationen	tenderar	att	
granska	kvinnors	svagheter	framför	dess	styrkor.		
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Vidare	anser	NK7	att	manliga	chefer	är	bättre	på	att	 lyfta	varandra	än	vad	kvinnliga	chefer	är,	
vilket	bidrar	till	att	kvinnliga	chefer	måste	kämpa	mer	än	manliga	chefer	för	sin	position	inom	
Teknikföretaget.	NK5	anser	att	kvinnor	möts	av	olika	hinder	i	sina	karriärer	dagligen	och	att	män	
får	möjlighet	att	ta	chefsroller	snabbare	än	vad	kvinnor	har.	Dessutom	menar	NK2	att	kvinnor	kan	
ha	svårare	att	 få	gehör	på	möten	samt	för	 idéer	och	NK5	hävdar	att	det	 förekommer	en	"Lilla-
gumman"	attityd	inom	vissa	av	Teknikföretagets	svenska	enheter.	Denna	förekommande	attityd	
bekräftar	NK2	men	menar	att	förminskande	av	kvinnor	är	mer	vanligt	inom	internationella	delar	
av	Teknikföretaget.	Däremot	är	det	inte	enligt	NK2	av	mindre	betydelse	och	förtydligar:	

"Det	är	viktigt	att	belysa	tycker	jag,	trots	att	man	har	en	lokal	roll	i	Sverige	så	är	Teknikföretaget	
globalt,	så	man	pratar	med	många	från	andra	kulturer.	Det	är	inte	många	i	Sverige	som	bara	arbetar	
lokalt,	möjligtvis	i	stödfunktioner	men	inte	i	affärsverksamheterna.	Det	är	viktigt	att	även	lyfta	den	
aspekten."	(NK2,	2018)		

Bland	rekryterande	chefer	är	det	ungefär	hälften	som	anser	att	det	inte	finns	hinder	för	kvinnor	
att	nå	ledande	positioner	inom	Teknikföretaget	och	hälften	anser	att	det	kan	finnas	vissa	hinder.	
RC5	menar	att	det	fortfarande	är	lättare	för	män	att	göra	chefskarriär	inom	Teknikföretaget	än	
vad	det	är	för	kvinnor.	En	anledning	till	detta	anser	RC5	kan	vara	att	män	av	tradition	tar	mer	
plats	 och	 då	 kan	 kvinnor	 uppfattas	 som	mindre	 framåt	 och	 självsäkra	 vilket	 kan	 leda	 till	 att	
kvinnor	ses	som	mindre	lämpade	chefer.	RC6	hävdar	att	kvinnor	med	uttalade	karriärambitioner	
bemöts	annorlunda	och	har	det	svårare	än	vad	män	som	gör	karriär	har.	Dessutom	hävdar	RC7	
att	kvinnor	har	högre	krav	på	sig	inom	organisationen	vilket	kan	vara	ett	resultat	av	att	många	
män	klarar	sig	undan	från	saker	som	kvinnor	får	kritik	för.			

4.6 Strategier	för	jämställdhet	inom	Teknikföretaget	

LE1	framhäver	återigen	vikten	av	att	ständigt	ha	jämställdhet	på	agendan	och	aktivt	arbeta	med	
frågan.	Dessutom	menar	LE1	att	det	är	minst	lika	viktigt	att	ha	en	handlingsplan	med	tydliga	mål	
som	att	följa	upp	målen.	Den	nya	typen	av	hållbara	organisationer	och	hållbart	ledarskap	kräver	
att	organisationer	blir	mer	jämställda	och	således	att	Teknikföretaget	är	en	attraktiv	arbetsgivare	
som	lockar	olika	typer	av	individer	(LE1).		

NK9	menar	att	det	är	viktigt	att	inte	endast	ha	jämställdhet	på	agendan	med	förhoppningen	att	
det	räcker	då	jämställdhetsarbete	är	en	ständigt	pågående	process.	Teknikföretaget	behöver	även	
bli	bättre	på	att	anställa	fler	kvinnor,	dels	för	att	öka	jämställdheten	men	även	för	att	utöka	den	
interna	rekryteringsbasen	(NK1,	NK2,	NK4,	INK2).	Fram	tills	dess	att	jämställdhet	uppnås	är	det	
viktigt	 att	 hela	 tiden	 utöka	 rekryteringsbasen	 av	 kvinnor,	 men	 NK2	 menar	 även	 att	 en	 liten	
kvinnlig	bas	inte	får	bli	en	ursäkt	för	att	chefer	inte	ska	arbeta	aktivt	för	att	hitta	fler	kvinnor	på	
vägen.	

Vidare	anser	fyra	av	tolv	kvinnor	inom	Nätverket	att	det	är	viktigt	för	Teknikföretaget	att	skapa	
kvinnliga	förebilder.	NK3	tillägger	att	förändringen	måste	starta	i	toppen	för	att	sedan	sprida	sig	
nedåt	i	organisationen.		
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Det	 är	 dessutom	 viktigt	 att	 fokus	 ligger	 på	 att	 hitta	 fler	 kvinnor	 till	 chefspositioner	 inom	
organisationens	affärsenheter	och	inte	endast	inom	supportfunktioner	som	exempelvis	HR,	inköp	
och	kommunikation	som	majoriteten	kvinnor	inom	Teknikföretaget	redan	innehar	(NK3,	NK4).	
NK3	menar	att	det	främst	är	i	affärsverksamheten	som	kvinnor	på	ledande	positioner	saknas	och	
att	det	i	ledningsgrupper	är	rösterna	från	affärsverksamheterna	som	väger	tyngst.	Att	ställa	högre	
krav	på	affärsenheterna	är	därför	en	annan	viktig	aspekt	(NK9).	Vidare	menar	NK10	och	NK11	att	
Teknikföretaget	bör	använda	sig	av	kvinnor	inom	Nätverket	som	en	fokusgrupp	som	kan	träffa	
olika	 ledningsgrupper	 och	 diskutera	 jämställdhet.	 Detta	 för	 att	 öka	 kunskapen	 och	 skapa	 en	
förståelse	hos	hela	Teknikföretaget	för	varför	en	ökad	jämställdhet	bör	premieras.		

Två	rekryterande	chefer	menar	att	det	är	viktigt	att	få	in	fler	kvinnor	på	organisationens	lägsta	
nivåer	(RC5,	RC7).	RC2	menar	att	det	är	målsättningar	som	behövs	för	att	skapa	en	förändring	och	
att	det	är	viktigt	att	inte	bara	tala	om	jämställdhet	utan	faktiskt	arbeta	aktivt	med	det	för	att	skapa	
en	förändring.	Därför	försöker	Teknikföretagets	affärsenheter	använda	sig	av	benchmarking	för	
att	lära	sig	av	varandra	för	att	hela	tiden	utveckla	jämställdhetsarbetet.		

4.6.1 Specifika	satsningar	

En	majoritet	av	samtliga	respondenter	hävdar	att	nätverk	där	kvinnor	synliggörs	är	av	stor	vikt	
för	att	bidra	till	en	ökad	jämställdhet	på	ledande	positioner.	NK9	motiverar	detta	med	att	kvinnor	
tenderar	att	vara	sämre	än	män	på	att	skapa	ytliga	kontakter	som	leder	till	stora	nätverk.	Därav	
kan	 kvinnliga	 nätverk	 hjälpa	 kvinnor	 att	 utöka	 sitt	 kontaktnät	 vilket	 stödjer	 kvinnors	
karriärutveckling.	Dessutom	hävdar	NK1	att	nätverk	bidrar	till	att	öka	motivationen	hos	kvinnor	
samt	pusha	dem	framåt	i	karriären.	NK5	anser	att	det	finns	en	avsaknad	av	kvinnliga	nätverk	på	
global	nivå	inom	Teknikföretaget	eftersom	kvinnor	behöver	bli	mer	synliga	inom	affärsenheterna	
internationellt	och	inte	endast	inom	den	svenska	verksamheten.	Däremot	menar	RC3	att	nätverk	
inte	är	en	långsiktig	lösning	på	den	verkliga	problematiken	och	förtydligar:	

"Folk	gör	 inte	 karriär	 för	 att	 dom	är	med	 i	 ett	 nätverk	 eller	 andra	program,	utan	 för	 att	 chefer	
utvecklar	sina	medarbetare."	(RC3,	2018)	

Detta	argument	styrker	till	viss	del	INK1	som	anser	att	kvinnliga	nätverk	kan	vara	bra	för	kvinnors	
karriärutveckling	men	att	det	är	viktigt	att	samtidigt	arbeta	aktivt	för	att	förändra	organisationen	
för	 att	 kvinnliga	 nätverk	 verkligen	 ska	 ge	 effekt.	 Vidare	 framhåller	 NK10	 vikten	 av	 att	 öka	
kunskapen	 om	 jämställdhet	 inom	 hela	 Teknikföretaget.	 Det	 räcker	 inte	 att	 kvinnor	 inom	
Nätverket	 träffas	 och	 diskuterar	 jämställdhet	 utan	 männen	 måste	 också	 inkluderas.	 NK10	
utvecklar:	

”Vart	är	männen?	Vi	alla	kvinnor	här	kan	vår	fråga	och	har	kunskap,	men	vart	är	männen?	”	(NK10,	
2018)	

På	grund	av	den	bristande	kunskapen	hos	manliga	chefer	inom	Teknikföretaget	menar	NK10	att	
kunskapen	 om	 jämställdhet	 behöver	 öka	 för	 att	 en	 förändring	 ska	 ske.	 Detta	 styrker	 flertalet	
respondenter	och	RC1	menar	att	kunskapen	specifikt	bör	öka	bland	chefer	som	rekryterar	första	
och	andra	linjens	chefer.	RC1	utvecklar:	
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"Jag	tror	faktiskt	att	nästa	satsning	är	att	prata	med	män	för	att	förstå	just	drivkraften	att	det	blir	
bättre	när	man	jobbar	aktivt	med	frågan	och	att	det	är	en	fördel	om	ett	team	är	jämställt."	(RC1,	
2018)	

Vidare	påtalar	flertalet	kvinnor	inom	Nätverket	och	INK1	vikten	av	interna	och	externa	mentorer	
som	kan	agera	bollplank	och	stötta	kvinnor	mot	avancemang.	NK7	menar	att	externa	mentorer	
som	inte	har	insikt	i	organisationen	kan	vara	fördelaktigt	då	mentorn	kan	ge	konkreta	råd	utan	
att	 själv	påverkas	av	besluten.	Däremot	poängterar	 INK1	vikten	av	att	Teknikföretaget	hjälper	
kvinnor	att	hitta	passande	mentorer	då	det	speciellt	kan	vara	svårt	för	unga	kvinnor	att	veta	vem	
som	kan	vara	en	passande	mentor.	

4.6.2 Ledningens	roll	

Enligt	 LE1	 är	 ledningens	 främsta	 uppgift	 för	 att	 främja	 jämställdhet	 inom	Teknikföretaget	 att	
upprätta	tydliga	mål	och	besluta	om	en	tydlig	riktning.	Utan	tydliga	mål	och	riktning	är	det	svårt	
för	jämställdhetsarbetet	att	få	genomslag	i	hela	organisationen.	Därför	menar	LE1	att	ledningen	
har	 en	 betydande	 roll	 för	 att	 alla	 inom	 Teknikföretaget	 ska	 förstå	 att	 jämställdhet	 är	 viktigt.	
Dessutom	är	en	grundläggande	del	i	arbetet	att	lyckas	nå	ut	med	information	och	uppsatta	mål	till	
affärsenheterna	där	beslut	fattas	(LE1).	Däremot	är	det	inte	en	självklarhet	att	information	når	ut	
till	alla	inom	Teknikföretaget	(LE1,	NK10,	NK2)	och	LE1	konstaterar	att	kommunikationen	inom	
organisationen	bör	bli	bättre	för	att	jämställdhetsarbetet	ska	ge	resultat.	

Majoriteten	kvinnor	inom	Nätverket	menar	att	Teknikföretagets	ledning	mer	aktivt	bör	arbeta	för	
att	lyfta	och	exponera	kvinnor	inom	organisationen.	NK5	påtalar	även	att	ledningens	roll	är	att	
stödja	rekryterande	chefer	för	att	mer	effektivt	synliggöra	och	pusha	kvinnor	att	våga	avancera	
inom	Teknikföretaget.	Vidare	menar	NK2	att	för	att	erhålla	en	större	kvinnlig	rekryteringsbas	bör	
ledningen	 utveckla	 fler	 samarbeten	 med	 externa	 aktörer	 som	 till	 exempel	 skolor	 och	 andra	
företag.	 Flera	 av	 kvinnorna	 inom	Nätverket	 poängterar	 vikten	 av	 att	 införa	 en	mer	 tydlig	 och	
riktad	kompetensutveckling.	NK11	utvecklar	med	ett	exempel	på	vad	ledningen	kan	göra:	

"NK11,	 jag	anser	att	du	 inom	5	år	mycket	väl	kan	 ta	den	här	affärsledande	positionen	 i	den	här	
affärsenheten.	Vad	tycker	du	att	du	saknar?	Behöver	du	finansutbildning	eller	vad	kan	vi	mer	konkret	
göra?	En	detaljplan!"	(NK11,	2018)	

En	majoritet	av	rekryterande	chefer	anser	att	ledningen	bör	föregå	med	gott	exempel	och	sträva	
efter	 en	 jämställd	 ledningsgrupp	 vilket	 RC2	 menar	 kan	 öka	 incitamenten	 längre	 ner	 i	
organisationen.	Vidare	menar	RC6	att	ledningen	bör	bistå	med	utbildning	av	chefer	och	hur	chefer	
coachar	 sina	 medarbetare	 att	 avancera	 inom	 organisationen.	 RC4	 menar	 att	 ledningen	 bör	
implementera	fler	verktyg	som	kan	hjälpa	kvinnor	och	män	att	hitta	balansen	mellan	karriär	och	
privatliv.	
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4.6.3 Rekryterande	chefers	roll	

LE1	menar	att	rekryterande	chefer	vid	varje	nyrekrytering	bör	utgå	från	rollbeskrivningen	och	
inte	från	hur	det	historiskt	har	sett	ut	på	just	den	positionen.	LE1	tycker	att	rekryterande	chefer	
ska	sträva	efter	att	ha	bästa	möjliga	dynamik	 i	sina	 team	vilket	 innebär	att	det	är	många	olika	
aspekter	som	bör	beaktas	vid	varje	rekrytering.	LE1	utvecklar:	

”Slutar	Kalle	så	fyller	man	upp	den	med	en	ny	Kalle,	istället	för	att	se	det	här	som	en	möjlighet	att	
göra	någonting	annorlunda.	Att	se	det	som	en	möjlighet	att	kunna	göra	en	förändring.”	(LE1,	2018)	

Hälften	 av	 kvinnorna	 inom	Nätverket	 hävdar	 att	 sina	 närmaste	 chefer	 inte	 har	 någon	 uttalad	
strategi	för	att	främja	jämställdhet	inom	Teknikföretaget.	Därför	menar	NK5	att	det	är	viktigt	att	
rekryterande	chefer	aktivt	arbetar	med	jämställdhet	och	att	exponera	kvinnor	i	olika	forum.		NK2	
menar	att	rekryterande	chefer	själva	måste	bli	bättre	på	att	identifiera	kvinnor	som	kan	vara	av	
intresse.	 Tre	 av	 tolv	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 menar	 således	 att	 rekryterande	 chefer	 och	 HR-
personal	måste	hjälpas	åt	att	identifiera	och	pusha	fler	kvinnor	att	våga	söka	tjänster	med	mer	
ansvar,	vilket	även	INK2	styrker.	NK8	och	NK11	menar	att	det	upplevs	som	att	vissa	chefer	inte	är	
medvetna	om	betydelsen	av	jämställdhet	och	att	många	chefer	således	behöver	utöka	sin	kunskap	
inom	området.	

En	merpart	av	de	rekryterande	cheferna	hävdar	att	det	är	svårt	för	chefer	att	främja	fler	kvinnor	
till	ledande	positioner	på	grund	av	att	den	kvinnliga	rekryteringsbasen	är	för	liten	och	att	det	är	
för	få	kvinnliga	sökande	till	utannonserade	tjänster.	RC4	menar	att	detta	medför	mer	arbete	för	
chefer	vid	rekrytering	eftersom	att	de	själva	måste	 identifiera	potentiella	kvinnliga	kandidater	
och	pusha	kvinnorna	att	söka.	Dessutom	framkommer	det	att	många	chefer	inte	har	möjlighet	att	
lägga	ned	extra	tid	på	att	identifiera	kvinnliga	kandidater	och	därför	tar	den	enkla	vägen	och	väljer	
en	manlig	kandidat	(RC1,	RC7).	Vidare	menar	RC7	att	en	konkret	åtgärd	som	chefer	faktiskt	kan	
genomföra	 är	 att	 välja	 den	kvinnliga	 kandidaten	 vid	 tillfällen	när	 det	 finns	 en	 kvinnlig	 och	 en	
manlig	kandidat	som	är	likvärdiga.	Ett	flertal	rekryterande	chefer	ser	även	vikten	av	att	coacha,	
utbilda	och	pusha	de	kvinnor	som	redan	finns	inom	Teknikföretaget.	RC4	instämmer	men	hävdar	
samtidigt	att	problematiken	kring	en	för	liten	rekryteringsbas	kvarstår.		

4.6.4 Könskvotering	

Enligt	LE1	har	Teknikföretaget	valt	att	 inte	använda	könskvotering	för	att	 få	 in	fler	kvinnor	på	
ledande	positioner,	utan	menar	att	det	är	bättre	att	aktivt	arbeta	med	frågan	på	andra	sätt.	Bland	
annat	genom	att	verkligen	visa	att	det	är	viktigt	och	varför	det	är	viktigt	att	få	in	fler	kvinnor	på	
ledande	positioner	(LE1).	Bland	kvinnorna	i	Nätverket	existerar	det	delade	åsikter	om	kvotering	
av	kvinnor	bör	implementeras	som	metod	för	att	öka	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner	och	
ungefär	hälften	av	kvinnorna	är	positiva	till	könskvotering	medan	hälften	är	negativa.	Majoriteten	
av	 de	 kvinnor	 som	 inte	 tror	 på	 kvotering	 som	 metod	 menar	 att	 det	 bör	 finnas	 andra	
tillvägagångssätt	för	att	öka	andelen	kvinnor	inom	organisationen.	Vidare	menar	flertalet	kvinnor	
att	de	själva	aldrig	skulle	vilja	kvoteras	 in	bara	 för	att	de	är	kvinnor,	utan	vill	erhålla	en	tjänst	
oberoende	av	kön	och	på	grund	av	sin	kompetens.		
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Däremot	 lägger	 NK1	 till	 att	 det	 är	 lätt	 att	 utifrån	 sig	 själv	 endast	 tänka	 ur	 ett	 individuellt	
perspektiv	 och	 att	 det	 ur	 ett	 större	 perspektiv	 möjligtvis	 endast	 är	 kvotering	 som	 kan	 driva	
förändringsarbetet	och	få	fler	att	förstå	vikten	av	jämställdhet.		

Vidare	 är	 det	 många	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 som	 anser	 att	 ordet	 kvotering	 har	 kommit	 att	
associeras	 med	 något	 negativt.	 NK3	 menar	 därför	 att	 företag	 bör	 gå	 ifrån	 den	 traditionella	
definitionen	av	att	det	är	kön	som	kvoteras	in	och	istället	se	på	kvotering	som	att	det	är	andra	
perspektiv	 eller	 andra	 kompetenser	 än	 de	 traditionellt	 tekniska	 som	 kvoteras	 in.	 Dessutom	
poängterar	NK12	vikten	av	 tydliga	mätetal	och	hårda	bonusgrundande	 jämställdhetsmål	 inom	
Teknikföretaget	vilket	kan	tvinga	organisationen	till	förändring.	Teknikföretaget	har	sedan	några	
år	 tillbaka	 bonusgrundande	 incitamentsprogram	 för	 hälsa	 och	 säkerhet	 som	 har	 givit	 goda	
resultat	då	chefer	inom	organisationen	följs	upp	på	specifika	mätetal	(NK12).	Detta	är	något	som	
NK12	menar	även	behövs	för	att	öka	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner	inom	Teknikföretaget	
vilket	skulle	ge	positiva	effekter.		

Samtidigt	är	Teknikföretaget	en	global	organisation	där	den	svenska	ledningen	har	tappat	mandat	
under	åren	på	grund	av	organisationsförändringar	(NK5).	Därför	hävdar	majoriteten	kvinnor	 i	
och	utanför	Nätverket	att	för	att	en	verklig	förändring	ska	kunna	ske	och	bonusgrundande	mål	
ska	 bli	 verklighet,	 krävs	 det	 att	 mål	 och	 direktiv	 bestäms	 på	 global	 nivå	 samt	 inom	
affärsenheterna.	Hårda	jämställdhetsmål	och	bonusgrundande	incitamentsprogram	styrker	INK2	
och	INK1	tillägger	att	det	krävs	drastiska	handlingar	från	Teknikföretaget	för	att	faktiskt	visa	att	
organisationen	menar	allvar	med	jämställdhetsarbetet.	Detta	bekräftar	NK5	som	utvecklar:	

"Jag	tror	faktiskt	att	det	är	kvotering	som	behövs.	Jag	tror	det	är	helt	kört	annars,	faktiskt."	(NK5)		

NK6	 bekräftar	 att	 kvotering	 är	 att	 föredra	 och	 menar	 att	 utvecklingen	 mot	 en	 jämställd	
organisation	kommer	gå	 för	 långsamt	utan	kvotering.	Dessutom	finns	det	gott	om	kompetenta	
kvinnor	som	kan	konkurrera	med	lika	kompetenta	män	och	därför	är	risken	minimal	att	mindre	
kompetenta	 kvinnor	 kvoteras	 in	 (NK6).	 Vidare	menar	 NK7	 att	 det	 är	 naturligt	 att	 anställa	 en	
likasinnad	 vilket	 har	 resulterat	 i	 att	 män	 har	 kvoterat	 in	 män	 under	 många	 år.	 Därför	 kan	
kvotering	 vara	 ett	 effektivt	 verktyg	 för	 att	 se	 till	 vilken	 kandidat	 som	 är	 bäst	 för	 hela	
organisationen	istället	för	att	se	till	vilken	kandidat	som	är	bäst	på	personnivå	(NK7).					

Bland	rekryterande	chefer	är	samtliga	emot	könskvotering	och	menar	att	det	bör	 finnas	andra	
incitament	 för	 att	 öka	 andelen	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner.	 Detta	 med	 motiveringen	 att	
kvotering	kan	 leda	till	 ifrågasättande	av	kvinnor	och	om	de	verkligen	 innehar	en	tjänst	av	rätt	
anledning.	RC3	tillägger	även	att	kvotering	av	kvinnor	är	en	form	av	diskriminering	av	det	manliga	
könet,	etnicitet	och	ålder.	RC1	och	RC6	anser	att	andra	incitament	som	exempelvis	tydliga	mätetal	
och	bonusgrundande	 incitamentsprogram	 istället	bör	 införas	 inom	Teknikföretaget	 för	att	öka	
andelen	kvinnor	på	 ledande	positioner.	Däremot	 anser	majoriteten	av	 rekryterande	 chefer	 att	
kvotering	är	en	laddad	samt	svår	fråga	och	RC2	argumenterar	för	om	det	verkligen	går	att	skapa	
förändring	utan	att	vidta	snabba	åtgärder	med	hjälp	av	kvotering.		
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5 ANALYS	

I	detta	kapitel	kommer	det	empiriska	materialet	diskuteras	i	kombination	med	det	teoretiska	
underlaget	för	att	sedan	mynna	ut	i	studiens	slutsatser	och	rekommendationer	till	Teknikföretaget.	

5.1 Jämställdhet	inom	Teknikföretaget	

Teknikföretaget	har	identifierat	problematiken	med	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	för	låg	inom	
organisationen	och	att	utvecklingen	mot	jämställdhet	på	ledande	positioner	har	stagnerat.	Den	
empiriska	studien	visade	att	Teknikföretaget	har	en	total	andel	kvinnliga	chefer	på	20	procent	
vilket	enligt	SCB	(2016)	innebär	att	Teknikföretaget	kan	klassas	som	mansdominerat.	Därför	har	
Teknikföretaget	som	mål	att	år	2020	inneha	en	total	andel	kvinnliga	chefer	på	30	procent,	vilket	
enligt	exempelvis	Noland	et	al.	 (2016)	 innebär	att	verksamheten	 inom	Teknikföretaget	kan	bli	
mer	lönsam	och	att	kompetens	kan	nyttjas	på	ett	mer	effektivt	sätt.	Vidare	visar	den	empiriska	
studien	att	andelen	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	varierar	beroende	på	organisations-	
och	 resultatansvarsnivå.	Andelen	kvinnliga	 chefer	per	 organisationsnivå	presenteras	 i	 tabell	 3	
vilken	visar	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	högre	än	både	snittet	och	2020-målet	på	de	två	högsta	
organisationsnivåerna	inom	Teknikföretaget.	Detta	går	emot	Wahl	et	al.	(2011)	som	hävdar	att	
andelen	kvinnliga	chefer	tenderar	att	bli	lägre	högre	upp	i	hierarkin	inom	organisationer.	Däremot	
klassas	dessa	nivåer	fortfarande	som	mansdominerade	enligt	SCB	(2016)	definition	på	mindre	än	
40	procent	kvinnor.		

Ett	större	antal	kvinnliga	chefer	på	de	två	högsta	organisationsnivåerna	indikerar	att	den	svenska	
ledningen	 ämnar	 föregå	med	 gott	 exempel	 för	 den	 övriga	 verksamheten	 och	 att	 det	 finns	 en	
genuin	vilja	att	bidra	till	en	förändring.	Detta	har	även	framkommit	i	den	empiriska	studien	där	
en	majoritet	 av	 samtliga	 respondenter	menar	 att	 Teknikföretagets	 ledning	 har	 ambitionen	 att	
skapa	 en	 förändring	 gällande	 jämställdhetsarbetet.	 Däremot	 visar	 även	 tabell	 3	 att	 andelen	
kvinnliga	chefer	minskar	från	21	till	16	procent	mellan	organisationsnivåerna	fem	och	fyra.	Detta	
indikerar	att	det	möjligen	kan	förekomma	ett	glastak	mellan	dessa	två	nivåer	som	hindrar	kvinnor	
att	 avancera	 vertikalt	 inom	 organisationen	 och	 således	 att	 det	 förekommer	 en	 vertikal	
könssegregering	(Wahl	et	al.,	2011).	Det	som	även	utmärker	tabell	3	är	att	andelen	kvinnor	med	
en	ledande	position	endast	är	sju	procent	på	den	lägsta	organisationsnivån	inom	Teknikföretaget.	
Detta	 kan	 bekräfta	 att	 ett	 flertal	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 anser	 att	 män	 inom	 organisationen	
erhåller	en	första	chefsposition	tidigare	än	vad	kvinnor	inom	organisationen	gör,	vilket	statistiken	
indikerar	och	Göransson	(2003)	styrker.	Detta	antyder	således	att	det	även	kan	förekomma	ett	
glastak	på	en	låg	nivå	inom	Teknikföretaget.	

I	motsats	till	tabell	3	visar	tabell	4	att	andelen	kvinnliga	chefer	med	resultatansvar	minskar	längre	
upp	i	hierarkin	inom	Teknikföretaget.	Detta	stärker	Göransson	(2003)	forskning	som	menar	att	
det	är	 få	kvinnor	 i	näringslivet	som	har	affärsledande	roller	med	resultatansvar.	Enligt	HR1	är	
detta	också	en	anledning	till	varför	Nätverket	startades	inom	Teknikföretaget	med	ambitionen	att	
fler	kvinnor	ska	nå	affärsledande	roller.		
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Den	högsta	resultatansvarsnivån	innehar	endast	Teknikföretagets	VD	som	i	dagsläget	är	en	man	
och	 kan	 endast	 ändras	 om	 en	 kvinna	 blir	 VD	 på	 Teknikföretaget.	 Därför	 utesluts	 denna	
ansvarsnivå	från	diskussionen	då	nivån	antingen	kan	innehas	av	en	kvinna	eller	en	man.	Däremot	
anses	det	vara	av	betydelse	att	nämna	att	tydliga	signaler	kan	skickas	både	internt	och	externt	om	
nästkommande	VD	blir	den	första	kvinnan	på	denna	position	inom	Teknikföretaget	vilket	även	
Linehan	och	Walsh	(2001)	styrker	och	hävdar	kan	ha	stor	betydelse	för	organisationer	som	vill	
erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	Vidare	framgår	det	i	tabell	4	att	ingen	kvinna	har	det	
näst	 högsta	 resultatansvaret	 inom	Teknikföretaget.	 Detta	 kan	 bekräftas	 av	NK3	 och	NK4	 som	
menar	att	en	merpart	av	de	kvinnor	som	har	höga	ledande	positioner	innehar	supportroller	utan	
tillhörande	resultatansvar	vilket	även	styrks	av	Göransson	(2003)	och	Wahl	et	al.	 (2011).	Med	
andra	ord	bör	detta	tas	i	beaktning	i	analysen	av	tabell	3	där	den	svenska	ledningsgruppen	består	
av	33	procent	kvinnor	och	den	näst	högsta	nivån	består	av	36	procent	kvinnor.	En	majoritet	av	de	
kvinnliga	 representanterna	 i	 ledningsgruppen	 behöver	 nödvändigtvis	 inte	 ha	 affärsledande	
positioner	med	ett	resultatansvar	vilket	enligt	Wahl	et	al.	(2011)	kan	ge	en	missvisande	bild	över	
graden	 jämställdhet	 på	 denna	 organisationsnivå.	 Med	 andra	 ord	 indikerar	 detta	 att	 det	 kan	
förekomma	glastak	för	kvinnor	som	vill	nå	höga	affärsledande	roller.	

Teknikföretaget	har	en	 jämställdhetspolicy	 som	avser	att	 främja	ett	 aktivt	 jämställdhetsarbete	
och	LE1	menar	att	samtliga	enheter	sätter	sina	egna	jämställdhetsmål	som	ledningen	följer	upp.	
Däremot	 har	 det	 framkommit	 i	 den	 empiriska	 studien	 att	 en	 majoritet	 av	 de	 kvinnliga	
respondenterna	anser	att	organisationens	jämställdhetspolicy	och	mål	inte	får	genomslag	i	hela	
verksamheten.	 Majoriteten	 kvinnor	 i	 Nätverket	 menar	 att	 i	 och	 med	 Nätverket	 upplevs	
jämställdhet	som	mer	prioriterat	inom	organisationen,	men	däremot	är	det	en	fråga	som	inte	får	
genomslag	i	den	dagliga	verksamheten.	Enligt	Studieförbundet	Näringsliv	och	Samhälle	(2004)	är	
kort-	 och	 långsiktiga	mål	 gällande	 jämställdhet	 av	 stor	 vikt	 inom	 organisationer	 för	 att	 skapa	
incitament	till	förändring	och	därav	bör	Teknikföretaget	se	över	sina	jämställdhetsmål	samt	dess	
räckvidd	 inom	organisationen.	Detta	styrker	Boschini	 (2004)	som	tillägger	att	 för	att	skapa	en	
förändring	krävs	det	en	 tydlig	 jämställdhetspolicy	som	 förankras	 i	hela	organisationen.	Vidare	
framkommer	det	ur	den	empiriska	studien	att	Teknikföretaget	har	flertalet	kompetenta	kvinnor	
att	 lyfta	 inom	organisationen	om	viljan	och	ambitionen	att	 faktiskt	våga	satsa	på	kvinnor	samt	
jämställdhetsarbetet	finns.	Detta	styrker	bland	andra	Vinnicombe	och	Bank	(2003)	som	menar	att	
det	är	först	när	fler	kvinnor	når	ledande	positioner	som	ett	effektivt	jämställdhetsarbete	utförs,	
vilket	även	styrks	av	NK2.	

Dessutom	 visar	 den	 empiriska	 studien	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 den	 svenska	 verksamheten	 även	
beaktar	 den	 globala	 aspekten	 eftersom	 att	många	medarbetare	 inom	 Teknikföretaget	 Sverige	
även	arbetar	globalt.	Detta	bland	annat	på	grund	av	att	NK12	hävdar	att	det	är	inom	det	globala	
ledet	och	i	affärsenheterna	som	beslut	tas.	Studieförbundet	Näringsliv	och	Samhälle	(2004)	menar	
att	 det	 är	 av	 stor	 vikt	 att	 jämställdhetsarbetet	 förankras	 i	 hela	 organisationen	 för	 att	 arbetet	
verkligen	ska	ge	effekt.	Detta	i	kombination	med	att	Teknikföretaget	är	en	global	organisation	och	
att	 många	 beslut	 angående	 den	 svenska	 verksamheten	 tas	 globalt	 indikerar	 att	
jämställdhetsarbetet	 i	 den	 svenska	 verksamheten	 inte	 kommer	 ge	 absolut	 effekt	 förrän	 den	
globala	 ledningen	 mer	 aktivt	 arbetar	 för	 jämställdhet.	 Att	 jämställdhetsarbetet	 inte	 är	 lika	
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utvecklat	globalt	som	inom	den	svenska	verksamheten	kan	vara	ett	hinder	för	kvinnor	som	vill	nå	
ledande	positioner,	då	få	roller	inom	Teknikföretaget	endast	verkar	lokalt.	

Vidare	har	det	framkommit	att	rekryterande	chefer	i	motsats	till	majoriteten	kvinnor	upplever	att	
jämställdhetsarbetet	 är	 prioriterat	 inom	 Teknikföretaget.	 Däremot	 argumenterar	 RC2	 för	 att	
detta	 kan	 bero	 på	 att	 jämställdhetsarbetet	 i	 större	 omfattning	 märks	 av	 högre	 upp	 inom	
organisationen.	Boschini	(2004)	menar	att	det	är	en	utmaning	för	en	organisations	ledning	att	nå	
ut	med	information	genom	hela	organisationen	vilket	LE1	bekräftar.	Med	andra	ord	är	det	möjligt	
att	 ledningens	 jämställdhetsarbete	 inte	 får	 genomslag	 i	 hela	 organisationen	 på	 grund	 av	 att	
information	 inte	når	ut	 till	 hela	organisationen.	Enligt	Boschini	 (2004)	är	 en	viktig	milstolpe	 i	
jämställdhetsarbetet	när	samtliga	inom	en	organisation	är	medvetna	om	jämställdhetens	fördelar	
och	 organisationens	 jämställdhetsarbete.	 Detta	 belyser	 rekryterande	 chefers	 betydande	 roll	 i	
jämställdhetsarbetet	och	dess	genomslagskraft	 i	hela	organisationen,	på	grund	av	att	chefer	på	
mellannivå	 har	 stora	möjligheter	 att	 främja	 jämställdhet	 då	 de	 verkar	 både	uppåt	 och	nedåt	 i	
vertikalt	 led	 inom	organisationen	(Andersson	et	al.,	2009;	Mintzberg,	1979).	Studien	 indikerar	
med	andra	ord	att	ledningens	jämställdhetsarbete	når	ut	till	rekryterande	chefer	på	mellannivå	
men	inte	i	lika	stor	grad	vidare	ner	till	lägre	nivåer	inom	organisationen	vilket	kan	vara	ett	hinder	
för	kvinnor	att	nå	högre	ledande	positioner	inom	Teknikföretaget.		

5.2 Bristen	på	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	

En	majoritet	av	samtliga	respondenter	anser	att	bristen	på	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	
bland	annat	beror	på	att	det	generellt	är	färre	kvinnor	inom	organisationen.	Detta	menar	NK2	och	
RC6	beror	på	att	Teknikföretaget	har	ansett	det	vara	av	vikt	att	chefer	besitter	teknisk	kompetens	
vilket	män	historiskt	 främst	 har	haft	 och	 fler	män	 än	kvinnor	utbildar	 sig	 fortfarande	 i	 större	
utsträckning	 inom	 tekniska	 utbildningar	 (SCB,	 2010).	 Chefstjänster	 inom	 Teknikföretaget	 har	
med	 andra	 ord	 varit	 manligt	 könsmärkta,	 enligt	 Wahl	 et	 al.	 (2011).	 Däremot	 indikerar	 den	
empiriska	 studien	 att	 fler	 inom	 Teknikföretaget	 än	 tidigare	 är	 av	 uppfattningen	 att	 den	 bäst	
lämpade	chefen	inte	alltid	är	den	individen	som	har	högst	teknisk	kompetens	vilket	bör	resultera	
i	att	fler	kvinnor	idag	än	tidigare	kan	anställas	och	erhålla	ledande	positioner	trots	att	fler	män	än	
kvinnor	har	teknisk	utbildning.	Vidare	finns	det	indicier	i	den	empiriska	studien	som	pekar	på	att	
en	del	manliga	chefer	inom	Teknikföretaget	är	av	den	uppfattningen	att	chefsroller	bör	besittas	
av	 män.	 Med	 andra	 ord	 indikerar	 studien	 att	 det	 förekommer	 manliga	 chefer	 inom	
Teknikföretaget	 anser	 att	män	 är	 normen	och	 Schein's	 (1975)	 uttryck	 "Tänk	 chef	 -	 tänk	man"	
bekräftas.	Denna	uppfattning	kan	vara	en	bidragande	faktor	till	att	färre	kvinnor	än	män	innehar	
chefspositioner	 och	 kan	 således	 vara	 ett	 hinder	 för	 kvinnors	 vertikala	 avancemang	 inom	
organisationen.		

Vidare	hävdar	även	ett	flertal	respondenter	att	bristen	på	kvinnliga	chefer	inom	Teknikföretaget	
bland	annat	kan	bero	på	att	män	tenderar	att	anställa	män.	Detta	styrks	i	ett	flertal	studier	och	
SOU	(1998:6)	bland	andra	poängterar	att	individer	tenderar	att	anställa	andra	individer	som	har	
liknande	egenskaper	och	värderingar	som	sig	själva.		
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Detta	menar	NK3	 leder	 till	att	kvinnor	 inom	Teknikföretaget	omedvetet	 tvingas	att	överbevisa	
sina	kompetenser	och	förmågor	att	inneha	ledande	positioner.	Detta	kan	i	sin	tur	vara	en	barriär	
för	kvinnor	som	vill	nå	ledande	positioner	och	kan	således	även	vara	en	möjlig	förklaring	till	varför	
utvecklingen	mot	fler	kvinnliga	chefer	har	stagnerat	inom	Teknikföretaget.		Detta	ger	ytterligare	
indikationer	på	rekryterande	chefers	betydande	roll	i	jämställdhetsarbetet	och	specifikt	manliga	
chefers	roll	då	män	på	ledande	positioner	har	makt	och	stora	möjligheter	att	utmana	den	manliga	
chefsnormen	(Wahl,	2014).		

Den	empiriska	studien	visar	även	att	kvinnor	fortfarande	tenderar	att	ta	ett	större	ansvar	för	hem	
och	barn	än	vad	män	gör	vilket	kan	vara	en	bidragande	orsak	till	varför	fler	kvinnor	än	män	tvekar	
inför	en	chefsposition	och	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	färre	än	andelen	manliga.	Detta	styrker	
Muhonen	(1999)	och	Wahl	et	al.	(2011)	som	även	tillägger	att	kvinnor	i	större	omfattning	än	män	
är	 föräldralediga.	Dessutom	visar	den	empiriska	studien	att	kvinnor	 inom	Teknikföretaget	kan	
uppleva	det	 svårt	 att	 kombinera	 sitt	 föräldraskap	med	en	 chefsposition	då	det	oftast	 leder	 till	
merarbete.	Detta	kan	indikera	att	kvinnor	har	högre	krav	på	sig	själva	att	både	prestera	till	100	
procent	hemma	och	på	arbetet	vilket	således	kan	 leda	till	 tveksamheter	 inför	en	chefsposition.	
Därav	 anses	 det	 vara	 av	 vikt	 att	 nämna	 korrelationen	 mellan	 ett	 jämställt	 privatliv	 och	 en	
chefskarriär,	vilket	kan	vara	ett	hinder	för	kvinnor	och	vilket	Teknikföretaget	bör	vara	medvetna	
om	 för	 att	 verka	 för	 jämställdhet	 på	 ledande	 positioner.	 Därför	menar	NK6	 att	 en	 viktig	 del	 i	
arbetet	för	jämställdhet	på	ledande	positioner	är	att	Teknikföretaget	inte	ställer	för	orimligt	höga	
krav	på	sina	chefer	och	därav	ser	över	sina	villkor	för	chefer,	vilket	även	Wahl	et	al.	(2011)	styrker.																																																													

5.3 Kultur	inom	Teknikföretaget	

En	majoritet	av	samtliga	respondenter	anser	att	Teknikföretagets	organisationskultur	är	öppen,	
inkluderande	 och	 familjär.	 Dessutom	 anser	 NK2	 att	 kulturen	 inte	 upplevs	 vara	 manlig	 inom	
organisationen	vilket	indikerar	att	Teknikföretaget	kan	ha	lyckats	bryta	vissa	osynliga	händelser	
inom	organisationen,	enligt	Pettigrew	(1979)	och	Schein	(2010).	Däremot	är	det	även	ett	flertal	
respondenter	som	hävdar	att	kulturen	är	byråkratisk	där	beslut	fattas	för	långt	ifrån	den	faktiska	
verksamheten,	 vilket	 bekräftar	 Nationalencyklopedins	 (u.å.,	 b)	 definition	 av	 en	 byråkratisk	
organisation	som	bland	annat	innebär	att	beslut	inom	dessa	organisationstyper	är	centraliserade	
högre	 upp	 i	 hierarkier.	 RC2	 anser	 även	 att	 Teknikföretagets	 höga	 resultatkrav	 från	 högre	
instanser	leder	till	att	incitamenten	för	innovation	inom	organisationen	tenderar	att	minska	vilket	
kan	vara	en	nackdel	i	konkurrenssynpunkt.	Studier	visar	däremot	att	incitament	för	innovation	
kan	öka	i	organisationer	med	högre	jämställdhet	(Danilda	&	G.	Thorslund,	2011).	Därav	kan	det	
argumenteras	 för	 om	 Teknikföretagets	 incitament	 till	 innovation	 möjligtvis	 kommer	 öka	 när	
organisationen	 erhåller	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 och	 fler	 kvinnor	 i	 stort	 inom	
organisationen.				

Vidare	indikerar	den	empiriska	studien	att	organisationskulturen	kan	skilja	mellan	avdelningar	
inom	Teknikföretaget,	där	kvinnor	och	män	behandlas	olika	på	olika	avdelningar	och	Wahl	et	al.	
(2011)	hävdar	 att	 det	 är	 organisationskulturer	 som	bidrar	 till	 att	 kvinnor	och	män	behandlas	
olika.	Dessutom	har	det	 framkommit	 från	en	majoritet	respondenter	att	organisationskulturen	
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inom	Teknikföretaget	globalt	är	annorlunda	i	jämförelse	med	den	svenska	verksamhetens	kultur.	
NK1	menar	att	det	globalt	finns	en	mycket	tydlig	hierarki	inom	Teknikföretaget	som	inte	finns	i	
Sverige	 och	 att	 anställda	 högre	 upp	 i	 hierarkin	 på	 globalnivå	 premieras	 framför	 andra.	 NK12	
poängterar	 därför	 vikten	 av	 att	 vissa	 avdelningar	 inom	 Teknikföretaget	 bör	 arbeta	 med	 att	
förändra	sina	värderingar	angående	kvinnor	och	mäns	lika	värde.	Detta	styrker	Höök	(2001)	som	
tillägger	 att	 det	 endast	 är	 individer	 inom	 en	 kultur	 som	 kan	 förändra	 kulturen	 och	 dess	
värderingar.	Med	andra	ord	kan	avdelningars	samt	den	globala	verksamhetens	olika	behandling	
av	kvinnor	vara	ett	hinder	för	kvinnor	som	vill	avancera	vertikalt	inom	organisationen.	

En	 majoritet	 av	 samtliga	 respondenter	 anser	 däremot	 att	 kvinnor	 och	 män	 i	 det	 stora	 hela	
behandlas	 lika	 inom	 den	 svenska	 organisationen	 vilket	 är	 i	 linje	 med	 Teknikföretagets	
jämställdhetspolicy	 (internt	dokument).	Däremot	menar	Wahl	och	Linghag	 (2013)	att	 kvinnor	
kan	 exkluderas	 från	manliga	 informella	 sammanhang	 utan	 sin	 vetskap.	 Denna	 studie	 kan	 inte	
konstatera	att	dessa	informella	nätverk	faktiskt	existerar	inom	Teknikföretaget	på	grund	av	dess	
osynlighet.	Däremot	skulle	det	kunna	vara	en	möjlig	förklaring	till	det	som	tidigare	analyserats,	
nämligen	att	män	tenderar	att	erhålla	chefspositioner	tidigare	än	kvinnor	inom	Teknikföretaget.	
Detta	kan	indikera	att	seniora	män	per	automatik	lyfter	juniora	män	inom	organisationen	enligt	
Wahl	 och	 Linghag	 (2013),	 vilket	 således	 bidrar	 till	 ojämställdhet	 på	 ledande	 positioner.	 Detta	
möjliga	hinder	anses	vara	en	viktig	aspekt	för	Teknikföretaget	att	vara	medvetna	om	för	att	kunna	
öka	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner.	

Den	empiriska	studien	 indikerar	även	att	kvinnor	har	 lägre	 löner	än	män	 för	 lika	arbete	 inom	
Teknikföretaget	 vilket	 går	 emot	 Teknikföretagets	 jämställdhetspolicy	 som	 påtalar	 att	
lönediskrimineringar	inte	ska	förekomma	inom	organisationen	(internt	dokument).	Att	kvinnor	
tenderar	att	ha	 lägre	 lön	än	män	 för	 lika	arbete	går	dock	varken	emot	 forskning	eller	statistik	
(Alvesson	&	Due	Billing,	2009;	Wahl	et	al.,	2011).	Dessutom	antyder	studien	att	kvinnor	på	högre	
positioner	behöver	prestera	mer	än	män	för	att	anses	vara	lika	kompetenta	(NK2,	RC7)	och	även	
att	kvinnor	tenderar	att	ställa	höga	krav	på	och	kritiskt	granska	sig	själva	(NK9).	Wahl	och	Linghag	
(2013)	forskning	bekräftar	att	kvinnliga	chefer	behöver	prestera	mer	än	manliga	chefer	för	att	
omgivningen	ska	uppfatta	kvinnor	och	män	som	lika	kompetenta.	Vidare	finns	det	indicier	i	den	
empiriska	 studien	 som	 pekar	 på	 att	 även	 organisationen	 i	 stort	 tenderar	 att	 granska	 kvinnor	
hårdare	än	män	vilket	 i	 sin	 tur	kan	vara	ett	hinder	 för	kvinnor	som	vill	nå	 ledande	positioner.	
Detta	resulterar	i	att	kvinnor	och	män	till	viss	del	kan	behandlas	olika	inom	organisationen,	om	
än	omedvetet	och	därför	anses	det	vara	av	betydelse	att	ledningen	belyser	problematiken	för	att	
skapa	en	medvetenhet	och	för	att	främja	jämställda	löner.		
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5.4 Karriärutveckling	inom	Teknikföretaget	

Den	 empiriska	 studien	 visar	 att	 anställda	 inom	 Teknikföretaget	 har	 stora	 möjligheter	 till	
karriärutveckling	 och	 organisationen	 har	 väl	 utformade	 talangidentifieringsprogram.	 Har	 en	
anställd	viljan,	ambitionen	och	visar	på	god	prestation,	menar	flertalet	respondenter	att	det	inte	
är	någon	skillnad	på	kvinnor	och	mäns	möjligheter	 till	karriärutveckling.	Däremot	menar	 flera	
respondenter	att	chefer	tenderar	att	behöva	pusha	och	motivera	kvinnor	i	högre	grad	än	män	för	
att	kvinnor	ska	våga	ta	en	ledande	roll.	Kvinnor	har	en	tendens	att	inte	tro	på	sig	själva	och	vill	
oftast	vara	experter	inom	ett	område	innan	de	tar	en	ledande	roll.	Detta	styrks	av	Powell	(2011b)	
som	tillägger	att	för	att	kvinnor	ska	lyckas	i	sina	karriärer	bör	kvinnor	besitta	en	hög	självkänsla	
och	behöver	få	stöd	från	organisationen	samt	sin	övriga	omgivning.	Med	andra	ord	indikerar	den	
empiriska	studien	med	stöd	från	forskningen	att	en	del	kvinnor	inom	Teknikföretaget	kan	behöva	
utveckla	 en	 större	 tilltro	 på	 sig	 själva	 och	 sin	 kompetens	 för	 att	 möjliggöra	 en	 framgångsrik	
karriärutveckling.		

Däremot	 hävdar	 Kanter	 (1993)	 att	 individer	 som	 innehar	 positioner	 med	 små	
avancemangsmöjligheter	tenderar	att	tveka	mer	på	sin	kompetens	än	individer	på	positioner	med	
stora	 möjligheter	 till	 avancemang.	 Detta	 kan	 således	 vara	 en	 möjlig	 förklaring	 till	 varför	 fler	
kvinnor	 misstror	 sin	 kompetens,	 då	 den	 empiriska	 studien	 indikerar	 att	 män	 har	 högre	
självförtroende	och	större	möjligheter	än	kvinnor	att	avancera	vertikalt	 inom	Teknikföretaget.	
SOU	(1994:3)	hävdar	att	 fler	män	än	kvinnor	tenderar	att	vara	av	uppfattningen	att	bristen	på	
kvinnliga	 chefer	 beror	 på	 att	 kvinnor	 inte	 har	 viljan	 att	 avancera	 och	 kvinnors	 bristande	
självförtroende.	Den	empiriska	studien	visar	däremot	att	en	majoritet	kvinnliga	respondenter	har	
höga	karriärambitioner	och	drivs	av	utmaning	samt	förändringsarbete,	däremot	efterfrågas	mer	
stöd	 från	 chefer	 och	 organisationen.	 Därför	 menar	 bland	 andra	 NK11	 att	 organisationens	
kompetensutveckling	bör	bli	mer	riktad	mot	det	som	organisationen	efterfrågar	och	mot	det	som	
potentiella	kandidater	saknar.	Detta	visar	att	en	majoritet	kvinnliga	respondenter	har	viljan	och	
självförtroende	att	avancera	vertikalt	inom	Teknikföretaget.	Detta	trots	att	den	empiriska	studien	
indikerar	att	flertalet	respondenter,	både	kvinnor	och	män,	anser	att	kvinnor	behöver	utveckla	
bättre	självförtroende	och	bli	bättre	på	att	uttrycka	sina	ambitioner.	Detta	anses	vara	en	viktig	
aspekt	att	påtala	då	studien	faktiskt	indikerar	att	kvinnor	inom	Teknikföretaget	tenderar	att	ha	
höga	karriärambitioner	och	självförtroende	i	sitt	arbete.	

Slutligen	visar	den	empiriska	studien	att	kvinnors	karriärutveckling	kan	stagnera	på	högre	nivåer	
inom	Teknikföretaget.	NK5	menar	att	globalt	inom	organisationen	har	kvinnor	inte	möjlighet	att	
utvecklas	på	grund	av	brister	i	jämställdhetsarbetet	och	på	grund	av	avsaknaden	av	kvinnor	på	
högre	nivåer.	För	att	kvinnor	ska	nå	höga	ledande	positioner	globalt	finns	det	indikatorer	i	studien	
som	visar	på	att	kvinnor	bör	besitta	typiska	manliga	egenskaper	vilket	enligt	Eagly	och	Johnson	
(1990)	 bland	 annat	 innebär	 auktoritära	 egenskaper.	 Detta	 indikerar	 ytterligare	 att	 det	 kan	
förekomma	 glastak	 högre	 upp	 i	 hierarkin	 inom	 Teknikföretaget	 och	 även	 inom	 den	 globala	
verksamheten.	Däremot	visar	även	studien	på	att	det	finns	en	entydighet	inom	Teknikföretaget	i	
Sverige	om	att	kvinnliga	chefer	inte	ska	behöva	anta	typiskt	manliga	chefsegenskaper	för	att	nå	
ledande	positioner.		
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5.5 Hinder	för	kvinnor	inom	Teknikföretaget	

Den	empiriska	studien	visar	att	ett	flertal	av	samtliga	respondenter	anser	att	det	inte	existerar	
några	hinder	 för	 kvinnor	 som	vill	 avancera	 vertikalt	 inom	organisationen.	 Flera	kvinnor	 inom	
Nätverket	anser	att	det	snarare	är	en	fördel	att	vara	kvinna	inom	Teknikföretaget	eftersom	att	
kvinnor	 sticker	 ut	 bland	 mängden	 män	 och	 därför	 tenderar	 att	 synliggöras	 mer	 inom	
organisationen.	Dessutom	menar	RC6	att	kvinnor	har	en	fördel	i	jämförelse	med	män	eftersom	att	
chefer	 får	mer	 beröm	 om	 en	 kvinna	 lyfts	 och	 utvecklas	 inom	 organisationen.	 Däremot	menar	
NK12	att	det	är	svårt	som	kvinna	att	avgöra	om	hinder	förekommer	då	dessa	inte	alltid	är	synliga	
och	greppbara.	Detta	styrker	INK1	som	är	av	den	uppfattningen	att	kvinnor	som	har	ambitionen	
att	 avancera	 garanterat	 stöter	 på	 synliga	 och	 osynliga	 barriärer	 inom	 organisationen.	 Detta	
styrker	Boye	och	Grönlund	(2018)	som	hävdar	att	glastakets	effekter	inte	visar	sig	förrän	efter	en	
tid	när	kvinnor	når	högre	ledande	positioner.	Detta	kan	vara	en	förklaring	till	varför	en	majoritet	
kvinnliga	 respondenter	 inte	 anser	 att	 det	 förekommer	 några	 hinder	 för	 kvinnor	 att	 avancera	
vertikalt	inom	organisationen,	hindren	har	helt	enkelt	inte	synliggjorts	ännu.			

Vidare	visar	forskning	att	kvinnor	som	sticker	ut	i	en	mansdominerad	organisation	inte	bara	ger	
positiva	effekter	utan	även	kan	ge	negativa	konsekvenser	för	kvinnor	(Kanter,	1993;	Wahl	et	al.,	
2011).	En	kvinnas	misstag	 i	 en	mansdominerad	organisation	utmärker	 sig	mer	än	om	en	man	
begår	samma	misstag	vilket	leder	till	att	kvinnor	tenderar	att	kritiseras	för	saker	som	inte	män	
kritiseras	för.	Detta	styrker	INK1	som	hävdar	att	de	få	kvinnor	som	lyckats	ta	sig	långt	upp	inom	
Teknikföretagets	hierarki	även	riskerar	att	utsättas	för	negativ	kritik	i	större	omfattning	än	män	
i	liknande	situationer,	vilket	Wahl	et	al.	(2011)	styrker.	Därav	är	det	av	betydelse	att	belysa	att	
även	om	en	minoritet	sticker	ut	mer	i	en	organisation	än	en	majoritet,	kan	detta	även	leda	till	att	
kvinnors	misstag	 uppmärksammas	mer	 än	mäns	 vilket	 kan	 vara	 ett	 hinder	 för	 kvinnor	 inom	
Teknikföretaget.	

Vidare	hävdar	flertalet	kvinnliga	respondenter	att	kvinnor	inte	får	samma	gehör	på	möten	som	
män	 och	 att	 det	 förekommer	 förminskande	 attityder	 mot	 kvinnor	 inom	 vissa	 delar	 av	
organisationen,	 om	 än	 främst	 globalt.	 Dessutom	menar	NK10	och	RC1	 att	 det	 förekommer	 en	
kunskapsbrist	 inom	 jämställdhetsområdet	 bland	 många	 manliga	 chefer	 inom	 organisationen	
vilket	Glans	(2008)	anser	är	den	främsta	anledningen	till	ojämställdhet	inom	organisationer.	Detta	
styrker	 flertalet	 respondenter	 som	 även	 tillägger	 att	 rekryterande	 chefer	 tenderar	 att	 skylla	
bristen	 på	 kvinnliga	 chefer	 på	 för	 få	 kvinnliga	 sökanden,	 men	 att	 detta	 hämmar	
jämställdhetsarbetet	då	för	få	kvinnliga	sökanden	endast	är	en	bidragande	orsak	som	hör	till	ett	
större	perspektiv.	NK3	medger	att	det	kan	ta	tid	innan	det	finns	en	rekryteringsbas	av	kvinnor,	
men	att	det	finns	tillräckligt	med	kompetenta	kvinnor	att	lyfta	upp	i	hierarkin	om	Teknikföretaget	
verkligen	 vågar	 satsa.	 Därför	 indikerar	 studien	 att	 kunskapsbrist	 angående	 jämställdhet	 hos	
manliga	 chefer	 och	 Teknikföretagets	 bristande	mod	 att	 lyfta	 fler	 kvinnor	 kan	 vara	 hinder	 för	
kvinnor	 inom	 organisationen.	 Dessutom	 visar	 den	 empiriska	 studien	 att	 kvinnor	 tenderar	 att	
möta	olika	hinder	beroende	på	vem	som	är	chef.	Med	andra	ord	belyses	återigen	rekryterande	
chefers	betydande	roll	för	att	fler	kvinnor	ska	nå	ledande	positioner	inom	Teknikföretaget	och	att	
vissa	chefer	inom	Teknikföretaget	kan	vara	ett	hinder	för	kvinnors	vertikala	avancemang.		
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Vidare	menar	flertalet	rekryterande	chefer	att	män	tenderar	att	ta	mer	plats	än	kvinnor	och	därav	
har	män	lättare	 för	att	göra	chefskarriär	 inom	Teknikföretaget	vilket	Granberg	(2011)	styrker.	
Detta	kan	leda	till	att	kvinnor	inom	Teknikföretaget	upplevs	som	mindre	framåt	och	självsäkra,	
vilket	resulterar	i	att	kvinnor	kan	bedömas	vara	mindre	lämpade	som	chefer.	Dessutom	anser	RC6	
att	 kvinnor	 med	 uttalade	 karriärambitioner	 kan	 bemötas	 annorlunda	 inom	 organisationen	 i	
jämförelse	med	män	med	liknande	ambitioner	som	också	leder	till	att	kvinnor	har	svårare	än	män	
att	 nå	 ledande	 positioner.	 Detta	 stärker	 ytterligare	 att	 det	 är	 svårare	 för	 kvinnor	 att	 göra	
chefskarriär	 inom	organisationen	då	mäns	benägenhet	att	ta	mer	plats	slår	tillbaka	på	kvinnor	
och	resulterar	i	att	kvinnor	upplevs	som	mindre	lämpade	chefer.		

Tidigare	i	analysen	har	det	även	framkommit	flera	indikationer	på	att	kvinnor	möter	olika	hinder	
inom	 Teknikföretaget.	 Studien	 visar	 således	 att	 följande	 hinder	 bygger	 upp	 Teknikföretagets	
glastak	som	kan	bidra	till	svårigheter	för	kvinnor	att	nå	ledande	positioner:	

• Teknikföretagets	jämställdhetsarbete	får	inte	genomslag	i	hela	organisationen	och	når	
inte	ut	till	lägre	organisationsnivåer.	
	

• Bristande	globalt	jämställdhetsarbete,	vilket	har	stor	påverkan	på	den	svenska	
verksamheten.	
	

• Den	traditionella	bilden	av	män	som	chefer	förekommer	bland	vissa	manliga	chefer	inom	
Teknikföretaget	och	uttrycket	"Tänk	chef-tänk	man"	kan	bekräftas.	
	

• Män	tenderar	att	anställa	sin	like,	det	vill	säga	män	anställer	män,	vilket	missgynnar	
kvinnor	inom	företaget.	
	

• Kvinnor	tenderar	att	på	vissa	avdelningar	inom	den	svenska	verksamheten	och	globalt	
behandlas	olika	i	jämförelse	med	män.	
	

• Män	tenderar	att	erhålla	en	första	chefsposition	tidigare	än	kvinnor	och	har	således	
lättare	än	kvinnor	att	göra	karriär	inom	Teknikföretaget.	
	

• Studien	indikerar	att	kvinnor	kan	ha	lägre	lön	än	män	för	lika	arbete.	
	

• Kvinnor	tenderar	att	behöva	prestera	mer	än	män	för	att	anses	vara	lika	kompetenta.	
	

• Bristande	karriärutveckling	för	kvinnor	högre	upp	inom	Teknikföretaget	och	inom	den	
globala	verksamheten.	Dessutom	finns	det	indicier	som	pekar	mot	att	kvinnor	på	höga	
ledande	positioner	inom	organisationen	måste	anta	typiska	manliga	chefsattribut	för	att	
lyckas	inom	organisationen.	
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Sammanfattningsvis	kan	det	med	ovanstående	argument	konstateras	att	det	förekommer	hinder	
för	kvinnor	som	vill	avancera	vertikalt	inom	Teknikföretaget.	Det	är	dessa	osynliga	barriärer	som	
bland	annat	Acker	(2009)	och	Sabharwal	(2015)	kallar	för	glastak,	vilket	innebär	att	kvinnor	inte	
har	 samma	möjlighet	 att	 avancera	 vertikalt	 inom	organisationer	 som	män.	 I	 analysens	 initiala	
skede	argumenterades	det	 för	att	statistik	 i	 tabell	3	och	4	visar	att	det	kan	förekomma	glastak	
inom	 Teknikföretaget,	 både	 på	 högre	 nivåer	 likväl	 som	 på	 den	 första	 chefsnivån.	 Detta	 i	
kombination	 med	 de	 hinder	 som	 har	 visats	 förekomma	 för	 kvinnor	 inom	 Teknikföretaget	
resulterar	i	att	det	kan	förekomma	ett	så	kallat	"klibbigt	golv"	för	kvinnor	vilket	enligt	bland	andra	
Wahl	et	al.	(2011)	innebär	att	det	förekommer	glastak	på	en	mycket	låg	nivå	inom	organisationen.	
Dessutom	kan	även	ett	glastak	påträffas	mellan	organisationsnivåerna	4	och	5	(se	tabell	3)	som	
hindrar	 kvinnor	 att	 avancera	 högre	 upp	 inom	Teknikföretaget.	 Dessutom	 kan	 det	 förekomma	
glastak	för	kvinnor	att	nå	affärsledande	roller	inom	organisationen	(se	tabell	4).	Vidare	framgår	
det	att	kvinnor	har	små	möjligheter	att	avancera	globalt	inom	organisationen	vilket	tyder	på	att	
det	kan	förekomma	glastak	för	kvinnor	som	vill	avancera	globalt	inom	Teknikföretaget.	Däremot	
krävs	det	vidare	studier	inom	den	globala	verksamheten	för	att	erhålla	djupare	kunskaper	i	vilka	
specifika	hinder	dessa	glastak	består	av.	

5.6 Strategier	för	jämställdhet	inom	Teknikföretaget	

I	den	teoretiska	genomgången	presenterades	tre	framstående	strategikategorier	som	tillsammans	
kan	 leda	till	att	 jämställdhet	på	 ledande	positioner	ökar	och	således	att	glastak	krossas:	hjälpa	
anställda	att	kombinera	karriär	med	familj,	nätverks-	och	utbildningsprogram	samt	exponering	
av	kvinnliga	chefer	(Göransson,	2003).	Den	första	kategorin	behandlar	åtgärder	som	en	utökad	
föräldralön	och	nyttjandet	av	flextider	vilket	enligt	Göransson	(2003)	kan	underlätta	för	kvinnor	
och	män	att	kombinera	karriär	med	familjeliv.	Den	empiriska	studien	visar	att	dessa	strategier	
redan	förekommer	inom	Teknikföretaget	(HR1).	Organisationen	betalar	en	extra	föräldralön	på	
tio	 procent	 utöver	 den	 ordinarie	 föräldrapenningen	 och	 anställda	 inom	 Teknikföretaget	 har	
möjlighet	att	ta	ut	flextid.	Detta	indikerar,	med	stöd	från	forskning,	att	Teknikföretaget	redan	har	
kommit	en	bit	på	vägen	för	att	möjliggöra	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	

Den	andra	strategikategorin	poängterar	vikten	av	nätverk-	och	utbildningsprogram	för	att	öka	
jämställdheten	 på	 ledande	 positioner	 (Göransson,	 2003).	 Denna	 strategigrupp	 uppfyller	
Teknikföretaget	 till	 viss	 del	 i	 och	 med	 det	 kvinnliga	 chefsforumet	 Nätverket.	 En	 majoritet	
kvinnliga	 respondenter	 anser	 att	 Nätverket	 bidrar	 till	 att	 kvinnor	 exponeras	 för	 hela	
Teknikföretaget	 vilket	 hjälper	 kvinnor	 att	 skapa	 ett	 större	 nätverk	 och	 är	 således	 positivt	 för	
kvinnors	 karriärer.	 Dessutom	 visar	 den	 empiriska	 studien	 att	 kvinnor	 upplever	
jämställdhetsarbetet	 mer	 prioriterat	 i	 och	 med	 deltagandet	 i	 Nätverket,	 vilket	 poängterar	
betydelsen	av	kvinnliga	nätverk	(SOU,	1997:135;	Wahl	&	Linghag,	2013).	Detta	styrker	Powell	
(2011b)	som	menar	att	nätverk	kan	ha	stor	positiv	inverkan	på	kvinnors	karriärutveckling	inom	
mansdominerade	 organisationer.	 	 Däremot	 riktar	 sig	 Nätverket	 endast	 till	 ett	 begränsat	 antal	
kvinnliga	 chefer	 inom	 Teknikföretaget.	 På	 grund	 av	 att	 forskning	 och	 studiens	 empiriska	
undersökning	framhåller	vikten	av	kvinnliga	nätverk	anses	fler	kvinnliga	nätverk	som	riktar	sig	
till	en	större	skara	kvinnor	kunna	ha	betydelse	för	Teknikföretagets	jämställdhetsarbete.	
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Vidare	 belyser	 Göransson	 (2003)	 och	 Wahl	 et	 al.	 (2011)	 vikten	 av	 mentorskapsprogram	 i	
jämställdhetsarbetet,	 vilket	 flertalet	 kvinnliga	 respondenter	 styrker	 och	 poängterar	 vikten	 av	
mentorskap	både	internt	och	externt	för	att	främja	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	Wahl	et	al.	
(2011)	menar	 att	 både	 interna	 och	 externa	mentorprogram	 kan	 leda	 till	 att	 en	 organisations	
ledning	får	bättre	översikt	över	anställdas	olika	kompetenser	vilket	är	en	fördel.	NK7	menar	att	
en	extern	mentor	inte	påverkas	på	samma	sätt	av	beslut	som	tas	som	en	intern	mentor	och	kan	
därför	ge	mer	konkreta	råd.	Däremot	anser	 INK1	att	Teknikföretaget	specifikt	bör	hjälpa	unga	
kvinnor	att	hitta	en	första	mentor,	då	det	kan	vara	svårt	att	veta	vilka	inom	organisationen	som	
kan	vara	lämpade	som	mentorer.	Därför	indikerar	både	forskning	och	den	empiriska	studien	att	
mentorprogram	med	fördel	kan	implementeras	inom	Teknikföretaget	för	att	erhålla	fler	kvinnliga	
chefer	 samtidigt	 som	 det	 kan	 öka	 kunskapen	 om	 jämställdhet	 hos	 deltagande	 mentorer	 och	
adepter,	vilket	Göransson	(2003)	bekräftar.	

Vidare	innefattar	den	tredje	strategikategorin	vikten	av	att	exponera	befintliga	kvinnliga	chefer	
som	kan	agera	förebilder	för	andra	kvinnor	inom	och	utom	organisationen	(Göransson,	2003).		En	
merpart	respondenter	anser	att	det	är	viktigt	för	jämställdhetsarbetet	att	ledningen	föregår	med	
gott	exempel	genom	att	 lyfta	fler	kvinnor	till	höga	ledande	positioner	för	att	således	skapa	fler	
förebilder.	Detta	styrker	även	Jandeska	och	Kraimer	(2005)	samt	Sabharwal	(2015)	som	tillägger	
att	 kvinnliga	 förebilder	 är	 betydande	 för	 andra	 kvinnors	 avancemang.	Därför	menar	NK10	att	
Teknikföretaget	bör	nyttja	kvinnor	inom	Nätverket	och	den	kompetens	som	finns	till	förfogande	
för	 att	 utveckla	 jämställdhetsarbetet	 inom	 affärsenheterna,	 exempelvis	 genom	 att	 hålla	
workshops	för	att	öka	kunskapen	inom	organisationen.	Detta	indikerar	även	således	att	kvinnor	
inom	Nätverket	kan	agera	förebilder	för	andra	kvinnor	inom	organisationen	vilket	styrker	dessa	
kvinnors	vikt	 för	 jämställdhetsarbete.	Samtidigt	menar	Wahl	et	al.	 (2011)	att	det	är	minst	 lika	
viktigt	att	inte	ställa	för	orimligt	höga	krav	på	kvinnliga	chefer	eftersom	att	det	kan	resultera	i	att	
färre	kvinnor	vill	 anta	 en	 chefsroll.	Detta	 anses	vara	 av	betydelse	 för	Teknikföretaget	 att	 vara	
medvetna	om.	

I	den	empiriska	studien	påtalar	ett	 flertal	respondenter	att	det	 inte	är	tillräckligt	att	endast	ha	
jämställdhet	på	agendan	utan	att	det	även	är	av	stor	vikt	att	ha	tydliga	jämställdhetsmål	som	aktivt	
följs	 upp.	 Vidare	menar	NK9	 att	 det	 är	 ledningens	 roll	 att	 synliggöra	 och	 efterfråga	 ett	 aktivt	
jämställdhetsarbete	 inom	 hela	 organisationen.	 Detta	 styrker	 Boschini	 (2004)	 som	 även	
framhåller	 vikten	 av	 att	 ledningen	 arbetar	 för	 att	 samtliga	 anställda	 ska	 förstå	 betydelsen	 av	
jämställdhet	och	dess	 fördelar.	 I	den	empiriska	 studien	konstaterar	LE1	att	 en	återkommande	
utmaning	 för	 Teknikföretaget	 är	 att	 lyckas	 nå	 ut	 med	 information	 till	 alla	 anställda	 inom	
organisationen.	Om	kommunikationskanaler	inom	Teknikföretaget	effektiviseras	och	förbättras	
kan	det	resultera	i	ett	mer	framgångsrikt	 jämställdhetsarbete	(LE1).	Boschini	(2004)	bekräftar	
detta	och	tillägger	att	det	i	förändringsarbetet	av	organisationer	även	är	av	betydelse	att	utveckla	
organisationers	 värderingar	 och	 kulturer.	 Detta	 indikerar	 betydelsen	 av	 effektiva	
kommunikationskanaler	för	att	jämställdhetsarbetet	ska	effektiviseras	samt	ha	effekt	och	för	att	
nå	ut	med	önskade	värderingar	inom	organisationen.								

Den	empiriska	studien	och	tidigare	analys	indikerar	att	det	existerar	en	kunskapsbrist	angående	
jämställdhet	hos	manliga	chefer	inom	Teknikföretaget	vilket	Glans	(2008)	hävdar	är	den	främsta	
anledningen	till	ojämställdhet.		
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Exempelvis	 menar	 NK10	 att	 det	 inte	 är	 tillräckligt	 att	 kvinnor	 inom	 Nätverket	 träffas	 och	
diskuterar	jämställdhet,	det	är	även	viktigt	att	manliga	chefer	utvecklar	sin	kunskap	i	ämnet.	En	
ökad	 kunskap	 hos	 chefer	 kan	 enligt	 Wahl	 et	 al.	 (2011)	 med	 fördel	 erhållas	 genom	 olika	
chefsutbildningar	 vilket	 är	 en	 del	 av	 Göransson	 (2003)	 andra	 strategikategori.	 Dessutom	 har	
rekryterande	chefers	roll	i	jämställdhetsarbetet	tidigare	i	analysen	poängterats.	Med	andra	ord	är	
det	av	stor	vikt	att	samtliga	rekryterande	chefer	aktivt	arbetar	för	jämställdhet,	vilket	kräver	en	
ökad	kunskap	i	området.		Detta	styrker	Mintzberg	(1979)	som	även	hävdar	att	ledningen	måste	
stödja	manliga	chefer	som	rekryterar	med	både	riktlinjer	och	kompetens.		

I	den	empiriska	studien	framkommer	det	även	att	det	är	rekryterande	chefers	ansvar	att	skapa	
dynamik	i	sina	team	och	att	värna	om	teamets	bästa	vid	rekryteringar	av	nya	medarbetare	(LE1).	
Andersson	 et	 al.	 (2009)	 bekräftar	 att	 rekryterande	 chefer	 har	 god	 möjlighet	 att	 främja	
jämställdhet	 inom	den	 egna	 arbetsgruppen.	Dessutom	belyser	Mintzberg	 (1979)	 rekryterande	
chefers	 roll	 i	 jämställdhetsarbetet	 då	 dessa	 både	 verkar	 uppåt	 och	 nedåt	 i	 vertikalt	 led	 vilket	
indikerar	 att	 chefer	 på	 mellannivå	 inom	 Teknikföretaget	 har	 stora	 möjligheter	 att	 påverka	
jämställdhetsarbetet	i	organisationens	samtliga	led.	Wahl	(2014)	poängterar	vikten	av	att	manliga	
chefer	på	mellannivå	effektivt	arbetar	för	jämställdhet	och	även	manliga	chefers	roll	att	utmana	
den	manliga	normen.	Med	andra	ord	har	rekryterande	chefer	stor	möjlighet	att	proaktivt	arbeta	
för	 jämställdhet	 på	 alla	 nivåer	 inom	 Teknikföretaget	 för	 att	 erhålla	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	
positioner.	 Däremot	 indikerar	 studien	 att	 rekryterande	 chefer	 inom	 organisationen	 behöver	
stöttning	från	Teknikföretagets	ledning	och	att	chefsutbildningar	krävs	för	att	öka	kunskapen	om	
jämställdhet.	Detta	kan	i	sin	tur	leda	till	att	fler	kvinnor	erhåller	ledande	positioner.	

Vidare	 visar	 den	 empiriska	 studien	 att	 könskvotering	 inte	 är	 en	 metod	 som	 Teknikföretaget	
använder	 sig	 av	 för	 att	 öka	 andelen	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner.	 Däremot	 använder	
organisationen	sig	av	en	positiv	särbehandling	(Wahl	et	al.,	2011)	vilket	innebär	att	om	en	kvinna	
och	en	man	vid	rekryteringar	har	likvärdig	kompetens,	uppmuntras	rekryterande	chefer	att	välja	
den	kvinnliga	kandidaten.	Könskvotering	som	frivillig	förändringsmetod	innebär	till	exempel	att	
organisationer	sätter	upp	tydliga	mål	med	tillhörande	resultatkrav	vilket	förutom	fler	kvinnor	kan	
leda	 till	 en	 ökad	 kunskap	 inom	 jämställdhet	 (SOU,	 2003:6).	 Den	 empiriska	 studien	 visar	 att	
respondenter	 anser	 att	 det	 både	 finns	 för-	 och	 nackdelar	 med	 könskvotering,	 där	 fördelarna	
primärt	är	att	det	resulterar	i	fler	kvinnor	och	i	en	snabb	förändring,	vilket	Wang	och	Kelan	(2013)	
styrker.		

Ett	flertal	kvinnliga	respondenter	anser	att	de	personligen	inte	skulle	vilja	bli	kvoterade	på	grund	
av	att	de	är	kvinnor,	utan	vill	erhålla	tjänster	oberoende	av	kön	och	på	grund	av	sin	kompetens.	
Detta	bekräftar	Wahl	et	al.	(2011)	teori	om	att	kvotering	av	kvinnor	vanligtvis	missuppfattas	bidra	
till	 att	 kompetens	 försakas.	Därför	menar	NK3	att	Teknikföretaget	bör	komma	bort	 från	detta	
genom	att	istället	se	på	kvotering	som	att	det	är	kompetens	som	kvoteras	in	och	inte	kön,	då	andra	
värdefulla	 perspektiv	 och	 egenskaper	 än	 enbart	manliga	 kan	 erhållas	med	 hjälp	 av	 kvotering.	
Vidare	är	det	en	merpart	av	samtliga	respondenter	som	menar	att	för	att	det	ska	ske	en	förändring	
och	Teknikföretaget	ska	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner,	bör	incitamenten	öka.	Därför	
framhäver	 en	 majoritet	 respondenter	 vikten	 av	 bonusgrundande	 incitamentsprogram	 för	 att	
främja	 jämställdhetsarbetet	 och	 för	 att	 erhålla	 jämställdhet	 på	 ledande	 positioner	 inom	
Teknikföretaget.		
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Bonusgrundande	jämställdhetsmål	anser	även	Studieförbundet	Näringsliv	och	Samhälle	(2004)	
är	av	stor	vikt	för	att	öka	andelen	kvinnliga	chefer.	Detta	indikerar	att	tydliga	bonusgrundande	
mål	med	resultatkrav	med	fördel	kan	användas	för	att	öka	andelen	kvinnor	och	kvinnliga	chefer	
inom	Teknikföretaget.	

Studien	indikerar	även	att	den	bristande	kvinnliga	rekryteringsbasen	är	en	anledning	till	varför	
Teknikföretaget	 har	 en	 låg	 andel	 kvinnliga	 chefer.	 Ett	 flertal	 rekryterande	 chefer	 belyser	
svårigheten	 med	 att	 faktiskt	 hitta	 kvinnliga	 kandidater	 till	 olika	 tjänster.	 Eftersom	 att	 den	
kvinnliga	 rekryteringsbasen	 är	 för	 liten	 anses	 det	 självklart	 att	 påpeka	 vikten	 av	 att	
Teknikföretaget	aktivt	arbetar	för	att	anställa	fler	kvinnor	och	exponera	fler	befintliga	kvinnliga	
anställda	 inom	 organisationen.	 NK12	menar	 därför	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 Teknikföretaget	 mer	
offensivt	 letar	efter	kvinnliga	kandidater	externt	då	det	kan	vara	bekvämt	att	endast	 leta	efter	
kandidater	internt.	Däremot	hänvisas	det	till	vidare	studier	att	undersöka	hur	andelen	kvinnor	
generellt	 inom	 Teknikföretaget	 kan	 öka,	 då	 denna	 studie	 specifikt	 ämnar	 undersöka	 hur	
Teknikföretaget	 kan	 erhålla	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner.	 Däremot	 är	 det	 av	 vikt	 för	
organisationens	 kommande	 jämställdhetsarbetet	 att	 poängtera	 sambandet	 mellan	 antalet	
kvinnliga	anställda	och	kvinnliga	chefer.	Därför	anses	ovanstående	strategier	för	att	öka	andelen	
kvinnliga	chefer	även	kunna	resultera	i	fler	kvinnor	totalt	inom	Teknikföretaget,	vilket	styrks	av	
Göransson	(2003).							
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6 SLUTSATSER	

Studien	visar	att	Teknikföretagets	mål	är	att	öka	andelen	kvinnliga	chefer	från	20	till	30	procent	
till	 år	 2020.	 Däremot	 har	 utvecklingen	mot	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	 positioner	 stagnerat	 och	
dessutom	är	antalet	kvinnor	med	ett	 affärsledande	ansvar	 få.	Analysen	visade	att	det	 finns	en	
genuin	vilja	hos	Teknikföretagets	 ledning	att	 skapa	en	 förändring	och	öka	andelen	kvinnor	på	
ledande	positioner.	Teknikföretaget	arbetar	redan	med	att	främja	jämställdhet	genom	åtgärder	
som	 studien	 har	 visat	 gynnar	 utvecklingen	 mot	 fler	 kvinnliga	 chefer.	 Bland	 annat	 betalar	
organisationen	 ut	 en	 extra	 föräldralön	 utöver	 den	 ordinarie	 föräldrapenningen	 samt	 erbjuder	
anställda	möjlighet	till	flextid.	Dessa	åtgärder	möjliggör	för	anställda	att	kombinera	karriär	och	
familj	 vilket	 forskningen	 hävdar	 är	 en	 avgörande	 faktor	 för	 att	 erhålla	 fler	 kvinnliga	 chefer.	
Studien	 visar	 däremot	 även	 att	 Teknikföretagets	 jämställdhetsarbete	 inte	 når	 ut	 till	 hela	
organisationen	och	att	vissa	affärsenheter	inte	sätter	upp	specifika	jämställdhetsmål.	Bristen	på	
tydliga	 jämställdhetsmål	 resulterar	 i	 att	 jämställdhetsarbetet	 inte	 får	 genomslag	 i	 hela	
organisationen	 och	 når	 således	 inte	 ut	 till	 samtliga	 organisationsnivåer	 eller	 anställda.	 Därför	
poängterar	 studien	 vikten	 av	 ett	 proaktivt	 jämställdhetsarbete	 som	 förankras	 i	 hela	
organisationen	och	betydelsen	av	tydliga	 jämställdhetsmål	som	Teknikföretagets	 ledning	följer	
upp.	 Därför	 visar	 studien	 att	 bonusgrundande	 incitamentsprogram	 med	 fördel	 bör	
implementeras	 inom	 Teknikföretaget	 som	 kan	 bidra	 till	 en	 snabb	 förändring	 och	 således	 öka	
andelen	kvinnliga	chefer	inom	organisationen.		

Studien	framhåller	därför	rekryterande	chefers	roll	för	att	jämställdhetsarbetet	ska	få	genomslag	
i	 hela	 organisationen	 och	 således	 generera	 fler	 kvinnliga	 chefer	 samt	 kvinnliga	 förebilder.	 På	
grund	av	rekryterande	mellanchefers	positioner	inom	organisationen	bör	dessa	betraktas	som	en	
viktig	 kommunikationskanal	 som	 kan	 främja	 jämställdhet	 på	 ledande	 positioner	 inom	
Teknikföretagets	 samtliga	organisationsnivåer.	Däremot	visar	 studien	att	manliga	 chefer	 inom	
Teknikföretaget	tenderar	att	anställa	andra	män,	vilket	kan	vara	ett	resultat	av	att	studien	visar	
att	män	inom	organisationen	har	lättare	än	kvinnor	att	göra	chefskarriär	och	erhåller	en	första	
chefsposition	 tidigare	än	vad	kvinnor	gör.	Vidare	 tenderar	en	del	av	Teknikföretagets	manliga	
chefer	vara	av	den	uppfattningen	att	chefsroller	bör	besittas	av	män.	Studien	visar	således	att	det	
existerar	 en	 kunskapsbrist	 angående	 jämställdhet	 bland	 manliga	 chefer.	 Därför	 bör	
Teknikföretaget	utbilda	samtliga	chefer	inom	jämställdhet	för	att	erhålla	fler	kvinnliga	chefer	och	
således	för	att	jämställdhetsarbetet	ska	få	genomslag	i	hela	organisationen.		

Vidare	 påvisar	 studien	 att	 en	 av	 ledningens	 främsta	 uppgifter	 i	 jämställdhetsarbetet	 är	 att	
förankra	innebörden	av	och	fördelarna	med	jämställdhet	till	samtliga	anställda.	Studien	har	visat	
att	 organisationer	 med	 fler	 kvinnliga	 medarbetare	 bidrar	 till	 en	 bredare	 kompetens-	 samt	
erfarenhetsbas	vilket	gynnar	organisationers	lönsamhet.	Däremot	har	det	även	framkommit	att	
många	beslut	som	fattas	angående	Teknikföretagets	verksamhet	bestäms	på	globalnivå	och	att	
den	 svenska	 ledningens	 mandat	 är	 begränsat.	 Detta	 resulterar	 i	 slutsatsen	 att	 för	 att	
jämställdhetsarbetet	inom	Teknikföretaget	verkligen	ska	ge	effekt,	krävs	det	även	att	den	globala	
verksamheten	arbetar	proaktivt	mot	en	 jämställd	organisation.	Däremot	har	det	 framkommit	 i	
studien	att	det	globala	jämställdhetsarbetet	är	begränsat	och	att	kvinnor	inom	organisationen	har	
svårt	att	avancera	vertikalt	inom	den	globala	verksamheten.	Därför	bör	Teknikföretagets	svenska	
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ledning	involvera	den	globala	ledningen	för	att	tillsammans	arbeta	för	en	ökad	jämställdhet	och	
således	en	ökad	andel	kvinnor	på	ledande	positioner.		

Studien	poängterar	innebörden	av	nätverk-	och	mentorprogram	då	bland	annat	Teknikföretagets	
forum	 Nätverket	 bidrar	 till	 att	 deltagande	 kvinnor	 anser	 att	 jämställdhet	 upplevs	 som	 mer	
prioriterat	 i	 och	 med	 sin	 medverkan.	 Dessutom	 bidrar	 det	 till	 att	 kvinnor	 exponeras	 inom	
organisationen	 vilket	 främjar	 kvinnors	 vertikala	 avancemang.	 Däremot	 riktar	 sig	 Nätverket	
endast	 till	 ett	 begränsat	 antal	 kvinnliga	 chefer	 och	 därav	 bör	 Teknikföretaget	 utforma	 fler	
kvinnliga	 nätverk	 som	 riktar	 sig	 mot	 en	 bredare	 grupp	 kvinnliga	 medarbetare.	 På	 grund	 av	
nätverkens	påvisade	betydelse	för	jämställdhetsarbetet	och	den	kunskapsbrist	som	råder	bland	
manliga	 chefer,	 anses	 även	 nätverk	 för	 manliga	 chefer	 som	 diskuterar	 jämställdhet	 och	 dess	
strategier	vara	en	effektiv	åtgärd	för	att	öka	jämställdheten	på	ledande	positioner.	Ytterligare	ett	
alternativ	är	nätverk	med	både	manliga	och	kvinnliga	chefer	som	kan	leda	till	diskussion	samt	
reflektion	 om	 hur	 jämställdhetsarbetet	 kan	 utvecklas	 för	 att	 erhålla	 fler	 kvinnor	 på	 ledande	
positioner.	 Vidare	 visar	 studien	 att	 mentorprogram	 kan	 vara	 fördelaktigt	 för	 kvinnors	
karriärutveckling	och	kan	leda	till	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	Studien	indikerar	även	att	
det	finns	en	efterfrågan	på	kontinuerlig	och	personlig	kompetensutveckling	för	att	avancera	inom	
Teknikföretaget.	 Detta	 i	 samband	 med	 att	 det	 råder	 avsaknad	 av	 kvinnliga	 chefer	 med	
resultatansvar	bör	Teknikföretaget	bistå	kvinnor	med	potential	att	ta	en	affärsledande	roll	med	
väsentlig	kompetensutveckling	och	specifik	utbildning	för	uppdraget.		

Studien	har	således	påvisat	förekomsten	av	ett	flertal	hinder	för	kvinnor	som	medför	svårigheter	
att	nå	ledande	positioner	inom	Teknikföretaget,	vilka	de	främsta	är:	

• Jämställdhetsarbetet	får	inte	genomslag	i	hela	organisationen	vilket	medför	bristande	
kunskaper	inom	området.	
	

• Bristande	globalt	jämställdhetsarbete	som	har	stor	påverkan	på	den	svenska	
verksamheten.	
	

• Män	premierar	andra	män	vid	rekryteringar	och	män	erhåller	en	första	chefsposition	
snabbare	än	kvinnor	inom	organisationen.	
	

• Kvinnor	tenderar	att	bli	orättvist	behandlade	inom	vissa	av	Teknikföretagets	
affärsenheter.	Kvinnor	tenderar	även	att	behöva	prestera	mer	än	män	för	att	upplevas	
som	lika	kompetenta.	
	

• Typiskt	manliga	chefsegenskaper	efterfrågas	på	högre	ledande	positioner	inom	
Teknikföretaget.	
	

Slutligen	 visar	 dessa	 hinder	 i	 kombination	med	 bristen	 på	 kvinnliga	 chefer	 på	 vissa	 specifika	
organisationsnivåer	att	det	kan	förekomma	glastak	inom	Teknikföretaget,	både	på	en	låg	och	en	
hög	organisationsnivå.	Därför	bör	Teknikföretaget	ta	följande	rekommendationer	i	beaktning	för	
att	krossa	glastaket	och	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.			
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6.1 Rekommendationer	till	Teknikföretaget	

Studien	 har	 visat	 att	 det	 kan	 förekomma	 glastak	 inom	 Teknikföretaget	 bestående	 av	 flertalet	
hinder	som	hämmar	kvinnors	vertikala	avancemang.	Därför	har	studien	påvisat	flera	strategier	
som	kan	leda	till	att	dessa	glastak	krossas.	Nedan	presenteras	konkreta	förslag	på	aktioner	som	
Teknikföretaget	kan	ta	i	beaktning	för	at	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	

Förändringsarbete	

• Ledningen	bör	se	över	möjligheten	att	införa	bonusgrundande	incitamentsprogram	med	
tydliga	jämställdhetsmål	som	kan	bidra	till	en	snabb	och	positiv	förändring.	
	

• Ledningen	bör	tydligt	kommunicera	och	förankra	vikten	av	jämställdhet	inom	hela	
organisationen	och	använda	rekryterande	chefer	på	mellannivå	som	
kommunikationskanaler.	
		

• Undersöka	hur	jämställdhetsarbetet	kan	bedrivas	i	samarbete	med	den	globala	
ledningen	för	att	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner	och	för	att	ställa	krav	på	den	
globala	ledningen.	
	

• Teknikföretaget	bör	rekrytera	flera	kvinnor	totalt	inom	organisationen	och	arbeta	mer	
aktivt	med	att	hitta	kvinnliga	kandidater	externt.	
	

• Tydligt	förmedla	Teknikföretagets	värderingar	och	agera	om	kränkande	särbehandling	
förekommer	för	att	bryta	den	traditionella	manliga	normen.	

	
Internutbildningar		

• Teknikföretaget	kan	erbjuda	kvinnor	med	potential	att	inneha	en	affärsledande	roll	
personligt	utformad	kompetensutveckling	för	att	möjliggöra	för	fler	kvinnor	att	nå	
affärsledande	roller	med	ett	resultatansvar.	
	

• Utveckla	chefsutbildningsprogram	inom	jämställdhet	för	att	utbilda	rekryterande	chefer	
i	innebörden	av	jämställdhet,	dess	fördelar	samt	strategier	för	att	minska	
kunskapsbristen	och	således	öka	andelen	kvinnor	på	ledande	positioner.		
	

• Ta	hjälp	av	kvinnor	i	Nätverket	och	dess	expertis	genom	att	erbjuda	affärsenheterna	
workshops	kopplade	till	jämställdhet	för	att	öka	kunskapen	inom	organisationen.	

		

Specifika	strategier	

• Fortsätta	att	arrangera	Nätverket	för	kvinnor	med	potential	att	inneha	en	affärsledande	
roll	då	det	bevisligen	ger	positiva	effekter	för	jämställdhetsarbetet.	
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• Upprätta	fler	kvinnliga	nätverk	som	omfattar	en	större	andel	av	organisationens	
kvinnor,	vilket	kan	bidra	till	att	fler	kvinnor	söker	sig	till	chefspositioner.	
	

• Skapa	fler	kvinnliga	förebilder	genom	att	synliggöra	och	lyfta	kvinnor	inom	
organisationen	för	att	erhålla	fler	kvinnor	på	ledande	positioner.	Ju	fler	kvinnliga	
förebilder,	desto	bättre	vilket	även	kan	leda	till	att	fler	kvinnor	söker	sig	till	
Teknikföretaget.	
	

• Införa	mentorskapsprogram	för	kvinnor.	Dessa	kan	både	innefatta	endast	kvinnliga	
mentorer	och	adepter	eller	en	blandning	av	kvinnor	och	män.	Detta	är	inte	bara	positivt	
för	kvinnors	karriärutveckling	utan	bidrar	även	till	en	ökad	kunskap	inom	jämställdhet	
bland	män.	
	

• Införa	manliga	nätverk	för	manliga	chefer	som	syftar	till	ökad	diskussion	och	reflektion	
om	jämställdhetsarbetet,	vilket	har	en	positiv	effekt	på	jämställdhetsarbetet.	
	

• Överväga	kvotering	av	kompetens	som	metod	för	att	öka	andelen	kvinnor	på	ledande	
positioner	och	för	att	skapa	en	förändring.		
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7 FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	ARBETE	

Syftet	med	denna	studie	var	att	undersöka	hur	svenska	företag	i	teknikbranschen	kan	arbeta	för	
en	 ökad	 jämställdhet	 på	 ledande	 positioner.	 Studien	 indikerar	 att	 det	 kan	 förekomma	
löneskillnader	mellan	kvinnor	och	män	för	lika	arbete	inom	Teknikföretaget.	Detta	skulle	vara	av	
relevans	 att	 vidare	 undersöka,	 därför	 föreslås	 vidare	 studier	 att	 grundligt	 undersöka	 och	
analysera	 kvinnor	 och	 mäns	 löner	 inom	 Teknikföretaget.	 Detta	 för	 att	 få	 en	 klar	 bild	 över	
lönesituationen	och	vidare	analysera	hur	eventuella	löneskillnader	mellan	könen	för	lika	arbete	
kan	reduceras.	

Vidare	 indikerar	 studien	 att	 det	 kan	 finnas	 ett	 samband	 mellan	 andelen	 kvinnor	 totalt	 och	
kvinnliga	chefer	inom	organisationer.	Därför	anses	det	vara	av	relevans	att	vidare	undersöka	hur	
antalet	 kvinnor	 totalt	 kan	 öka	 inom	 teknikföretag,	 genom	 att	 exempelvis	 undersöka	 hur	
rekryteringsprocesser	går	till,	både	internt	och	externt.	

Teknikföretaget	är	en	global	organisation	och	studien	har	visat	att	för	att	en	verklig	förändring	i	
jämställdhetsarbetet	 i	den	svenska	verksamheten	ska	ske,	bör	även	den	globala	verksamheten	
förändras	och	revidera	sitt	jämställdhetsarbete.	Därför	anses	vidare	studier	i	jämställdhetsarbetet	
inom	 den	 globala	 verksamheten	 vara	 av	 stor	 relevans	 för	 Teknikföretaget	 och	 andra	 globala	
teknikföretag	 då	 svenska	 verksamheter	 i	 stor	 omfattning	 påverkas	 av	 beslut	 som	 tas	 på	
globalnivå.	

Vidare	poängterade	denna	studie	rekryterande	chefers	betydande	roll	för	att	främja	jämställdhet	
på	 ledande	 positioner.	 Därför	 är	 ett	 annat	 förslag	 till	 fortsatt	 arbete	 att	 studera	 denna	 grupp	
djupare	och	således	studera	fler	konkreta	åtgärder	som	kan	bidra	till	att	rekryterande	chefer	mer	
aktivt	 främjar	 att	 fler	 kvinnor	 når	 ledande	 positioner.	 Dessa	 vidare	 studier	 skulle	 exempelvis	
kunna	 leda	 fram	 till	 konkreta	 åtgärds-	 och	 chefsutbildningsprogram	 inom	 jämställdhet	 för	
rekryterande	chefer.	

Avslutningsvis	framkom	det	i	studiens	litteraturgenomgång	att	kvinnor	i	minoritetsgrupper,	det	
vill	säga	kvinnor	med	utländskt	ursprung,	möter	fler	hinder	och	mer	motstånd	än	vad	vita	kvinnor	
gör	(Carli	&	Eagly,	2016).	Detta	är	ett	perspektiv	som	inte	har	beaktats	i	denna	studie	men	som	
skulle	vara	av	relevans	och	intresse	då	forskning	indikerar	att	kvinnor	med	olika	hudfärg	möter	
olika	hinder	på	vägen	mot	toppen.		
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BILAGA	1:	INTERVJUFRÅGOR	HUMAN	RESOURCES	
	

• Berätta	om	Nätverket:	
o När	och	varför	inrättades	Nätverket?	
o Vad	är	syftet	och	visionen	med	Nätverket?	
o Hur	ser	ansökningsprocessen	ut?	
o Vilka	får	delta	och	vilka	är	kriterierna	för	att	få	delta?	
o Hur	är	Nätverket	uppbyggt?	(Aktiviteter,	möten	m.m.)	
o Vad	är	tidsperioden	för	nätverket?	

	
• Hur	anser	du	att	Nätverket	påverkar	och	influerar	jämställdhetsarbetet	inom	

Teknikföretaget?	
	

• Anser	du	att	nätverket	i	dagsläget	har	gett	någon	effekt	för	jämställdheten	inom	
Teknikföretaget?	Om	ja,	på	vilket	sätt	har	det	gett	effekt?	
	

• De	kvinnor	som	inte	deltar	i	Nätverket,	hur	uppmuntras	de	för	att	avancera	inom	
organisationen?	
	

• Hur	beaktar	Teknikföretaget	jämställdhet	i	rekryteringsprocessen?	
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BILAGA	2:	INTERVJUFRÅGOR	LEDNINGEN	
Allmänt	

• Berätta	om	dig	själv:		
o Hur	länge	har	du	varit	i	anställd	inom	Teknikföretaget?		
o Hur	har	din	karriärutveckling	sett	ut?		

Jämställdhet	inom	organisationen		

• Hur	arbetar	Teknikföretaget	i	stort	med	jämställdhet	inom	organisationen?		
• Hur	arbetar	ledningen	med	jämställdhet	inom	organisationen?		
• Vilka	mål	har	Teknikföretaget	angående	jämställdhet	inom	organisationen?		
• Vilka	mål	har	ledningen	angående	jämställdhet	inom	organisationen?		
• Hur	arbetar	ledningen	för	att	främja	fler	kvinnor	inom	organisationen?		

Förändringsarbete		

• Vad	tror	ledningen	det	beror	på	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	lägre	än	andelen	manliga	
chefer	inom	organisationen?		

• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	fler	kvinnor	ska	erhålla	ledande	positioner	inom	
organisationen?		

• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	fler	män	ska	erhålla	ledande	positioner	inom	
organisationen?		

• 	Hur	anser	ledningen	att	mellanchefer	bör	arbeta	för	att	främja	fler	kvinnor	på	ledande	
positioner	inom	organisationen?		

• 	Vilka	förändringar	anser	ledningen	krävs	för	att	Teknikföretaget	ska	bli	mer	jämställt?		
• 	Vilka	förändringar	anser	ledningen	krävs	för	att	fler	kvinnor	ska	nå	ledande	positioner	

inom	organisationen?		

Karriärutveckling		

• 	Hur	främjar	ledningen	karriärutveckling	inom	organisationen?		
• 	Hur	tror	ledningen	att	kvinnor	kan	agera	för	att	nå	ledande	positioner	i	en	

mansdominerad	organisation?		
• 	Vilka	hinder	ser	ledningen	att	det	finns	idag	för	kvinnor	som	vill	ta	sig	till	ledande	

positioner	inom	organisationen?		
• 	Hur	ser	ledningen	på	kvotering?		

o 	Är	det	något	som	diskuteras	eller	har	diskuterats?		
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Stöd		

• 	Vilka	stöd	anser	ledningen	behövs	för	att	fler	kvinnor	ska	nå	ledande	positioner	inom	
organisationen?		

• 	Hur	anser	ledningen	att	ett	kvinnligt	nätverk	främjar	fler	kvinnor	på	ledande	positioner	
inom	organisationen?		

• 	Hur	uppmuntrar	ledningen	kvinnor	som	inte	är	med	i	ett	kvinnligt	nätverk	att	ta	
ledande	positioner	inom	organisationen?		

Chefsegenskaper		

• 	Vilka	egenskaper	anser	ledningen	definierar	en	bra	chef?		
• 	Vilka	egenskaper	anser	ledningen	att	en	kvinnlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	

behöver?		
• 	Vilka	egenskaper	anser	ledningen	att	en	manlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	

behöver?		

Organisationskultur		

• 	Vilken	organisationskultur	strävar	ledningen	efter	inom	Teknikföretaget?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	uppnå	den	organisationskulturen?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	kvinnor	och	män	ska	bli	lika	behandlade	inom	

organisationen?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	kvinnor	och	män	på	ledande	positioner	ska	bli	lika	

behandlade	inom	organisationen?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	med	att	lika	krav	ska	ställas	på	kvinnor	och	män	inom	

organisationen?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	med	att	lika	krav	ska	ställas	på	kvinnor	och	män	i	ledande	

positioner	inom	organisationen?		

Inflytande		

• 	Vilka	möjligheter	har	anställda	inom	Teknikföretaget	att	påverka	sitt	arbete?		
• 	Vilka	möjligheter	har	anställda	inom	Teknikföretaget	att	påverka	organisationen?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	alla	anställda	ska	ha	lika	möjlighet	att	påverka	sitt	arbete?		
• 	Hur	arbetar	ledningen	för	att	alla	anställda	ska	ha	lika	möjlighet	att	påverka	

organisationen?	
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BILAGA	3:	INTERVJUFRÅGOR	REKRYTERANDE	CHEFER	
	

Allmänt	

• Berätta	om	dig	själv	-	
o Hur	länge	har	du	varit	i	anställd	inom	Teknikföretaget?		
o Hur	har	din	karriärutveckling	sett	ut?		

Jämställdhet	

• Vad	betyder	jämställdhet	för	dig?	
• Upplever	du	att	jämställdhet	är	en	prioriterad	fråga	inom	Teknikföretaget?	

o På	vilket	sätt?	
• Hur	är	fördelningen	mellan	kvinnor	och	män	på	din	avdelning?	

o Ledning/Team?		
• Vad	tror	du	det	beror	på	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	lägre	än	andelen	manliga	inom	

Teknikföretaget?	
• Hur	tror	du	att	kvinnor	kan	agera	för	att	nå	ledande	positioner	i	en	mansdominerad	

organisation?	
• Vilka	fördelar	ser	du	med	att	ha	en	jämn	fördelning	av	kvinnor	och	män	på	ledande	

positioner	inom	Teknikföretaget?	
o Vilka	nackdelar	ser	du?	

Chefsegenskaper	

• Vilka	egenskaper	anser	du	definierar	en	bra	chef?	
• Vilka	egenskaper	anser	du	att	en	kvinnlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	

behöver?	
• Vilka	egenskaper	anser	du	att	en	manlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	behöver?	

Karriärutveckling	

• Vad	söker	och	efterfrågar	du	när	du	rekryterar	till	en	ledande	position?	
o Vad	tittar	du	efter	i	en	profil?	

• Hur	skulle	du	beskriva	anställdas	möjligheter	till	karriärutveckling	inom	
Teknikföretaget?	

o Vilka	skillnader	finns	mellan	kvinnor	och	män?		
o Upplever	du	att	kvinnor	och	män	som	vill	nå	ledande	positioner	möts	av	olika	

hinder?	
• Hur	anser	du	att	rekryterande	chefer	kan	arbeta	för	att	främja	kvinnors	

karriärutveckling?	
• Hur	anser	du	att	rekryterande	chefer	kan	arbeta	för	jämställdhet	på	ledande	positioner?	
• Hur	ser	du	på	kvotering?	
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Stöd	

• På	vilka	sätt	anser	du	att	Teknikföretaget	kan	stödja	kvinnor	som	vill	nå	ledande	
positioner?	

• På	vilka	sätt	anser	du	att	Teknikföretaget	kan	stödja	män	som	vill	nå	ledande	positioner?	
• Anser	du	att	organisationen	bör	utveckla	fler	specifika	satsningar	för	kvinnors	

karriärutveckling?	

Förändringsarbete	

• På	vilka	sätt	märker	du	att	ledningen	arbetar	med	jämställdhet	inom	Teknikföretaget?		
• På	vilka	sätt	märker	du	att	ledningen	arbetar	för	att	fler	kvinnor	ska	erhålla	ledande	

positioner	inom	Teknikföretaget?		
• Vilka	förändringar	anser	du	krävs	för	att	Teknikföretaget	ska	bli	mer	jämställd?		
• Vilka	förändringar	anser	du	krävs	för	att	fler	kvinnor	ska	nå	ledande	positioner	inom	

Teknikföretaget?		

Organisationskultur	

• Hur	upplever	du	kulturen	inom	organisationen?	
• Anser	du	att	det	ställs	lika	krav	på	kvinnor	och	mäns	prestationer	inom	Teknikföretaget?	
• Anser	du	att	kvinnor	och	män	blir	bedömda	utifrån	samma	förutsättningar	inom	

Teknikföretaget?	
• Har	du	varit	med	om	någon	situation	där	män	och	kvinnor	blivit	olika	behandlade	inom	

Teknikföretaget?	
• På	vilka	sätt	upplever	du	att	Teknikföretaget	arbetar	för	att	anställda	ska	bli	lika	

behandlade	oberoende	av	kön?	

Inflytande	

• Vilka	möjligheter	har	du	att	påverka	uppsatta	ramar	och	riktlinjer	inom	din	avdelning?	
• Vilka	möjligheter	har	du	att	påverka	jämställdhetsarbetet	inom	din	avdelning?	
• Vilka	möjligheter	har	du	att	påverka	jämställdhetsarbetet	inom	Teknikföretaget?	
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BILAGA	4:	INTERVJUFRÅGOR	KVINNOR	
	

Allmänt		

• Vad	är	din	roll	och	vad	har	du	för	arbetsuppgifter?		

• Hur	länge	har	du	arbetat	inom	organisationen?		

Karriärutveckling		

• Vad	söker	och	efterfrågar	du	för	att	nå	en	ledande	position	inom	organisationen?		
• Har	du	upplevt	några	hinder	i	din	karriärutveckling	inom	organisationen	för	att	du	är	

kvinna?		

• Hur	skulle	du	beskriva	dina	möjligheter	till	karriärutveckling?		

o Anser	du	att	du	har	samma	möjligheter	till	karriärutveckling	som	dina	manliga	
kollegor?		

• Hur	ser	du	på	kvotering?		

Stöd		

• På	vilka	sätt	anser	du	att	organisationen	kan	stödja	kvinnor	som	vill	nå	ledande	
positioner?	

o Skiljer	sig	detta	från	det	stöd	som	du	personligen	efterfrågar?		

• Anser	du	att	det	är	någon	skillnad	på	det	stöd	som	kvinnor	behöver	jämfört	med	det	stöd	
som	män	behöver	för	att	nå	ledande	positioner?		

• Anser	du	att	organisationen	bör	utveckla	fler	specifika	satsningar	för	kvinnors	
karriärutveckling?		

Jämställdhet	inom	organisationen		

• Vad	betyder	jämställdhet	för	dig?		

• Upplever	du	att	jämställdhet	är	en	prioriterad	fråga	inom	organisationen?		

• Hur	upplever	du	att	din	närmsta	chef	arbetar	för	jämställdhet?		

• Hur	upplever	du	att	fördelningen	mellan	män	och	kvinnor	är	inom	din	avdelning?		

• Vad	tror	du	det	beror	på	att	andelen	kvinnliga	chefer	är	lägre	än	andelen	manliga	chefer	
inom	organisationen?		

• Hur	tror	du	att	kvinnor	kan	agera	för	att	nå	ledande	positioner	i	en	mansdominerad	
organisation?		
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Förändringsarbete		

• Hur	anser	du	att	ledningen	arbetar	med	jämställdhet	inom	organisationen?		

• Hur	anser	du	att	ledningen	arbetar	för	att	fler	kvinnor	ska	erhålla	ledande	positioner?		

• Vilka	förändringar	anser	du	krävs	för	att	organisationen	ska	bli	mer	jämställd?		

• Vilka	förändringar	anser	du	krävs	för	att	fler	kvinnor	ska	nå	ledande	positioner	inom	
organisationen?		

	

Chefsegenskaper		

• Vilka	egenskaper	anser	du	definierar	en	bra	chef?		

• Vilka	egenskaper	anser	du	att	en	kvinnlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	
behöver?		

• Vilka	egenskaper	anser	du	att	en	manlig	chef	i	en	mansdominerad	organisation	behöver?		

	

Organisationskultur		

• Hur	upplever	du	kulturen	inom	organisationen?		

• Anser	du	att	kvinnor	och	män	blir	lika	behandlade	inom	organisationen?		

• Anser	du	att	kvinnor	och	män	på	ledande	positioner	blir	lika	behandlade	inom	
organisationen?		

• Anser	du	att	det	ställs	lika	krav	på	kvinnor	och	män	inom	organisationen?		

• Anser	du	att	det	ställs	lika	krav	på	kvinnor	och	män	i	ledande	positioner	inom	
organisationen?		

• Anser	du	att	du	blir	bedömd	utifrån	samma	förutsättningar	i	ditt	arbete	som	dina	
manliga	kollegor	inom	organisationen?		

	

Inflytande		

• Vilka	möjligheter	har	du	att	påverka	ditt	dagliga	arbete?		

• Vilka	möjligheter	har	du	att	påverka	organisationen?		

• Hur	upplever	du	att	ledningen	arbetar	för	att	alla	anställda	ska	ha	lika	möjlighet	att	
påverka	sitt	arbete?		

• Hur	upplever	du	att	ledningen	arbetar	för	att	alla	anställda	ska	ha	lika	möjlighet	att	
påverka	organisationen?		
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BILAGA	5:	RÄTTELSE	2018-07-02	
	

Efter	publicering,	betygsättning	och	redovisning	av	examensarbetet	har	det	framkommit	att	den	
interna	statistiken	som	har	erhållits	från	Teknikföretaget	i	tabell	3,	Teknikföretagets	fördelning	av	
chefer	per	kön	1	januari	2018,	är	felaktig.	Vidare	har	Teknikföretaget	inte	möjlighet	att	presentera	
den	 korrekta	 statistiken	 över	 fördelningen	 av	 kvinnliga-	 och	 manliga	 chefer	 per	
organisationsnivå.	Därför	bör	de	slutsatser	som	dras	kring	statistiken	i	tabell	3	och	på	vilken	nivå	
glastak	kan	förekomma	inom	Teknikföretaget	förbises.		

Däremot	är	de	övriga	slutsatserna	i	rapporten	korrekta,	det	förekommer	hinder	för	kvinnor	att	nå	
ledande	positioner	 inom	Teknikföretaget	och	således	glastak	inom	organisationen.	Det	är	dock	
inte	möjligt	att	klargöra	på	vilken	nivå	glastaken	befinner	sig	utan	korrekt	statistik	som	illustrerar	
fördelningen	av	kvinnliga	och	manliga	chefer	per	organisationsnivå.	
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