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Sammanfattning 
Inom det privata näringslivet är kvinnor underrepresenterade på högre 
chefspositioner. TeliaSonera i Sverige önskar förbättra möjligheterna 
för kvinnor att nå chefsposition inom företaget. I en tidigare 
undersökning på målgruppen kvinnor inom TeliaSonera har det 
identifierats att kvinnor upplever hinder för att ta sig vidare i karriären. 
Dessa hinder är framförallt förknippade med ett osynligt 
könsstrukturellt hinder kallat glastaket. Glastaket innebär att kvinnor 
kan avancera en bit upp i hierarkin men hejdas sedan omärkligt och når 
inte de högsta positionerna. För att får en helhetsbild och förbättra 
kvinnors möjligheter till att nå chefspositioner undersöks i denna studie 
mäns subjektiva upplevelser och erfarenheter i fråga om 
chefsavancemang. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om män 
upplever att det finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå 
chefsposition. Utifrån syftet har ambitionen varit att klarlägga vilka 
mekanismer som påverkar mäns möjlighet till chefsavancemang. 
Undersökningens teoretiska ramverk är feministisk maktteori, där 
utvalda delar ur feministisk maktteori tillämpas empiriskt. För att 
undersöka glastaket inom TeliaSonera sammanställdes ett analysverktyg 
som utgår ifrån genussystemets två grundsatser; isärhållandet av könen 
– föreställningar om manligt och kvinnligt, och en könshierarki 
(Hirdman 1988). Metoden är en kombination av kvantitativt och 
kvalitativt metod, vilket innebär att informationssamlingen till empirin 
har skett genom enkätundersökning och intervjuer. Undersökningen 
visar att mekanismer, så som: informella nätverk och kontakter, 
traditionella föreställningar om könsroller samt traditionell 
könsuppdelning mellan verksamhetsområden och positioner, 
understödjer genussystemet och spelar en stor roll för hur kvinnor och 
män kan agera på arbetsplatsen. Slutsatsen är att män upplever att det 
finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå högre positioner och 
att män jämförelsevis får en skjuts uppåt i karriären, vilket kan 
benämnas "glashiss". 
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1. Underrepresenterat kön på chefspositioner 
Under senare år har medvetenheten om den ojämna könsfördelningen bland 
chefer på högre positioner i näringslivet ökat. Det finns en samsyn i samhället 
om att fördelning mellan män och kvinnor på dessa befattningar ska vara jämn. 
Andelen kvinnliga chefer1 har under de senaste tio åren ökat. Någon större 
förändring har emellertid inte skett (SOU 2007:108, s. 208). I Sverige är tre av 
fyra toppchefer män (ibid. s. 26). Andelen kvinnor på höga chefspositioner är 
lägst inom det privata näringslivet. Problemet bottnar inte i att det råder brist på 
kompetenta kvinnor (ibid.). Om det inte är kompetensen som är avgörande, vad 
är det då som hindrar kvinnor till chefsavancemang?  
 
Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa 
jämställdheten innebär en jämn fördelning av män och kvinnor inom alla 
områden i samhället. Den kvalitativa jämställdheten handlar om att tillvarata 
kunskaper, erfarenheter och värderingar från båda könen (På tal om kvinnor och 
män 2006, s. 5). Det finns många argument om varför jämställdhet är viktigt på 
dessa positioner. Ett av dem är att män och kvinnor bör ha samma möjligheter 
att befordras och nå en position med större ansvar och makt. Ett annat argument 
är att både män och kvinnors förmåga och begåvning bör nyttjas på bästa sätt 
till fördel för det specifika företaget och för samhället i stort. Ett tredje 
argument är att män och kvinnor kan bidra med olika värderingar och 
erfarenheter i arbetet. Om fler kvinnor deltar i viktiga beslut bör bredden i 
beslutsunderlaget ökas och gynna både företaget och anställda (Göransson 
2003, s. 27).  
 
Att gå från ett första jobb till nästa och så småningom till en fortsatt karriär 
tycks i många avseenden vara en självgenererande process. Inte sällan 
diskuteras jämställdhet utifrån ett individperspektiv, där det många gånger 
påtalas att kvinnor måsta ”ta för sig mer” för att nå sina livsmål. Ser man det ur 
ett strukturellt perspektiv kan individen trots rationella val hindras att nå sina 
mål. Undersökningar visar att strukturella mekanismer, ofta förknippat med ett 
osynligt könsstrukturellt hinder kallat glastaket försvårar för kvinnor att nå 
chefsposition inom näringslivet. Glastaket innebär att kvinnor kan avancera en 
bit upp i hierarkin men sedan hejdas omärkligt och når inte de högre 
positionerna. Detta inskränker kvinnors rättigheter och möjligheter att 
förverkliga sina livsprojekt. Det kan också innebära att det inte alltid den mest 
lämpade som rekryteras till en ledande position (Se exempelvis Göransson 2007 
och SOU 2007:108.).  
 
Inom det enskilda företaget tordes mycket kunna göras för att öka incitamenten 
för kvinnor att ta sig vidare i karriären. För att öka andelen underrepresenterat 
kön bland chefer måste mansdominasen förstås och synliggöras. Som blivande 
statsvetare, och i och med att arbetet upptar en stor del av vår tillvaro, anser jag 

 
1 En gränsdragning skiljer på toppchef, mellanchef och lägre chef (Göransson 2004, s. 15) 
Chefskap innebär en formell position med angivna förpliktelser, befogenheter och att individen har 
underställda. Detta ger en plattform för maktutövande. I de fall där formellt ledarskap är 
hierarkiskt inplacerat i organisationsstrukturen är det liktydigt med chefskap (SOU 1997:135, s. 3). 
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det angeläget att undersöka vilka mekanismer som bidrar och upprätthåller 
snedfördelningen mellan kvinnor och män på chefspositioner i näringslivet. 
Med anledning av att TeliaSonera Sverige AB har en ledande position på den 
svenska telekommarknaden har jag valt att undersöka mekanismer förknippade 
med glastaket inom företaget. Då andelen män är i majoritet på högre 
chefspositioner inom svenskt näringsliv gör underökningen troligt att de 
mekanismer som identifieras även gå att finna inom andra typer av 
organisationer.  
 
Inom TeliaSonera Sverige AB har det tidigare uppmärksammats att kvinnor i 
större utsträckning än män tenderar att tveka när det gäller att söka chefstjänster. 
Under hösten 2006 genomfördes därmed en undersökning om karriär- och 
rörelsemöjligheter för kvinnor inom företaget. Undersökningen identifierade att 
kvinnor upplever flertalet strukturella hinder för att ta sig vidare i karriären 
(Larsson, Sandbladh, 2007). För att kunna dra några ytterligare slutsatser och 
identifiera konkreta aktiviteter för att öka andelen underrepresenterat kön bland 
ledare gör jag en motsvarande undersökning med män som målgrupp. Genom 
att närmare undersöka mäns subjektiva upplevelser och erfarenheter i fråga om 
chefsavancemang är ambitionen att utröna om män också upplever att det är 
svårare för kvinnor att nå chefsposition. I undersökningen av glastaket inom 
TeliaSonera tas även rådande företagskultur i beaktning.   
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån feministisk maktteori undersöka om män 
upplever att det finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå chefsposition.  
 
Uppsatsens frågeställningar är: 
- Vilka faktorer påverkar mäns möjlighet till chefsavancemang? 
- Vilken betydelse har företagskulturen för chefsavancemang?  
 
Jag ämnar avslutningsvis föreslå åtgärder som kan få fler kvinnor att nå 
chefsposition.   
 
1.2 Teoretisk modell 
Denna statsvetenskapliga undersökning handlar om att synliggöra motsättningar 
och konflikter för att tydliggöra samband och fortsatt utveckling inom 
problemområdet. Att studera chefavancemang ur ett könsperspektiv innebär att 
det initialt identifierats hinder för kvinnor som vill nå en högre befattning. 
Analyseringen av könsrelationerna innefattar en del problem i sig, vilka kan 
uttryckas i makt- och konflikttermer (vilket skall beskrivas och förklaras). 
Studien bygger på feministisk maktteori och stöds tidigare forskning inom 
området. Genom att empiriskt tillämpa utvalda delar ur feministisk maktteori är 
ambitionen att finna faktorer som har betydelse för män och kvinnors 
karriärmöjligheter. Feministisk maktteori tar – till skillnad från annan 
teoribildning – hänsyn till både makt och kön. Av denna anledning skall 
feministisk maktteori prövas empiriskt. Det existerar flertalet feministiska 
perspektiv och teoririktningar. Detta innebär att feministisk teori är 
mångskiftande, både i utgångspunkter och i slutsatser.2 Övergripande för all 
feministisk teoribildning är emellertid ifrågasättandet av den sociala och 
kulturella konstruktionen av kön, det vill säga hur manligt och kvinnligt görs.  
 
Kön är i mångt och mycket är en social och politisk kategori som skapas och 
upprätthålls i sociala sammanhang. Mitt förhållningssätt är företrädesvis 
postmodernt. Kärnan i det postmoderna perspektivet är ifrågasättandet av 
rådande identitetsformeringar – klassificeringen av man/manligt respektive 
kvinna/kvinnligt (Butler 1990, s. 25). Den språkligt bestämda tillhörigheten får 
många gånger betydelse i praktiken genom att identiteten många gånger tas för 
”naturligt” given på förhand. För att undvika att ta den diskursiva betydelsen av 
manligt respektive kvinnligt som naturligt given problematiseras och 
ifrågasättas istället de strukturer och mekanismer som bidrar till ojämn 
könsfördelning på högre chefspositioner. Mäns kollektiva erfarenheter (som 
givetvis kan variera över tid och rum) innebär troligen att de inte har samma 
erfarenheter som kvinnor, men att män ändå bör kunna uppfatta om det finns 
strukturer kopplade till glastaket. Individnivån skall därmed analyseras 
eftersom enskilda individer har subjektiva uppfattningar om deras respektive 
situation. 

 

 
2 Jämför Butler (2007), Eduards (1988), Göransson (2007), Hirdman (1988), Hirdman (1990), Åse 
(2000).   
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1.3 Metod och material 
En grundförutsättning för att förändra och förbättra jämställdhetsarbetet är att 
synliggöra skillnader mellan kvinnor och män. Metoden är av en kombination 
av kvantitativ och kvalitativ metod eftersom det minimerar eventuella felkällor 
och ger ett tillförlitligare resultat. Informationssamlingen till empirin har skett 
dels genom enkätundersökning, vilket täcker in en större målgrupp och ger bra 
översikt över problemområdet, och dels genom intervjuer för att komplettera 
och fördjupa kunskapen utifrån enkätsvaren.  
 
1.3.1 Enkätundersökning 
Syftet med enkäten var att samla konkreta svar om mäns erfarenheter och 
upplevelse när det gäller chefsavancemang (Bilaga 1 och 2). Enkäten ger svar 
på ”hur många” respondenter som tycker ”vad” i olika frågor. Detta ger 
jämförbar statistik för att se samband och tolka orsaker till mönsters utformning. 
För att nå största möjliga jämförbarhet och tillförlitlighet är frågorna i enkäten 
samstämmiga med föregående underökning på kvinnor. Frågorna i 
enkätundersökningen baseras på uppsatsens teoretiska ansatts och enkäten är 
utformad i TeliaSoneras webverktyg Proof.  
 
Respondenterna delades in i fyra grupper, baserade på de processer som 
undersöks: Chef i stab/support, chef i linje, medarbetare i stab/support samt 
medarbetare i linje3. Respondenterna till enkätundersökningen togs fram via 
listor på samtliga män inom varje urvalsgrupp. Därefter har ett slumpmässigt 
urval gjorts för vilka som skall besvara enkäten. Enkäten skickades ut via mail 
till 100 män inom TeliaSonera i Sverige. En påminnelse skickades ut för att 
söka fånga upp de som inte svarat på enkäten. Svarsfrekvensen blev totalt 56 
procent.4 Jämfört med totala antalet män inom TeliaSonera är populationen 
liten, men enkätsvaren skall trots detta kunna ge en översiktlig bild av mäns 
upplevelser och värderingar. En del av enkätfrågorna hade fasta svarsalternativ, 
medan andra lämnade utrymme för personliga kommentarer. Några av frågorna 
var flervalsfrågor, vilket innebär att flera svarsalternativ har kunnat väljas. De 
frågor som lämnat utrymme för kommentarer innebär ett textutfall av kvalitativ 
karaktär (Svenning 2000, s. 41).  
 
1.3.2 Intervjuer 
För att fördjupa förståelsen av problematiken kompletterades enkätsvaren med 
intervjuer. Med anledning av att gruppen medarbetare i linje följt av chefer i 
linje hade lägst svarsfrekvens ansåg jag det angeläget att titta närmare på 
dessa två grupper. Ambitionen var att få en djupare förståelse för vad 
medarbetare i linje upplever påverka deras möjlighet till chefsavancemang. 
Chefer har en god inblick i verksamheten och kan bidra med betydande 
kunskaper inom ramen för problemområdet. Grundläggande har varit att utgå 
ifrån enskilda individers subjektiva upplevelser och erfarenheter för att kunna 
göra en objektiv analys av rådande problemsituation. För att få mer kunskap om 

 
3 Stab likställs med stödfunktion och specialist inom ett specifikt område. Staben stöttar och ger 
råd till samtliga affärsområden, En individ som arbetar i linjen kan sägas tillhöra en verksamhet 
som har direktkontakt med företagets kunder.  
4 Svarsfrekvensen för enkätundersökningen på kvinnor var 72 procent. 
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organisationen gjordes två förintervjuer via telefon med sakkunniga inom 
företaget. Med TeliasSoneras hjälp fick jag därefter namn på ett antal potentiella 
intervjukandidater inom dessa två grupper. Jag kontaktade 7 stycken av dem via 
mail och fick positivt svar av 2 chefer i linjen och 3 medarbetare i linjen. Innan 
intervjuerna skickade jag ut ett missiv till respektive respondent, där jag 
förklarade jag vem jag är, ämnet för intervjun samt varför jag ville göra 
intervjun. I brevet garanterades att intervjun var konfidentiell. Efter att missivet 
skickats ut ringde jag personligen upp varje respondent för att bestämma tid och 
plats. Två olika semistrukturerade intervjumanualer utformades – en för 
cheferna och en för medarbetarna. Det lämnades öppet för följdfrågor för att få 
en så omfångsrik bild som möjligt. Manualerna är samstämmiga, med 
skillnaden att en del frågor specifikt rör chefs – respektive medarbetargruppen.  
 
Intervjufrågorna skickades ut via mail till respondenterna innan intervjuerna. 
För att skärpa upp frågetekniken kortades intervjufrågorna ner så långt som 
möjligt – utan att dess innehåll gått förlorat. En kort och koncis fråga kan ge ett 
mer lättolkat svar. Vidare delades mer ingående frågor in i fler separata 
frågeställningar för att undvika s.k. gaffelfrågor (Svenning 2000 s.109). 
Intervjuerna genomförde öga mot öga med respektive respondent i Stockholm 
samt Luleå på respondentens arbetsplats. Jag valde att göra personliga intervjuer 
öga mot öga eftersom det är viktiga att få en mer personlig kontakt med 
respondenten samt få bra referens till svaren. Om telefonintervjuer genomförts 
hade respondenternas kroppsspråk inte kunnat tydas. Intervjuerna tog ca 60 min 
vardera. Jag valde att inte använda mp3 spelare då det finns en risk att 
intervjukandidaten kan bli stressad av att bli inspelad. Istället fördes 
anteckningar under intervjuerna. Uppfattningen är att samtliga intervjuer flöt på 
oproblematiskt och lättsamt. De fem män som intervjuats presenteras i 
sammanfattande beskrivningar, så kallad meningskategorisering. För att lättare 
kunna särskilja respondenterna har de namngivits med fiktiva namn: Adam, 
Bertil, Ceasar, David och Erik.  
 
1.3.3 Annat material och källkritik 
Enkätsvaren ger inga detaljer som kvalitativt kan förklara varför verkligheten 
ser ut som den gör (Svenning 2000, s. 67). En del av enkätsvaren redovisas i 
procent medan andra redovisas i antal. Anledningen till detta är att populationen 
är liten i jämförelse med totala andelen män inom företaget, varpå procent ger 
mer överskådlighet för att tolka samband och se skillnader. Den lägsta 
svarsfrekvensen hade gruppen medarbetare i linje. Detta kan möjligen förklaras 
med att de som arbetar i linjen inte anser sig ha tid att medverka i en 
enkätundersökning eller att de upplever sig ha små möjligheter att påverka sin 
nuvarande arbetssituation. En annan orsak kan vara att de helt enkelt inte är 
intresserade av att delta. Jag är medveten om att den s.k. intervjuareffekten kan 
vara problematisk i och med att jag är kvinna och att ämnet rör jämställdhet 
(Svenning 2000 s.113). Det kan ha uppfattas som om jag är partisk eftersom jag 
företräder det underrepresenterade könet. Om detta kan ha påverkat 
respondenternas svar är emellertid svårt att fastställa.    
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Den litteratur som använts i undersökningen är böcker skrivna av erkända 
kvinnoteoretiker. Utvald litteratur problematiserar relationen mellan könen, 
vilket bland annat uttrycks i makt- och konflikttermer. Utvald litteratur baseras 
på forskningspraktiker, företrädesvis skriven av Yvonne Hirdman, Judith 
Butler, Anita Göransson och Carin Holmberg. Grundläggande i all utvald 
litteratur är att samtliga teoretiker fokuserar på strukturer som skapar kön, men 
att de har något skilda angreppssätt. Den forskning och de faktauppgifter som 
presenteras i teorin är relevanta för undersökningens syfte i och med att 
kvinnoforskning bidrar med kunskap om vad som påverkar maktrelationen 
mellan könen.  
 
Litteraturen stöds med kvalitetskontrollerade vetenskapliga tidskriftsartiklar, så 
som Statsvetenskaplig tidskrift och Kvinnovetenskaplig tidskrift. Anledningen 
till detta är att relevant forskningsresultat inte alltid finns presenterat i 
litteraturform. Vidare har jag använt mig av offentliga tryck/utredningar som 
exempelvis Statens Offentliga Utredningar (SOU) och Statistiska Centralbyråns 
(SCB) statistiska tryck; På tal om kvinnor och män. I mindre skala har lagrum 
ur svensk författning använts: Jämställdhetslagen och Föräldraledighetslagen – 
eftersom jag anser att det är relevant att visa på vilka demokratiska rättsregler 
som skall existera i praktiken. Riksdagens utredningar är skrivna av erkända 
teoretiker med omfattande forskningsbakgrund. Det som skiljer teoretikerna åt 
är främst angreppssätt på problematiken, varpå jag anser att materialet är 
mycket relevant och tillförlitligt. Vidare har jag haft tillgång till TeliaSoneras 
interna databas och sållat ut data som anses betydande för undersökningen. Jag 
har sammanställt könsfördelningen i ledningsgrupp och styrelse för våren 2008 
utifrån uppgifter från TeliaSoneras offentliga webbsida. När det gäller det 
statistiska underlaget anser jag att det inte har funnits offentlig och lättillgänglig 
sammanställd data över könsfördelningen inom företaget. Att finna och sålla ut 
relevant information har därmed varit tidskrävande. Tidigare undersökning på 
målgruppen kvinnor är tillförlitlig i och med att den teoretiska ansatsen är 
samstämmig med denna undersökning på män (Larsson och Sandbladh, 2007). 
 
1.4 Avgränsning av ämne 
Inom ramen för denna d-uppsats har undersökningen ett begränsat syfte och är i 
huvudsak koncentrerad till att undersöka glastaket inom företaget och de 
mekanismer som påverkar mäns möjlighet till chefsavancemang. Jag redogör 
för utvalda delar ur feministisk maktteori relevanta för undersökningens syftet. 
Uppsatsen ger inte en fullständig beskrivning av samtliga feministiska 
inriktningar, så som liberalfeminism, marxistisk feminism, radikalfeminism och 
socialistisk feminism. Det anses inte relevant att i första hand kategorisera 
feministiska inriktningar. Empirin är avgränsad till målgruppen män och deras 
subjektiva upplevelser och erfarenheter i fråga om chefsavancemang. Jag har 
valt avgränsa mig till nutiden trots att historien givetvis har betydelse för 
samhällsutvecklingen. En historisk redogörelse skulle ha blivit allt för 
omfattande eftersom det hade fordrats beskrivning och analys av 
kvinnorörelsen. Undersökningen fokuserar primärt på att söka kartlägga den 
nuvarande situationen inom TeliaSonera, vars identifierade mekanismer 
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kopplade till glastaket även bör gå att finna inom andra typer av organisationer. 
Genomförandet har gjorts under våren 2008 i Luleå och Stockholm.  
 
1.5 Disposition 
I kapitel två ges en kortfattad presentation av tidigare undersökningsresultat om 
kvinnors karriär- och rörelsemöjligheter inom TeliaSonera. Kapitlet ger en 
bakgrundsbild så att läsaren får ökad förståelse för vilka hinder som kvinnor 
upplever när det gäller chefsavancemang. Det tredje kapitlet presenterar utvalda 
delar ur feministisk maktteori, vilket utgör teoretiskt analysredskap för 
undersökningen. Kapitlet behandlar genussystemet och andra teoretiska 
perspektiv när det gäller förhållandet makt och kön. Kapitel fyra ägnas åt 
enkätundersökningen och i kapitel fem presenteras de intervjuade männens 
upplevelser och erfarenheter i sammanfattande beskrivningar. I kapitel sex 
följer diskussion och slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på förbättringar för 
att öka andelen underrepresenterat kön bland chefer.  
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2. Tidigare undersökning 
I detta kapitel redogörs kortfattat för tidigare undersökning på målgruppen 
kvinnor inom TeliaSonera. Syftet med detta avsnitt är att ge en bakgrundsbild 
och ökad förståelse för de hinder som kvinnor upplever när det gäller 
chefsavancemang. Källan i detta kapitel är genomgående hämtat från Larsson 
och Sandbladh 2007.  
 
2.1 Karriär- och rörelsemöjligheter för kvinnor inom TeliaSonera 
Therese Larsson och Stina Sandbladh vid Umeå universitet har undersökt varför 
kvinnor inom TeliaSonera i Sverige tenderar att tveka när det gäller att söka 
ledarjobb samt hur rörligheten generellt ser ut för kvinnor inom företaget. Det 
övergripande syftet med undersökningen var att analysera vilka faktorer som 
påverkar de könsstrukturer som hindrar horisontell och vertikal rörlighet för 
kvinnor inom företaget. Den vertikala rörligheten upplevdes initialt som ett 
större problem, varpå studien fokuserar på vertikala rörelsemöjligheter, dvs. 
chefsavancemang.  
 
Larsson och Sandbladh uppmärksammade att homosocialitet är ett problem 
inom organisationen i och med att tjänster utlyses men att högre befattningar 
många gånger omskrivs för att passa en specifik individ. Medvetenheten och 
betydelsen av kontaktnät är väl utbredd bland kvinnorna. Resultatet visar att 
kvinnor många gånger upplever sig sakna kontakter som kan hjälpa dem framåt 
i karriären. På lägre nivåer i organisationen upplevs kontakter vara av stor vikt 
för att ta sig vidare i karriären. Ju högre upp i organisationen man kommer desto 
viktigare upplevs personliga kontakter vara. En orsak till detta tycks bero på att 
män har majoriteten av chefspositionerna och att män därmed har större 
tillgång till nätverk och personliga kontakter. Den traditionella bilden av en 
chef likställas med den traditionella bilden av manlighet, det vill säga en 
maskulin personlighet. Kvinnor upplever många gånger att de bedöms och 
synas hårdare än män, att det fordras mer av en kvinna om hon vill bli chef, och 
att kvinnor inte upplever en stödjande omgivning i arbetet. En kvinna som är 
drivande, har självförtroende och som är handlingskraftiga kan istället bedömas 
som dominerande och övertagande.  
 
Cheferna har relativt stor frihet i rekryteringsprocessen. Detta ger dem 
möjlighet att tillsätta individer efter personliga preferenser, vilket medvetet 
eller omedvetet kan leda till homosocialitet och diskriminerande tillsättningar. 
Undersökningen visar att sökfrekvensen till chefsposition är hög bland kvinnor. 
Att vilja göra karriär samtidigt som man har småbarn tycks inte hindra 
kvinnorna att söka chefstjänst. Någon konflikt mellan arbete och familj upplevs 
inte hos kvinnorna själva. Däremot visar undersökningen att andra individer 
uttryckligen ifrågasatt hur en kvinnlig chef kan förena arbete och samtidigt vara 
en bra mamma. Ett problem som uppmärksammats är dock att kvinnor som 
varit barnledig upplever sig måsta kämpa för sin tjänst när de kommer tillbaka. 
Ett problem som lyfts fram i undersökningen är att det tycks saknas långsiktig 
strategi för kompetensutveckling bland medarbetarna.   
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Undersökningen på kvinnor ger en bild av traditionell tillsättning av chefer där 
”lika söker lika” och att mannen för närvarande utgör norm för chefsrollen. De 
främsta hindren för kvinnors karriär- och rörelsemöjligheter är av strukturell 
karaktär, bland annat:  
 
 Stereotypa könsroller 
 Chefsrollens utformning 
 Grabbig miljö – homosocialitet 
 Rekrytering genom kontakter och nätverk 
 Diskriminerade på grund av kön 
 Arbeten utan utvecklingsmöjligheter 

 
Ovan nämna hinder upplevs finnas inom hela organisationen.  
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3. Feministisk maktteori 
I detta kapitel redogörs för utvalda delar ur feministisk maktteori som har 
anknytning till undersökningen och som bidrar till förståelse av problematiken. 
Feministisk maktteori är en samlingsbenämning för olika teoretiska 
angreppssätt där den gemensamma utgångspunkten är att det finns ett system 
där män har företräde. Den bakomliggande grundsatsen, vilken genomsyrar 
teorin, är att kön är starkt sammankopplat med maktrelationer. Teoribildningen 
utgår ifrån specifika utgångspunkter relevanta för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I teorin redogörs för bland annat glastaket, genussystemet och 
strukturer kopplade till kön. De angreppssätt som presenteras kommer senare att 
utgöra analysinstrument för empirin.  
 
3.1 Sociala och biologiska aspekter av kön 
Simone de Beauvoirs klassiska formulering Man föds inte till kvinna, man blir 
det5 syftar till att vår identitet inte är naturligt givet på förhand. Beauvoir 
menade att individer redan från födseln fostras in i kulturellt och socialt 
samlade tankemönster. Betydelsen av kvinna/kvinnligt och man/manligt är 
således något som skapas.  
 

”(….) inte tro att det räcker med att förändra de ekonomiska villkoren för att kvinnan 
själv ska förvandlas. Denna faktor har varit och förblir avgörande för hennes 
utveckling, men så länge den inte medför de moraliska, sociala och kulturella följder 
som den förebådar och fordrar, kan (…) kvinnan inte träda fram”.  

Beauvoir, 2002, s. 834 
 
Beauvoir hävdade kvinnans rätt till oberoende och kritiserade tanken på att 
kvinnans främsta uppgift skulle vara moderskapet. Kön utgör en grundläggande 
och betydelseskapande kategori, vilken individer orienterar sig i verkligheten. 
Både män och kvinnor lever i en könsstrukturerad värld. Kvinnligt och manligt 
används som en tolkningsram för att sortera intryck. Denna tolkningsram tas 
många gånger som självklar och individen förleds att tro att könskategorierna är 
naturligt givna och inte något man lär sig. Det är först när en person inte 
förkroppsligar det förväntade som tolkningsramen medvetandegörs (Holmberg 
2003, s. 42). Maud Eduards menar att kvinnor, oftare än män, utpekas som en 
könsgrupp i offentliga sammanhang där mäns närvaro redan finns etablerad. När 
det förs krav på ökad kvinnorepresentation betraktas kvinnor som ”kön” medan 
de redan etablerade männen ses som fullvärdiga medborgare (Eduards, 2002, 
s.17).      
 
Under 1980-talet vidgades kvinnoforskningen till att fokusera på de sociala 
aspekterna av kön. Det amerikanska begreppet gender (översatt till genus på 
svenska) introducerade av historikern Yvonne Hirdman. Forskningen kom i och 
med detta att fokusera mer på kvinnors villkor och att dessa måste förstås i 
relation till män och de maktförhållanden som styr könens sociala relationer 
(Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1988, s. 49ff). Hirdmans teori om 
genussystemet (vilket senare skall beskrivas och förklaras) utgår ifrån att 

 
5 Beauvoir 1986, s. 13 
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betydelsen av kön byggs upp genom isärhållning – skapandet av motsatspar – 
dikotomier. Genom olikhet och rangordning återskapas kategoriseringen av kön, 
exempelvis genom isärhållandet av ”han” och ”hon” (Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, nr 3-4, 1998, s. 8). 
 
3.2 Glastaket 
Begreppet glastaket myntades i slutet av 1970-talet för att beskriva det osynliga 
men kännbara hinder som kvinnor möter i karriären. Kvinnor kan ofta avancera 
en bit upp i hierarkin men sedan hejdas de omärkligt och når inte de högsta 
positionerna. Detta glastak utgör ett hinder för kvinnor som vill nå högre 
befattningar och inskränker kvinnors rättigheter och möjligheter att förverkliga 
sina livsprojekt. Den osynliga bortsorteringen av kvinnor innebär att det inte 
alltid är den mest lämpade som rekryteras till en ledande position, med andra 
ord; mindre kompetenta män kan slå ut kompetentare kvinnor. Forskning visar 
att glastaket spelar en stor roll för hur män och kvinnor kan agera på 
arbetsplatsen, hur de bemöts och hur de beter sig. Det visar sig att om 
representationen av kvinnor är lägre bland chefer inom ett företag så sätter det 
gränser för hur beteenden och kompetens bedöms (Göransson, sid. 30f).  
 
Horisontell segregering innebär att fördelningen mellan könen inte är 
densamma mellan yrken och sektorer på arbetsmarknaden. Exempelvis tenderar 
en del yrken att vara man- eller kvinnodominerande. Vertikal segregering 
handlar om att fördelningen av kvinnor och män på olika positioner inom yrken 
inte är densamma. Kvinnor tenderar systematiskt att återfinnas på lägre 
befattningsnivåer och mindre prestigefyllda jobb än män och att män i större 
utsträckning är chefer (SOU 1997:137, s. 2). Om glastaket hindrar kvinnor att 
nå chefspositioner kan det medföra ett ineffektivt resursnyttjande med 
åtföljande negativa konsekvenser på företagets ekonomiska tillväxt (ibid. s. 
136).  För att nå en chefs- eller expertposition fordras, förutom erfarenhet, oftast 
en akademisk eller annan eftergymnasial utbildning. Statistiken visar emellertid 
att kvinnor, i högre utsträckning än män har högre utbildning. Av dem som inför 
vårterminen 2008 antogs till högre utbildning på högskolenivå var 63 procent 
kvinnor (SOU 2007:108, s. 26).  

 
3.3 Genussystemet 
Yvonne Hirdman menar att genus bör förstås som något hopsmält mellan en 
människa och hennes omgivning, dvs. en djupare förståelse av det kulturella 
arvet och de sociala systemens betydelse för individens handlande (SOU 
1990:44, s. 76). Genus innefattar således både det biologiska könet och de 
sociala aspekterna av kön. I förståelsen av hur manligt och kvinnligt i praktiken 
skapas innefattar genus föränderliga tankefigurer som kan ge upphov till nya 
föreställningar och omsättas i praktiken. Hirdman använder begreppet 
genussystem, vilket är en dynamisk struktur där processer, fenomen, 
föreställningar och förväntningar interagerar. Detta ger upphov till ett slags 
mönstereffekter och regelbundenheter. Begreppet är således en ordningsstruktur 
av kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala, 
ekonomiska och politiska ordningar (Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1988, 
s.51).  
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Systemet bygger på två grundsatser; isärhållandet av könen – föreställningen 
om att manligt och kvinnligt inte skall blandas – och en könshierarki. Hierarkin 
innebär att mannen utgör normen i samhället, vilket är beroende av 
isärhållningen av könen. För att förstå varför isärhållandets principer existerar 
menar Hirdman att det närmare måste undersökas vilka social, kulturella och 
ekonomiska faktorer som understödjer isärhållandet. Ett konkret uttryck för 
isärhållningen är uppdelningen i arbete mellan könen och föreställningar om 
vad som är manligt respektive kvinnligt. Isärhållandet förstärker och legitimerar 
föreställningar och förväntningar om manligt och kvinnligt. Uppdelningen blir 
meningsskapande eftersom individer orienterar sig i världen efter exempelvis 
platser, sysslor och sorter:  
 

… sort 1 gör 1 på plats 1; sort 2 gör 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 
sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc. (Hirdman 1988, s. 52).  

 
I likhet med Hirdman menar Carin Holmberg att kön återskapas enligt 
principerna; ”olikhet och rangordning”. Könen antas vara varandras motsatser. 
Det som är manligt är inte kvinnligt och tvärtom. Detta innebär många gånger 
att män och manliga egenskaper värderas högre (Holmberg 2003, s. 43). Judith 
Butler menar att det är omöjligt att skilja kön från genus. Hon menar att 
könskategorin inte skall tas för given utan undersöker istället hur den 
konstrueras (Butler 1990, s. 37ff). Det faktum att handlingar upprepas banar väg 
för att de kan återskapas eller att helt nya eller oväntade handlingar uppstår. 
Detta kan på sikt leda till att hela vårt sätt att tolka genus så småningom 
förändras.  
 
 ”Frågan är inte om vi ska upprepa utan hur, eller hur vi genom upprepning och en 

radikal förändring av genusformerna kan upplösa just de genusnormer som 
möjliggör själva upprepningen” (Butler, 2007, s.  231).  

 
Butler menar att det således inte existerar någon ren ”natur” som av sig självt 
skapar manligt respektive kvinnligt. Begrepp såsom genus, kvinna och man är 
beroende av tid och rum och kan få förändrad innebörd och anta nya former 
(ibid. s. 50). Butlers mest centrala poäng är att begreppet kön är lika konstruerat 
som begreppet genus i och med att det alltid förutsätts ett samband mellan den 
biologiska kroppen (kön) och dess sociala situation i samhället (genus). 
Distinktionen befäster således det den avser att frigöra.   

 
3.4 Föreställningarna om manligt och kvinnligt 
Samhällsstrukturen och den enskilda människan påverkar varandra ömsesidigt 
genom strukturella normer, värderingar och kulturella koder. Detta är en 
process som påbörjas redan i fostran och senare i livet tas för given. 
Möjligheten till förändring ligger i människors flexibilitet att tolka normer och 
föreställningar på skilda sätt. När tillräckligt många individer tolkar ett fenomen 
på ett annorlunda sätt än det invanda sker en förskjutning i den strukturella 
betydelsen av företeelsen (Holmberg, 2003 s. 22). Vi lever, enligt Holmberg, i 
ett samhälle där samhällsstrukturer ger män företräde framför kvinnor. 
Strukturerna bärs upp av både män och kvinnor – i hemmet, på fritiden och i 
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arbetet. En betydande faktor för ojämn maktbalans mellan kvinnor och män är 
de strukturellt definierade föreställningarna om manligt och kvinnligt vilket gör 
att könsbundna normer återskapas så att män ges fördelar (ibid. s. 23). I och 
med att kvinnor är underrepresenterade inom sfärer med makt och inflytande 
och för att det existerar en mängd olika identiteter menar Judith Butler att det 
fordras språkutveckling för att begreppet ”kvinna” inte skall omnämns på ett 
missvisande sätt. Termen kvinnor är i praktiken inte representativ för samtliga 
individer med biologiskt kvinnligt kön. Det är ett problem i sig att den politiska 
och språkliga diskursen på förhand fastställer kriterier för hur subjekten formas. 
Istället för att tala om specifika könskategorier bör fokus riktas mot de 
strukturer som skapar kön. (Butler 2007, s. 50f).   

 
I den offentliga retoriken framstår det många gånger som om ”manligheten” är 
på väg att förändras och att män försöker bli mer jämställda. Holmberg visar i 
sin forskning att det är få män som i praktiken aktivt driver jämställdhetsfrågor i 
det offentliga (Holmberg, 2003, s. 17). Det finns män som visar intresse och om 
att vara en aktiv pappa och en önskan om att ta mer ansvar för hem och familj. 
Den ”barnorienterade maskuliniteten” är dock främst riktad mot barnen och 
inte mot jämställdhet och kvinnan. Huvudansvaret vad gäller arbetsuppgifter 
som rör barn, kvinna och man faller fortfarande på kvinnan. Mannen gör de 
utvecklande och roliga sysslorna medan hushållssysslorna många gånger 
överlåts till kvinnan (Ibid. s. 18). Holmbergs forskning visar att de traditionellt 
manliga strukturerna inte upprätthålls och reproduceras av sig själv utan att 
män bidrar till att återskapa dem. Hon tar upp tesen: ”könsmakten är idag 
präglad av kvinnors frivilliga underordning och mäns frivilliga överordning”. 
Mäns tillgång till maktpositioner anses inte legitim, men män tar och får makt i 
större utsträckning än kvinnor på grund av individuella karaktärsdrag. Den 
maskulina dominansen och den frivilliga feminina underordningen har endast 
bytt namn och kalls istället ”kärlek, eget val, trivsel, nödvändighet och lojalitet”, 
varpå könsmakten nästintill görs osynlig. (ibid. s. 20ff).  

 
3.5 Karriär och kön 
Att få barn är en naturlig del av livet. Jämställdhetslagen stadgar att 
arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 
förena förvärvsarbete och föräldraskap (5 § Jämställdhetslagen 1991:433). Det 
är förbjudet för arbetsgivare att missgynna anställda av skäl som har att göra 
med föräldraledighet. Förbudet skyddar alla föräldrar, oavsett familjeform, och 
gäller i en rad olika situationer där arbetsgivaren fattar beslut som rör en enskild 
arbetstagare – vid anställning, befordran, kompetensutveckling, lön och andra 
anställningsvillkor. Förbudet att missgynna omfattar också den som söker jobb. 
Om en arbetstagare blir av med jobbet för att den är föräldraledig kan 
uppsägningen ogiltigförklaras (16-17 §§ Föräldraledighetslagen  1995:584).  
 
I jämställdhetslagen stadgas också förbud mot könsdiskriminering vad gäller 
anställning, befordran, utbildning för befordran samt lönesättning. Förbudet mot 
könsdiskriminering gäller också om en arbetsgivare omplacerar eller leder och 
fördelar arbetet på ett sådant sätt att någon blir missgynnad på grund av sin 
könstillhörighet. Forskning visar att det finns normativa uppfattningar om 
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kvinnors karriärutveckling; att kvinnor bör ha barn samt ta hand om dem 
eftersom kvinnor anses lämpade för den uppgiften. Samtidigt visar det sig att en 
orsak till sned könsfördelning på högre befattningar beror just på att kvinnor 
föder barn och anses halka efter i utvecklingen just på grund av det (SOU 
1997:135, s. 25).   
 
Carin Holmbergs forskning visar att somliga anser att kvinnliga chefer förlorar 
sin kvinnlighet och att en chef bör bete sig ”manligt” för att lyckas. När en man 
säger att en kvinna är ”manlig” är det en straffbeläggning som tydliggör att 
kvinnan har trampat över en osynlig gräns för vad som anses socialt accepterat 
(Holmberg 2003, s. 49). Det finns en traditionell könsuppdelning som lever kvar 
mellan yrkesområden och som normaliserat vissa yrken som typiskt manliga 
(SOU 2007:108, s. 16). Kvinnors ledarskap och kvinnligt ledarskap har inte 
synonyma innebörder. Kvinnor som ledare utövar inte nödvändigtvis ett 
kvinnligt ledarskap och att ett kvinnligt ledarskap kan också utövas av män. 
(SOU 1997:135, s. 5). Skillnader i ledarskap mellan könen är inte en fråga om 
det biologiska könet, snarare handlar det om socialt konstruerade 
könskategorier. Det handlar inte om att förneka att det finns en uppenbar 
skillnad att de flesta kvinnor kan föda barn och att män inte kan det. Det 
centrala är istället tolkningen av olikheter, vilket är socialt betingat och att det 
är människor som bidrar till att ge skillnader ett värde. Detta värde handlar 
exempelvis om att ge lägre lön, mindre inflytande åt dem som riskerar att föda 
barn och mer makt åt dem som inte kan det. Värderingar om åtskillnad handlar 
om politiska auktoritativa föreställningar om könsskillnader, inte om 
könsskillnader i sig (Eduards, 2002, s. 41).  
 
Det ledarskap som utövas i praktiken är emellertid mycket kontextberoende. Det 
är stor skillnad på chefskap i olika företag och organisationer eftersom de 
villkor under vilket ledarskapet utövas är mycket olika. Orsakerna till detta kan 
bland annat vara företagets storlek, historia, lokalisering och företagskultur. En 
del chefsegenskaper kan anses eviga, medan andra egenskaper anses 
föränderliga. Forskning visar att det idag finns intresse om att söka förändra 
ledarskapet från byråkratiskt ledarskap i riktning mot mer personliga och 
ideologiska former, med betoning på att ledare bör ha sociala, emotionella, 
kommunikativa och engagerande karaktärsdrag (SOU 1997:135, s. 11).  

 
3.6 Kultur och kön 
Teorier om genus kan omplanteras till kulturteoretiska studier. Detta innebär att 
begreppet genus kan sägas likställas med att det finns en sexualiserad 
ojämlikhet mellan individer som är kulturellt och socialt konstruerat (Butler, 
2007, s. s. 23). Företagskulturer skiljer sig åt av en mängd olika orsaker, 
exempelvis företagets storlek, produktion, ledningsstrategi, historia, produktion, 
relationer med omvärlden, medarbetares egenskaper vad gäller utbildning, ålder 
och kön osv. Dessa olika dimensioner hänger samman med varandra. 
Företagskulturen visar om det finns en könssegregering av horisontell eller 
vertikal karaktär (SOU 1998:4, s. 25f). Könsordningen i en organisation kan 
påverka en omorganisation och en omorganisering kan påverka könsordningen. 
Kompetens är något som definieras och värderas och därmed också skapas 
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inom ett företag. Det spelar stor roll för vilka som har inflytande i företaget när 
det gäller definition av kompetens i exempelvis rekryteringsprocessen (Wahl 
och Holgersson, 2004, s. 57). För att få visshet om det finns könsmärkning av 
positioner måste individen komma väldigt nära inpå för att dessa 
könsmärkningar skall bli kännbara.  
 
Forskning visar att individer delaktiga i rekryteringen – intervjuare – många 
gånger rekryterar ”fel” då de genomgående bedömer kandidater med samma 
bakgrund och erfarenheter som dem själva mer positivt än andra sökande. Det 
kan således finnas starka könsdimensioner inom företagskulturen i de fall då 
rekryteringsförfarandet är inne i slutfasen, beroende på hur intervjuaren 
bedömer ”kvalifikation och kompetens” (SOU 1998:4, s. 26). Könsstrukturer i 
företag är ofta beroende av många interagerande processer, vilka är 
ihopkopplade med andra organisatoriska strukturer inom företaget. Dels handlar 
det om en konkret uppdelning av vad som anses vara manligt respektive 
kvinnligt arbete och beteende, dels om konstruktionen av föreställningar och 
symboler relaterat till den konkreta uppdelningen. Vidare handlar det om 
samspelet mellan kvinnor och män ter sig samt under vilka villkor samspelet 
sker. Detta skapar den individuella identiteten och slutligen kulturen inom 
organisationen. Vilken potential individen har, hur arbetsuppgifter konstrueras, 
fördelas och värderas skapas och styrs rent konkret av föreställningar (ibid. s 
27). 

 
3.7 Homosocialitet 
Rekrytering till högre chefspositioner och ledarpositioner sker oftast via aktiv 
rekrytering, vilket innebär att individen sällan sökt tjänsten själv. Forskning 
visar att högre chefspositioner sällan utannonseras, tillsättningen sker istället 
vanligen via handplockning. Detta innebär att intresserade inte formellt kan 
söka till befattningen. Diskussioner om vem som skall tillsättas sker ofta 
informellt och inte vid formella styrelsesammanträden. Detta innebär att 
ansvaret för vem som skall tillsättas vilar på några få personer som därmed har 
stor makt. När en högre tjänst skall tillsättas letar högre chefer delaktiga i 
rekryteringsprocessen ofta efter lämplig kandidat inom sitt eget nätverk – inom 
företaget. Fokus ligger då vanligen på individer som redan har en ledar- eller 
chefsposition i samma led eller någon nivå under (SOU 1997:135, s. 24ff).  

 
Personkontakter och nätverk som individen byggt upp under livets gång är den 
grundläggande faktorn vid rekrytering till chefsposition (Göranssons, 2007, s. 
209). Den dominerande kategorin präglar normer och agerande på 
arbetsplatsen, vilket bidrar till att männens makt reproduceras. Homosocialitet 
betecknar männens sammanhållning sinsemellan. Kopplingen till glastaket 
innebär att män söker män eftersom de känner igen sig i varandra, vilket ofta 
skapar ett förtroende. I och med att män har majoriteten av maktpositionerna i 
näringslivet söker sig även kvinnor många gånger till män eftersom det kan löna 
sig att ha god kontakt med män på beslutande positioner, s.k. heterosociala 
relationer. De starkaste grupperingarna eller nätverken är emellertid 
mansdominerade (Göransson, sid. 31). De homosociala nätverken tenderar att 
ha byggts upp under lång tid, exempelvis att man har läst på samma universitet, 
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varit medlemmar i samma organisation eller arbetar inom samma företag. Ett 
tecken på att de som har makten är homogen är om de har likartad syn i olika 
samhällsfrågor (ibid. s. 211).  

 
3.8 Analysverktyg kopplat till glastaket 
För att undersöka om det finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå högre 
chefsposition har jag utifrån feministisk maktteori sammanställt en modell 
(analysverktyg). Modellen utgår ifrån genussystemets två grundsatser; 
isärhållandet av könen – föreställningar om manligt och kvinnligt – och en 
könshierarki (Hirdman 1988). Genussystemet kan beskrivas som en dynamisk 
struktur där föreställningar, förväntningar, processer och fenomen interagerar 
– vilket ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter i praktiken. För att 
klarlägga om isärhållandets principer existerar inom företaget kommer de 
sociala och kulturella faktorerna som understödjer isärhållandet senare att 
analyseras.  

 
 

Isärhållande: 
 

Könshierarki: 

 
- Traditionella föreställningar om 

manligt och kvinnligt. 
- Kulturella föreställningar styr hur 

kompetens och kvalifikationer 
värderas. Manliga egenskaper 
värderas högre. 

- Mannen utgör norm. Män tar och 
får mer makt på grund av 
individuella karaktärsdrag.  

 

 
- Horisontell segregering: fördelningen 

mellan könen inte är densamma mellan 
yrken. En del yrken är man- eller 
kvinnodominerande 

- Vertikal segregering: fördelningen av 
kvinnor och män på olika positioner är inte 
densamma. Kvinnor tenderar att återfinnas 
på lägre befattningsnivåer. Män är i större 
utsträckning chefer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Företagspresentation 
TeliaSonera i Sverige har ca 10 000 medarbetare. I TeliaSoneras 
jämställdhetsplan framhålls att ett aktivt jämställdhetsarbete kan bidra till att 
öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Företagets jämställdhetspolicy 
handlar om att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete så att medarbetarnas 
kompetens och arbetsinsats utvecklas oavsett kön (Jämställdhetsplan 2007, 
TeliaSonera). Vikten av bra ledarskap framhålls eftersom man anser att ledare 
är en central byggsten i företaget. TeliaSoneras vision är att ledare och 
medarbetare i det dagliga arbetet ska vägledas av företagets gemensamma 
värderingar; skapa värde, visa respekt och få det att hända. För att visionen 
skall uppnås och upplevas som realiteter vill företaget få in fler kvinnor på 
högre chefspositioner.  
 
TeliaSoneras organisation innefattar fyra affärsområden: Mobilitetstjänster, 
Bredbandstjänster, Integrerade företagstjänster och Eurasien samt 
Huvudkontoret.  Följande figur visar TeliaSoneras organisation och styrning: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernchef 
Man  

Mobilitetstjänster 
Man 

Bredbandstjänster 
Man 

Ekonomi och finans 
Man 

Integrerade Företagstjänster
Man 

Eurasien 
Man 

Juridik 
Man  

HR 
Kvinna

Kommunikation 
Kvinna

 
Figur 4.1 Organisationsstruktur i TeliaSonera  
Huvudprincipen för uppdelning av ansvar i företagets organisationsstruktur är: styrelse, 
ledningsgrupp, verkställande direktör, toppchefer, mellanchefer och lägre chefer samt 
medarbetare (Internet 1).  
 
Redovisad statistik för år 2007 visar att könsfördelningen för totala andelen 
anställda inom organisationen var 51 procent män respektive 49 procent 
kvinnor. Fördelningen av kvinnliga och manliga ledare, på olika nivåer inom 
företaget, var 38 respektive 62 procent. Det övergripande målet är att det ska 
finnas 40 procent kvinnliga chefer (Jämställdhetsplan, TeliaSonera i Sverige 
2007, s. 2ff). Detta mål kvarstår eftersom siffran har varit stabil under ett antal 
år. Ser man till högsta ledningen är representationen av kvinnor 22 procent i 
ledningsgruppen (Internet 2) och 40 procent i styrelsen (Internet 3)6.  
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6 Fördelningen av antalet kvinnor respektive män är representativt för första kvartalet 2008.  



4.1 Enkätundersökning  
Syftet med enkätundersökningen har varit att så noga som möjligt beskriva 
verkliga förhållanden genom statistiska mätvärden. Jag har valt att redovisa de 
enkätfrågor7 som har starkast koppling till uppsatsens syfte. Övriga diagram 
redovisas som bilaga (Bilaga 4). En del av frågorna redovisas med procent för 
att visa på vilket/vilka svarsalternativ som väger tyngst. Svarsalternativ som 
ingen respondent har valt kommer att redovisas om det är av särskilt intresse för 
uppsatsens syfte.   
 
Enkäten skickades ut till 100 män inom TeliaSonera (TSS). Den totala andelen 
som besvarade enkäten var 56 män.8 Jämfört med totala antalet män inom TSS 
är populationen liten. Enkätsvaren anses ändå ge en översiktlig bild av mäns 
upplevelser och erfarenheter. Respondenterna fördelar sig över fyra 
urvalsgrupper:  
 

Nuvarande befattning

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Chef i stab/support Chef i linje Medarbetare i
stab/support

Medarbetare i linje

Antal

Diagram 4.1.1: Nuvarande befattning bland respondenterna (n 56) 
 
Totalt har 30 stycken chefer respektive 26 stycken medarbetare deltagit i 
enkätundersökningen (Diagram 4.1.3).9 16 stycken var chef i stab/support, 14 
stycken var chef i linje, 16 stycken var medarbetare i stab/support och 10 
stycken var medarbetare i linje.   
 
Respondenternas utbildningsnivåer är fördelande på följande sätt: 
universitetsutbildning 35 stycken, gymnasieutbildning 17 stycken, annan 
eftergymnasial utbildning 4 stycken Annan eftergymnasial utbildning innefattar 
ospecificerade eftergymnasiala utbildningar (Diagram 4.1.4).  
 

 
 
 

                                                 
7 Samtliga enkätfrågor redovisas i Bilaga 3.  
8 Bortfallets storlek är 44 procent. Detta kan bero på att individer är oroliga att lämna ut sig eller 
helt enkelt inte har lust att ställa upp i undersökningen.   
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9 Respondenterna fördelar sig över affärsområdena Broadband Services 57 procent, Mobility 
Services 11 procent, Business Services 9 procent och Head Office 23 procent. Engelsk terminologi 
för respektive affärsområde har använts i enkätundersökningen. 



Åldersfördelningen bland respondenterna ser ut på följande sätt:  
 

Åldersfördelning 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

18-25 år  26-33 år 34-41 år 42-49 år 50-57 år 58-65 år

Antal

Diagram 4.1.2: Åldersfördelning hos respondenterna (n 56) 
 
För att på ett överskådligt sätt redovisa åldersfördelningen bland respondenterna 
samt hålla nere antalet ålderskategorier har sex indelningsgrupper på förhand 
fastställts.  
 
4.2 Har du någon gång sökt chefstjänst inom TeliaSonera? 
Totalt har 40 stycken av respondenterna sökt chefstjänst respektive 16 stycken 
har inte sökt chefstjänst. 

 

Har du någon gång sökt en chefstjänst inom TeliaSonera?

0

5

10

15

20
25

30

35

40

45

Ja Nej, är inte intresserad Nej, men är intresserad

Antal

 
Diagram 4.2.2: Har du någon gång sökt chefstjänst inom företaget? (n 56) 

 
10 av respondenter svarade att de inte har sökt för att de inte är intresserad och 6 
av respondenterna svarade att de inte har sökt, men att de är intresserad. Jag 
valde att närmare undersöka hur många som sökt och fått chefstjänst fördelat på 
nuvarande befattning.    
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Nuvarande befattning för dem som sökt chefstjänst och fått sökt 
tjänst

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Chef stab/support

Chef lin
je

Medarbetare sta
b/support

Medarbetare lin
je

An
ta

l

Nuvarande befattning

Sökt och fått

Diagram 4.2.3: Nuvarande befattning för dem som sökt chefstjänst och som fått sökt 
chefstjänst (n 40) 
    
Resultatet visade att samtliga chefer har sökt och fått chefstjänst. 7 stycken 
medarbetare i stab/support har sökt och fått chefstjänst. 3 av medarbetarna i 
linjen har också sökt chefstjänst men ingen av dem har fått.  

 
Eftersom samtliga chefer som sökt chefstjänst också har fått den har jag 
undersökt närmare deras upplevda orsak till varför de fått tjänsten (Diagram 
4.2.4). Detta var en flervalsfråga, vilket innebär att flera alternativ har kunnat 
väljas som upplevd orsak till att man fått sökt chefstjänst. De svarsalternativ 
som har högst svarsfrekvens är att man upplever att man hade: 
 
 Relevant erfarenhet 
 Personlig lämplighet 
 Har visat goda resultat 

 
Lika många av cheferna i stab/support respektive cheferna i linje har svarat att 
de hade relevant erfarenhet. Chefer i stab/support upplever i något högre grad än 
chefer i linjen att anledningen till att de fått sökt chefstjänst beror på att de hade 
visat goda resultat, relevant utbildning och att de har personlig lämplighet. 
Dubbelt så många chefer i linjen jämfört med chefer i stab/support upplever att 
de fått sökt cheftjänst för att de har rätt kontakter. Ingen av respondenterna har 
svarat att de upplever att de fått sökt chefstjänst för att utjämna könsskillnader.  

 
Jag valde att titta närmare på gruppen som har chefstjänst idag och vilken ålder 
de har.  
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Åldersfördelning bland chefer

0

1

2

3

4

5

6

7

18-25 år 26-33 år 34-41 år 42-49 år 50-57 år 58-65 år

An
ta

l Chef i stab/support

Chef i linje

 
Diagram 4.2.5: Åldersfördelning bland chefer (n 30) 
 
Majoriteten av cheferna är i åldern 34-57 år.  

 
Jag undersökte närmare relationen mellan ålder och utbildningsnivå för dem 
som sökt och fått cheftjänst. Resultatet blev följande:  
 

Åldersfördelning och utbildningsnivå för totala andelen som sökt 
och fått chefstjänst

0
2
4
6
8

10
12
14
16

18-25 år 26-33 år 34-41 år 42-49 år 50-57 år 58-65 år

A
nt

al

Annan

Universitetsutbildning

Gymnasieutbildning

Folkskola/Grundskola

Diagram 4.2.6: Utbildningsnivå och ålder för sökt och fått chefstjänst (n 37)  
 
Totalt har 40 stycken respondenter sökt chefstjänst, varav 37 stycken har fått 
chefstjänst. I åldern 42-49 år har majoriteten av dem som sökt och fått 
chefstjänst universitetsutbildning.  
 
4.3 Om du har sökt chefstjänst, varför? 
Denna fråga var en flervalsfråga och riktade sig till de 40 personer som sökt 
chefstjänster. Det visar sig att största anledningen till varför man sökt 
chefstjänst är för att man vill kunna påverka, utvecklande/utmaning, har 
ledaregenskaper samt för att man vill ha högre lön och förmåner. Här fanns 
alternativet att välja annat och själv skriva en kommentar. En persons svarade 
att han sökte chefstjänst för att han sedan tidigare har varit både marknads- och 
försäljningschef samt VD inom eget bolag (Diagram 4.3.1).   
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4.4 Om du sökt och inte fått chefstjänsten, vad upplevde du var 
orsaken? 
Av dem som sökt och inte fått chefstjänst var det endast 3 medarbetare i linjen 
som inte fått chefstjänst de sökt. Jag tittade närmare på varför de upplever att de 
inte fått tjänsten. Detta var en flervalsfråga, dvs. flera alternativ har kunnat 
väljas. Det visar sig att de upplever att de saknar de rätta kontakterna, att någon 
annan redan var påtänkt för tjänsten, har inte tillräcklig ledarerfarenhet och är 
för gammal (Diagram 4.4).  
 
4.5 Om du inte sökt chefstjänst inom företaget, varför inte? 
På frågan om orsak till varför man inte sökt chefstjänst var det möjligt att ange 
flera svarsalternativ. I och med att 16 personer inte har sökt chefstjänst har jag 
tittat närmare på orsakerna till varför de inte sökt chefstjänst.   
 

Om du inte sökt chefstjänst på TeliaSonera, varför inte?

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Min parter/sambo vill inte

Svårt att kombinera med mina barn 

För stort ansvar

Det har inte funnits chefstjänster att söka
De chefstjänster som funnits att söka har inte varit

inom mitt kompetensområde
Det ställs för höga krav på chefer

Saknar relevant erfarenhet

För mycket resor

Prioriterar annat i livet (ex. fritidsintressen)

Blivit avrådd av chef

Blivit avrådd av medarbetare

Saknar utbildning

Har inte ledaregenskaper

Lågt självförtroende

Tjänsterna tillsätts informellt

Vill arbeta deltid

För mycket övertid

Dåligt stöd av chef

Det är en för utsatt position 

Befogenheterna är för små i förhållande till ansvaret

Annat

Diagram 4.5.1: Om du inte sökt chefstjänst på TeliaSonera, varför inte? (n 16 ) 
 
Det visade sig att de argument som väger tyngt för varför man inte sökt en 
chefstjänst är att man upplever sig sakna relevant erfarenhet, att det de 
chefstjänster som funnits att söka har inte funnits inom ens kompetensområde, 
prioriterar annat i livet (ex. fritidsintressen) och att befogenheterna är för små i 
förhållande till ansvaret. Ett svarsalternativ på denna fråga var annat, där 
respondenten kunde skriva en individuell kommentar. Fem personer skrev egna 
kommentarer. Dessa kommentarer var: ”Dålig lön i förhållande till arbetet”, 
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”Trivs med mina nuvarande arbetsuppgifter”, ”Vill få mer teknisk kunskap”, 
”Vill inte flytta” samt ”Jag gjorde ett medvetet val att satsa på en 
specialistkarriär, vilket var ett dåligt val eftersom det inte finns någon sådan på 
TeliaSonera”. Ingen av männen har svarat att det de fått dåligt stöd av chefen 
eller blivit avrådd från att söka chefstjänst, vilket kan tolkas som om männen 
upplever att de har stöd.  

 
4.6 Anser du att det finns karriärmöjligheter i ditt nuvarande arbete?  
Detta var en ja eller nej fråga. 75 procent anser att det finns karriärmöjligheter i 
sitt nuvarande arbete och 25 procent angav att de saknar karriärmöjligheter.  
 

Anser du att det finns karriärmöjligheter i ditt nuvarande arbete?

Ja 
75%

Nej 
25%

 
Diagram 4.6.1: Diagrammet visar totala andelen respondenter som upplever att det finns 
karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete (n 56).  
 
Jag undersökte närmare hur åldern varierar med karriärmöjligheter och fick 
följande resultat. 
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Diagram 4.6.2: Ålder och karriärmöjligheter (n 56)    
 
Detta visar att respondenterna upplever att karriärmöjligheterna börja minska i 
åldern 34-41. Detta kan tolkas som att det är i den åldern individer börjar söka 
sig vidare i karriären och upplever konkurrens i högre utsträckning.  
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Jag undersökte närmare befattning och karriärmöjligheter för totala antalet 
respondenter och fick följande utfall:   
 

Nuvarande befattning och karriärmöjligheter
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Diagram 4.6.3: Nuvarande befattning och karriärmöjligheter (n 56)  
 
Diagrammet visas i procent för att få en enklare överskådlighet över vilka 
grupper som upplever minst karriärmöjligheter. Medarbetarna upplever totalt 
sett att de har mindre karriärmöjligheter än cheferna. Av totala antalet 
medarbetare upplever 9 av 17 att de inte har karriärmöjligheter. Av totala antalet 
chefer upplever 5 av 25 att de inte har karriärmöjligheter. Cheferna i linjen 
upplever att de har större karriärmöjligheter än cheferna i stab/support. 
 
4.7 Upplever du att det finns hinder vad gäller rörligheten mellan 
stab och linje, i så fall vilka? 
På denna fråga var det möjligt att ange flera svarsalternativ. Majoriteten av 
respondenterna upplever att det inte finns hinder mellan stab/support och linje. 
De hinder som emellertid upplevs är att funktionerna har skilda kontaktnät, 
stabserfarenhet är inte meriterande i linjen – saknar kunskap om ”verkligheten”, 
tappar ”verklighetskontakten” samt att stabspositioner har dåliga 
karriärmöjligheter. Jämförelsevis upplever medarbetarna att de har mindre 
karriärmöjligheter än cheferna, vilket kan tolkas som att medarbetarna upplever 
hinder i större utsträckning än cheferna.  
 
4.8 Har du känt dig orättvist behandlad någon gång pga. du är man? 
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Detta var en flervalsfråga där respondenten kunnat välja fler svarsalternativ. Det 
visar sig att lön och befordran är de två svarsalternativ som upplevs vara mest 
orättvist. Ett svarsalternativ var annat. Sex respondenter valde att skriva egna 
kommentarer. Tre av dem svarade att de inte känt sig orättvist behandlade. En 
respondent svarade att han inte känt sig orättvist behandlad på grund av att han 
är man, däremot har han blivit orättvist behandlar många gånger pga. de 
informella nätverk som finns – att man väljer hellre kompisar som man känner 
väl istället för dem med rätt kompetens. Ytterligare en kommentar från en 
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respondent var att han upplevt sig orättvis behandlad pga. av bristande 
kontaktnät (Diagram 4.8.1).   
 
4.9 Vad tycker du i allmänhet kännetecknar chefstillsättningarna på 
TeliaSonera? 
Denna fråga var en flervalsfråga, vilket innebär att flera alternativ har kunnat 
väljas, frågan lämnade öppet för andra kommentarer. Många upplever att 
tjänsterna alltid annonseras ut och att chefstillsättningarna kännetecknas av 
formella krav och meriter. Det visar sig dock att majoriteten av respondenterna 
upplever att chefstillsättningarna ändå kännetecknas av att de med de rätta 
kontakterna får tjänsterna samt att tjänsterna utformas med en specifik individ i 
åtanke. Kommentarer som fanns under annat var: ”Samma gubbar snurrar runt 
på tjänsterna”, ”Chefstillsättningarna kännetecknas av förutsägbarhet”, 
erfarenhet och förmåga att leverera resultat”, ”De personliga nätverken är A 
och O – är du med i rätt nätverk så får du alltid något chefsjobb”. ”Är du inte 
det eller finns med på ”svarta listan” så har du ingen chans” och ”Tycker 
generellt att det sköts bra. Skulle dock gärna ser mer rörlighet mellan olika 
områden. Även möjligheten att blanda mellan länderna bör tas tillvara” 
(Diagram 4.9.1).   
   
4.10 Hur tror du att man skulle kunna öka andelen kvinnor på 
chefstjänster?/Övriga synpunkter på enkätens tema? 
Dessa två frågor har jag valt att redovisa gemensamt eftersom många liknande 
kommenterar fanns under enkätens båda öppna frågor. För enkelhetens skull har 
jag valt redovisa svaren i meningskategoriseringar.  
 
4. 10.1 Stöd, uppmuntran och utbildning  
Ett antal kommentarer handlar om att problematiken med att det finns 
traditionella värderingar på många håll i verksamheten. Det framhålls att man 
måste erkänna att kvinnor kan prestera lika bra som män och att kvinnor inte 
skall ses som hot. Det upplevs finnas ”revir” där kvinnor inte alltid släpps in. 
Det efterfrågas större rörlighet och arbetsrotation på högre nivåer. Ett tiotal 
kommentarer handlade om att man det behövs aktivt stöd och uppmuntra för att 
kvinnor ska söka chefs/ledarjobb. Det fordras också individuell coachning från 
närmaste ledare samt att erbjuda kvinnor förberedande utbildningar. Kvinnor 
måste stimuleras till att ta på sig mer ansvar, exempelvis en projektledarroll 
som kan vara en bra inkörsport till ett senare chefsjobb. Ett problem är att det 
finns för få tjänster att söka på högre nivåer vilket är synd för både individen 
och företaget. Man borde införa andra mål som riktar sig mer mot kvinnliga 
egenskaper. En kommentar var att kvinnor skall tillsättas om de har rätt 
kompetens, inte för att de är kvinnor. En annan kommentar vara att det upplevs 
som om kvinnor är mindre karriärsugna. Att vilja vidare i karriären är form av 
tävlingsinstinkt och kvinnor tycks ha mer ”vårdande” egenskaper. Några 
kommentarer var:  

 
”När det gäller män kontra kvinnor och ledaruppdrag, tycker jag att skillnaden är 
stört mellan våra verksamheter. Första linjens ledare i exempelvis kundtjänst är till 
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65-70 procent kvinnor, medan motsvarande i exempelvis telesälj eller direktsälj är 
det omvända.”  
 
”Individer bevakar sina positioner.” 
  
”Jag har varit här i åtta år och fick min första manliga chef nu. Fyra av mina tidigare 
chefer har varit kvinnor.”  
 
”Jag tror att alla som vill bli chefer försöker”  

 
4. 10.2 Homosocialitet 
Många kommentarer handlade om att chefstillsättningarna ofta sker utifrån 
kompis- och kontaktrelationer istället för formella meriter. Att företaget måste 
se mer till individens lämplighet och inte kompisskap eller kön. 80-90 procent 
av cheferna tillsätts med individer som ”överchefen” känner sedan tidigare. 
Eftersom det omorganiseras så ofta och cheferna alltid tillsätts uppifrån och 
ner, upplevs det inte finnas någon tillräcklig stabil hierarki att göra karriär inom. 
Några kommentarer var:  
 

”Jag upplever att strävan efter att få in fler kvinnliga chefer kan hämma mäns 
möjlighet. Basen män att välja bland är större och chansen att få jobbet är större om 
man är kvinna.” 
 
”Eftersom TeliaSonera är ett mansdominerat företag så satsar man nu på att bryta 
denna obalans. Av den anledningen riskerar män att hamna på ”andraplats” vid 
rekrytering och i lönehänseende.”  

 
4. 10.3 Rekrytering, kompetens och kön 
Det upplevs viktigt att rekrytera in fler kvinnor tidigt i karriärstegen så att de 
får den erfarenhet som behövs senare i karriären. Två respondenter har svarat att 
de anser att könskvotering är positivt. Det kommenteras att högre ledare/chefer 
delaktiga i rekryteringsprocessen måste medvetandegöras om hur värdefullt och 
utvecklande det är att ha både kvinnliga och manliga ledare i ledningsgrupper. 
Det framhålls att företaget måste ändra definitionen på vad man anser vara 
kompetens. I och med att kvinnor är i minoritet så tycks det vara som om 
företaget i dagsläget generellt tycker att kvinnor är mindre kompetenta. Det är 
viktigt att ha ett långsiktigt tänk och lyfta fram vikten av företagskulturen där 
kvinnor skall vara en del av den – se till så att det alltid finns kvinnliga 
sökanden vid rekrytering till ledar/chefsposition. Genom konstanta 
organisationsförändringar och chefsändringar så urholkas kunskapen om 
individen och vilka man bör satsa på. Det framkommer att vid 
omorganiseringar är det ofta korta tider för tjänstetillsättningar. Av den 
anledningen väljs ofta ”säkra kort” med tidigare erfarenheter. Det finns en 
”tyst politik” inom företaget vilket innebär att individer kan misslyckas som 
chef eller projektledare flertalet gånger och ändå få nya uppdrag. ”Politiken” 
driver företaget framåt och många chefer följer den. Det framhålls att det måste 
bli tydligare att konkretisera ansvar kontra befogenheter för en chef  
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”Bolaget måste säkra så att kompetensen inte definieras som medelålders vit man” 
 
”Man borde införa jobbrotation, exempelvis att man bara får sitta på en position i ett 
visst antal år.”  

 
”Man hinner aldrig följa upp chefernas prestation innan man omorganiserar igen. Det 
är obegripligt att man kan tillåta sån här cirkus pågå år efter år utan att någon sätter 
stopp för det.”  
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5. De intervjuade männens upplevelser och erfarenheter  
I detta kapitel presenteras de fem intervjurespondenternas upplevelser och 
erfarenheter av chefsavancemang. Respondenternas svar sammanfattas i 
meningskategoriseringar för att tydliggöra kärnan i sammanhanget. Avsnittet 
är indelat i underrubriker beroende av ämnet som frågorna rör. Respondenterna 
har fiktiva namn.  

 
5.1 Respondenterna 
Adam är chef i linjen. Han är i 50-årsåldern och har gymnasieutbildning. Adam 
har jobbat 20 år inom företaget. Under årens lopp har han bytt positioner och 
befattningar flertalet gånger. 
 
Bertil är i 30-årsåldern, har gymnasieutbildning och medarbetare i linjen sedan 
2 år tillbaka. Han blev rekommenderad av en kompis som jobbar inom företaget 
att söka jobb. 
 
Ceasar är 20 år, har gymnasieutbildning och är medarbetare i linjen sedan 1.5 år 
tillbaka. Hans flickväns mamma som jobbar inom företaget rekommenderade 
honom att söka jobb. De flesta han idag känner inom företaget har fått sin första 
anställning via personliga kontakter. Han menar att det inte sker någon extern 
rekrytering.  
  
David är i 35-årsåldern och medarbetare i linjen, har gymnasieutbildning och 
har jobbat på inom företaget i 10 år. David kom in i företaget genom att han fick 
praktikplats. Därefter fick han erbjudande om fortsatt jobb. David har bytt 
position flertalet gånger. 
 
Erik är 40 år, har universitetsutbildning och är idag chef i linjen. Han har arbetat 
inom företaget i ungefär 13 år. Han började som ”trainee” (lärling) och har 
därefter bytt positioner och befattningsgrad flertalet gånger. Idag har han en 
högre chefsposition med flertalet underställda, varav könsfördelningen är 30 % 
kvinnor, respektive 70 % män.  

 
5.2  Traditionella föreställningar  
Adam och David anser att barn och familj är positivt eftersom det ger 
erfarenheter som är positiva i arbetet: ”Att få barn är en naturlig del av livet, 
vilket arbetsgivaren ska uppmuntra till och se till att lösa situationen när 
individen är borta.” Adam menar dock att det finns högre chefer som inte är 
lika välvilligt inställda till att underchefer eller potentiella chefskandidater vill 
ha eller har småbarn. Det förutsätts att en chef alltid skall finnas tillgänglig i 
verksamheten. Om individen upplever att han/hon inte kan ta ut föräldraledighet 
eller skaffa barn kan en bitterhet uppstå varpå ambitionsnivån sjunker. Adam 
anser att det finns en traditionell syn på uppdelning av manliga respektive 
kvinnliga roller. I dagsläget finns också en viss könsuppdelning mellan vissa 
verksamhetsområden. Kvinnor arbetar övervägande med ”mjuka” frågor, 
exempelvis personaladministrativa frågor, medan män i större utsträckning 
arbetar inom teknik- och säljstrukturer. Det anses heller inte lika accepterat att 
män tar ut föräldraledighet. Adam säger att det har varit en gemensam 
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överenskommelse mellan han och hans fru, men hans fru har fått ta mer ansvar 
för hem och barn i och med att han rest och arbetat väldigt mycket. Konflikten 
mellan karriär och familj tror han påverkar främst kvinnor i och med att ett 
chefskap innebär långa arbetsdagar och resor.  
 
Bertil och David upplever att det finns en positiv inställning till anställda som 
vill ta ut föräldraledighet, särskilt för män. Bertils närmaste ledare 
uppmuntrade honom att ta ut föräldraledighet. Ceasar upplever att det kan vara 
svårt att göra karriär om man har småbarn, särskilt för kvinnor. De traditionella 
könsrollerna som finns i samhället avspeglas i arbetslivet – ”man vet att de inte 
stämmer men av någon anledning lever de ändå kvar.” Han upplever att det är 
fler kvinnor som är hemma med barn och att män har lättare att sätta karriären 
främst. Cesar tror att kvinnor som är barnlediga kan få svårare att behålla sin 
tjänst, att man kanske måste ”slåss” för att få behålla den när man är kommer 
tillbaka. Bertil upplever att den äldre generationen anser att könet har betydelse 
för chefskap då de troligen värderar män och kvinnor olika – traditionellt sett 
ser så har män ansetts vara naturligt bättre ledare. I sin närhet har han dock 
aldrig upplevt att någon gör skillnad på en manlig respektive kvinnlig chef eller 
kollega. David upplever att det finns en viss skillnad i hur en manlig respektive 
kvinnlig chef bedöms. Kvinnor kan nedvärderas pga. av att det finns en inbyggd 
traditionell uppfattning om könets olika roller och egenskaper. Detta gör att 
kvinnor måste hävda sin kompetens och att de kan ha svårare att göra karriär. 
 
Adam och Erik anser att kvinnor ofta får mer stöd och uppmuntran att söka sig 
vidare. Adam menar att uppfostran troligen bidrar till att män anser att de på 
förhand har det som fordras och är inte heller är rädd för att uttala det: ”Om jag 
saknar någon kompetens så ser jag till att lära mig den”, medan kvinnor vill 
besitta all kompetensen på förhand. En del individer ser inte alltid ser sin egen 
potential och därför behövs stöd och uppmuntran. Om inte stöd och uppmuntran 
ges kan företaget riskera att gå miste om outnyttjad potential hos kompetenta 
medarbetare. Han anser att det är ledares skyldighet att se individens förmågor 
och färdigheter och coacha individer med potential framåt i karriären. Adam 
anser att rörligheten är större bland män än kvinnor. Adam tror att skillnad i 
rörlighet beror på att kvinnor i högre utsträckning värderar trygghet och trivsel 
jämfört med män som är mer tänker på sin egen karriärutveckling.  

 
Bertil, Ceasar och David säger att det är viktigt för självförtroendet att få höra 
att man är duktig och har potential att gå vidare i karriären. Då tar man för sig 
mer. David säger att han själv fått mycket stöd för att ta sig vidare i sin karriär. 
Erik säger att det satsas på ledarutbildningsprogram, som stöd för kvinnor. Han 
tror att en lösning på problematiken med färre kvinnliga chefer skulle kunna 
lösa genom att uppmuntra individer att prova på andra arbetsområden inom 
företaget så att man kan skaffa sig den erfarenhet som man kanske saknar. Erik 
tycker inte att könet har någon betydelse för om man är en bra chef. Däremot 
säger han att kvinnor generellt sett är kan vara duktigare på att värna om 
sociala aspekter och aktiviteter som höjer trivselfaktorn i arbetet, medan män är 
generellt sett mer kortfattade och tar mer ”utmejslade” beslut. Ett problem är att 
det tyvärr inte alltid finns ett kvinnligt alternativ till ledartjänster. Inom 
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exempelvis teknik/produktionsbetonade arbetsområden finns det generellt färre 
kvinnor. David menar att det är ett ”givande och tagande” mellan individen 
som vill vidare i karriären kontra stöd och uppmuntran från ledare. Individen 
måste visa sin potential och vilja framåt. Kvinnor behöver mer stöd och 
uppmuntran eftersom de tycks ha svårare att hitta en balans mellan karriär och 
familj. David vill se fler kvinnor som chefer eftersom han tycker att kvinnor 
många gånger är bättre ledare än män. Företaget måste därför arbeta med att 
förändra attityder, normer och synsätt. Detta måste ske på högre nivåer 
eftersom han upplever att det fungerar bra på de lägre. Han tycker inte att 
kvotering är lösningen för att få in fler kvinnliga chefer i företaget, istället bör 
man arbeta med att fånga upp kvinnor med potential och kvalifikation på andra 
sätt.  

 
Adam anser att det är positivt med rörlighet bland underställda till viss del. Om 
en individ av rastlöshet hoppar fram och tillbaka mellan olika tjänster är det 
negativt, men om individen vill vidare i karriären finns det alltid ett skäl till det. 
Detta bör uppmuntras eftersom det är positivt att individer vill fortsätta 
utvecklas inom företaget istället för att tappa stimulansen. Adam anser att det är 
positivt med rörlighet bland chefer om det fylls på med nya förmågor 
underifrån. På mellanchefsnivå är rörlighet positivt då det innebär nya 
erfarenheter och kunskapsutveckling för individen samtidigt som företaget får in 
nya förmågor som bidrar med nya idéer och synsätt. Respondenterna anser att 
medvetenheten generellt måste ökas hos kvinnorna själva så att de tar för sig 
och kan gå vidare i sin karriär, men att högre chefer i god tid måste fånga upp 
individer som har kvalifikationer och egenskaper att bli bra ledare. Adam tycker 
att företaget måste hjälpa till att synliggöra kvinnliga chefer eftersom de är 
förebilder för kvinnor som vill vidare i sin karriär. Det är också viktigt att få in 
fler kvinnor på samtliga nivåer inom företaget, exempelvis inom traditionellt 
mansdominerade arbetsområden som teknik.  
 
Adam och Erik har upplevt hinder i sina karriärer vid omorganisering inom 
företaget. Adam blev utan förvarning omplacerad, och hans tjänst tilldelades en 
annan individ. I Eriks fall tilldelades tjänsten en annan individ med mer 
erfarenhet. Det är svårt att få kunskap om andra arbetsområden/uppgifter inom 
företaget eftersom tjänsterna tilldelas dem som redan har erfarenhet inom det 
specifika arbetsområde där tjänsten skall tillsättas. Företaget bör uppmuntra till 
arbetsrotation. Bertil upplever att barn kan vara ett hinder för att gå vidare i 
karriären – för kvinnor och män. Han har själv valt bort karriären just nu för att 
det inte finns tid för det. Karriären blir inte lika intressant när man fått 
småbarn.  Ceasar upplever att det finns en positiv inställning till anställda som 
vill ta ut föräldraledighet, men att företaget främst är inriktad på effektivitet och 
pengamaximering – det blir då individens val. David och Erik upplever att barn 
utgör ett större hinder för kvinnor. David blev exempelvis själv erbjuden en 
tjänst när han var barnledig.   
 
Vid ett tillfälle skulle Erik tillsätta en chefstjänst under honom. I och med att det 
fanns för få kvinnliga sökanden ringde han personligen upp potentiella 
kvinnliga chefskandidater. Det visade sig då att deltidsarbete, att småbarn tar 
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mycket tid samt att det trivs och vill utvecklas på nuvarande position var 
anledningen till att de inte sökt tjänsten. Erik menar att det är viktigt att 
framhålla att barn har positiv inverkan på ett chefskap eftersom det är en tuff 
och intensiv uppgift att ha barn, vilket kommer tillgodo i chefsrollen. 
Familjelivet ger en trygghet och en bra grund att stå på. Han upplever att 
inställningen till föräldraledighet är positiv från företagets sida – särskilt för 
män eftersom kvinnor är dem som tar ut majoriteten av föräldraledigheten. 
Problematiken är dock att barn kan innebära hinder för en chef eftersom det är 
tidskrävande. Erik anser att företaget måste uppmuntra pappaledighet för män 
som har barn, oavsett nivå. 
 
5.3 Chefsroll och kön  
Adam menar att det finns en stereotyp chefsroll på högre chefspositioner. De 
flesta högre chefer idag är över 50 år, vilket troligen beror på att det sedan 
länge funnits en ”trend” inom företaget som innebär att en individ som är chef 
bör ha haft en viss bakgrund och karriärgång. Det är svårt att nå en 
chefsposition inom företaget både om man är för ung respektive för gammal. 
Han menar att det kanske är en generalisering, men han upplever att majoriteten 
högre chefer är ”farbröder” som mer eller mindre är ”stöpt i samma form”: 
kostym, slips samt talar ofta högtravande och klyschig. Det tycks vara en 
osynlig regel att inte ”sticka ut” för mycket. Den stereotypa chefsrollen som 
finns i samhället har troligen också betydelse för kvinnors benägenhet att söka 
en chefstjänst. Han upplever dock att det är individen själv som många gånger 
sätter upp föreställningar om hinder.  
 
Ceasar och David upplever också att det finns en stereotyp chefsroll på högre 
nivåer. Ceasar tycker att den högre chefen utmärks av: ”vit, medelålders, 
vältalig, man med pondus”. Ceasar tror att könet kan ha betydelse för chefskap 
eftersom han upplever att det är lättare för män att få chefsjobb. Han upplever 
att kvinnliga cheferna inte är lika synliga. David anser att högre chefer är lite 
stela, egocentriska, vågar inte ta besvärliga beslut med risk att förlora vissa av 
sina personliga kontakter och nätverk som har betydelse för dennes chefskap. 
Han menar att cheferna på dessa nivåer inte har bra kontakt med medarbetarna 
på lägre nivåer inom företaget, att de är dåliga på att kommunicera beslut på ett 
verbalt och engagerande sätt. 

 
Adam menar att könet absolut inte ska ha betydelse för om individen gör ett bra 
chefsjobb enligt honom, han framhåller dock att det finns individer inom 
företaget som tycker annorlunda. Ibland har man på förhand bestämt sig för att 
tjänsten ska tillsättas av ett visst kön för att få en jämnare könsbalans.  Om det 
visar sig att det inte finns en bra kandidat av det tilltänkta könet så tillsätts 
tjänsten av det andra könet som har rätt kompetens. Han anser att en jämn 
könsbalans är viktig, men ställer sig inte positiv till att kvotera in det 
underrepresenterade könet till chefsposition. Både Adam och Ceasar anser att en 
chefs ålder har betydelse i praktiken eftersom mycket av erfarenheten kommer 
med åldern. De tycker ändå att det är viktigt med olika åldrar och erfarenheter 
på chefsnivåer eftersom individer kompletter varandra. En yngre förmåga kan 
ha ett annat synsätt och komma med många nya idéer och den äldre individen 
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kan bidra med erfarenhet som den yngre saknar. David menar att det kan vara 
svårare för en yngre chef att ta beslut över äldre underställda eller arbeta i 
arbetsgrupper med äldre chefer – det kan finnas en misstro mot den yngre 
förmågan. En del kvinnliga respektive manliga ledare tycks vilja rekrytera in 
individer som har samma kön som de själva.  
 
Erik tycker inte att det finns varken någon stereotyp chefsroll eller stereotypa 
könsroller. Däremot finns det många olika ledarstilar och alla har olika 
egenskaper. Han anser att det finns en bra ledarprofil inom företaget. En chefs 
ålder har inte betydelse. Det är individens egenskaper och kvalifikationer som 
avgör om man är passande för rollen eller inte – att individen är kompetent, har 
ett inre driv och nyfikenhet. Erik upplever att män och kvinnor har lika stora 
möjligheter till chefsavancemang. Han säger att de flesta tjänster utlyses. På 
högre nivåer kan det handla om intern ”headhunting”, via mail eller personliga 
kontakter. Om det vid rekrytering finns två likvärdiga kandidater så strävar man 
efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt i arbetsgruppen. Erik säger 
att det är vanligt att man har en speciell person i åtanke inför en 
chefstillsättning, och han tror att det kan påverka individers sökbenägenhet. 
Vid omorganisering så sker ibland en ”naturlig” tidsbegränsning. Det blir då en 
”sanering” av lämpliga kontra icke lämpliga chefer. 

 
Erik anser att det är positivt med rörlighet bland underställda, dock inte alltför 
snabba hopp mellan tjänster. En rimlig tid att stanna kvar på en tjänst är minst 2 
år. Han anser att det är viktigt att ha förståelse för sitt arbetsområde och kunna 
sina nuvarande uppgifter innan man söker sig vidare. En chef ska inte bytas ut 
lika ofta eftersom det är viktigt att man hinner ”förändra, förbättra och ta 
ansvar”. En chef bör ha sin tjänst mer än två år, minst 3-5 år. Det är positivt 
med rotationen bland chefer, men denna har varit för stor pga. omorganisering.   
 
5.4 Chefsrollen och kultur  
Adam och Erik säger att företagets gemensamma värderingar är tydliga: ”visa 
respekt, få det att hända och skapa värde”. Värderingar som samtliga 
medarbetare ”lever”. Ledare och medarbetare bidrar tillsammans till det bra 
arbetsklimatet. Varje individ har ett ansvar för företagskulturen. Genom att 
tillvara kompetens och engagemang hos individer och arbeta mot gemensamma 
mål omsätts kulturen i praktiken. Bertil och Ceasar tycker att företagskulturen är 
öppenhjärtigt och att individer stöttar varandra och tillsammans skapas trivsel 
och värde i arbetet. Ceasar anser att kulturen bidrar till arbetskolleger skapar 
nära relationer, och han säger att han har väldigt många vänner inom 
företaget. Det finns en mycket bra sammanhållning – som han tror är unik för 
företaget. Även utanför arbetstid hittar man på aktiviteter med arbetskolleger 
som skapar sammanhållning i arbetet – ”hur man är mot varandra påverkar 
också resultatet för firman”.  
 
Bertil upplever att det finns möjligheter att gå vidare i karriären – ”hindren 
sätter man själv”. Ceasar upplever att det till viss del finns möjligheter att gå 
vidare. Han tror att det är lättare att externt rekryteras till en ledarposition eller 
att man måste vara flyttbenägen. Ceasar upplever det finns en outtalad, men väl 
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inbyggd, kultur när det gäller att ta sig uppåt i karriären. En viss karriärstege 
skall bestigas i olika etapper: börja i kundtjänst, sen avancera till ledare på 
lägre nivå, därefter få mer prestigefyllt ledaruppdrag osv. Att ha jobbar många 
år inom företaget är mycket viktigt. Han upplever dock att det är de som har 
mest ”imponerande” meriter som får chefsjobb. David upplever att kulturen 
bland ledare annorlunda. Högre chefer är mer protektionistiska och håller på 
sitt – ”vet bäst själv”. De tycks ha en bestämd uppfattning och syn på hur saker 
och ting skall förhålla sig och de upplevs inte vara villig att ändra denna 
”världsbild”. Ceasar menar att det i företagskulturen finns ”naturligt inbyggt” 
att ledare och kolleger peppar varandra göra ett bra jobb, så att man så 
småningom söker sig vidare i karriären. Erik tycker att det finns en stödjande 
kultur vad gäller synen på familjeliv, exempelvis att både män och kvinnor kan 
var föräldraledig. Det negativa är dock att det tycks finnas inbyggt i kulturen att 
”man inte behöver/måste leverera i utsatt tid”. Detta innebär att det många 
gånger tar lång tid att färdigställa projekt. 
 
Erik är emot kvotering eftersom han anser att det inte är rättvist eller bra för 
verksamheten. Han tycker att det är viktigt att skapa en bra dialog mellan 
medarbetare och ledare, för att fånga upp potentiella kvinnliga ledare med 
ledaregenskaper och kvalifikation. Detta bör startas på lägre nivåer inom 
företaget så att jämställdhetsperspektivet implementeras i samtliga delar av 
organisationen. Kontinuerliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef skulle 
kunna ordnas så att individen hela tiden blir uppdaterad och informerad om 
lediga tjänster som man önskar söka.  

 
5.5 Homosocialitet – nätverk  
Adam menar att finns mer informella än formella nätverk. De informella 
nätverken formas genom att individer lärt känna varandra genom årens lopp 
och på så sätt knutit kompisband. Högre upp i hierarkin är ”manliga nätverk” 
mer påtagligt. De inkluderar chefer på liknande befattningsnivåer med ”rätt” 
kompetens. Det är inte ovanligt att viktiga frågor diskuteras och förbereds 
informellt. Nätverken är Stockholmscentrerade och innefattas övervägande av 
män. Bertil och Ceasar upplever att informella nätverk, många gånger innebär 
att individer ”håller varandra om ryggen” och hjälper varandra fram. 
Informella nätverk uppstår genom att individer – både män och kvinnor – har 
arbetat eller arbetar tillsammans.  
 
David säger att nätverk, både formella och informella, byggs upp av tidigare 
relationer, där man känner varandra och i vardagen ”hejar” på varandra. Detta 
skapar en social kontakt. Han upplever att kvinnor har svårare att knyta 
personliga kontakter och nätverk, därför måste företaget hjälpa till att skapa 
kvinnliga nätverk. David tror att det kan vara svårare för en kvinna att få 
chefstjänst om det är manliga sökande som har goda personliga kontakter och 
ingår i nätverk. Ceasar säger att vissa jobb utannonseras via ryktesvägen eller 
mail. Ingår man i ett nätverk högre upp i organisationshierarkin har man 
lättare att få ett ledar/chefsjobb.   
 

 



 34

5.6 Homosocialitet – personliga kontakter  
Adam, Bertil, Ceasar och David säger att personliga kontakter har stor 
betydelse för en individ som vill nå en chefsposition. Den närmaste chefen kan 
rekommendera individen till den chef som är delaktig i rekryteringen. I 
slutänden är det ändå individens kompetens och formella meriter som avgör om 
denne får tjänster eller inte. Både Adam och Ceasar anser att personliga 
kontakter och rekommendationer många gånger är avgörande till högre 
befattningsnivåer. Ceasar säger att personliga kontakter också kan knytas 
utanför arbetstid, exempelvis i bastun. Adam fick sin nuvarande chefstjänst i och 
med att han personligen blev tillfrågad av sin högre chef (kvinna) att prova 
chefsjobbet, vilket ledde till att han senare också fick tjänsten. Detta var ingen 
utannonserad tjänst, Adam var tilltänkt för den. Adams personliga kontakter 
har övervägande varit män. 

 
David menar att personliga kontakter många gånger kvarstår även fast man 
byter befattningsgrad eller arbetsuppgifter. Han upplever att det finns mindre 
nätverk i större nätverk, ”kluster”, där företrädesvis män på högre positioner 
ingår och hjälper varandra framåt. Jargongen upplevs annorlunda i dem och 
individer nyttjar varandra både inom och utanför arbetet. Erik anser likt övriga 
respondenter att det är vanligt att individer rekryteras just via kontakter. Vid en 
omorganisering när nästintill ”alla” söker tjänsterna, så betyder personliga 
kontakter oerhört mycket. Tidigare chefer – både män och kvinnor – har haft 
stor betydelse för hans karriär. Cesar tycker det är ett problem att personliga 
kontakter är ”A och O” för att få ett chefsjobb eller för att överhuvudtaget ta sig 
vidare i karriären.  

 
5.7 Rekrytering och kön  
Adam säger att alla lediga tjänster utlyses, enligt avtal. David upplever att 
nästan alla tjänster utlyses, men att tjänster många gånger utformas med en 
speciell individ i åtanke. Detta innebär att det blir en inofficiell tillsättning. 
Adam säger att om ett långtidsvikariat skall tillsättas på den egna enheten kan 
det innebära att en chef skickar ut ett mail om att det är en tjänst som skall 
tillättas internt. Vid omorganisering är det heller inte ovanligt att en individ blir 
tillfrågad eller direktplacerad på annan befattning. När det gäller rekrytering är 
det chefen/ledaren på enheten, där tjänsten skall tillsättas, som intervjuar 
kandidaterna. Han anser att det skulle vara positivt om båda könen intervjuar 
tilltänkta kandidater eftersom det finns en risk att en manlig respektive en 
kvinnlig intervjuare uppmärksamma olika egenskaper hos kandidaten. Vid 
rekrytering tar man i första hand hänsyn till kompetensen hos individen, men 
tänker också på sammansättningen i arbetsgruppen. Man strävar efter en jämn 
könsfördelning men många gånger är det sökfrekvens och kompetens som avgör 
vem som går vidare till intervju. Vid tillsättning på högre chefspositioner finns 
det ofta en speciell person i åtanke och många gånger finns en ”idealbild” för 
hur chefen skall vara. En individ med rätt kompetens och egenskaper kan 
många gånger uppmanas av högre chef att söka tjänsten. Om det handlar om en 
projektledartjänst kan individen tillsättas informellt, varpå projektledarjobbet 
sedan övergår till en chefstjänst.    
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Adam menar att företaget bör jobba internt med att överlag förändra attityder 
och inställningar hos ledare och medarbetar. Detta måste börja långt ner i 
organisationen för att en förändring skall nås på sikt. Stödet från HR (Human 
Resources) är mycket viktigt. HR borde exempelvis utforma ett bildspel som 
samtliga chefer kan använda för att veta hur de fångar upp kvinnliga 
medarbetare med potential att gå vidare. Ett stort problem är att ett chefskap 
många gånger innebär att individen måste vara flyttbenägen, vilket kan göra det 
svårt att fånga upp kvinnor med rätt egenskaper och kvalifikationer. David 
upplever att det behövs nytänk på högre nivåer.  I nuläget upplever han att det 
är stelt och trögrörligt högre upp i hierarkin. Han upplever att det finns 
möjligheter att ta sig vidare inom företaget, men att möjligheterna till viss del är 
begränsade i och med att ca 80 procent av tjänsterna som utannonseras 
placerade i Stockholm. Detta innebär att man måste vara flyttbenägen om man 
vill ha ett jobb man är kvalificerad för. David ser detta som ett hinder i 
karriären.  

 
Samtliga respondenter anser att rekryteringsprocessen generellt måste 
förbättras. Till de högsta befattningar är extern rekrytering av betydelse för att 
få in kvinnor med kvalifikation, erfarenhet och ledaregenskaper. Företaget 
måste arbeta mer med ”tydlighet”, exempelvis förenkla utannonseringen av 
lediga tjänster. Respondenterna är överrens om att företaget måste satsa på 
utbildningsprogram för presumtiva kvinnliga ledare. David framhåller också att 
det är mycket viktigt att individer som deltar i utbildningsprogram själklart ska 
kunna vara borta från sina ordinarie arbetsuppgifter under utbildningstiden.  
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6. Diskussion och slutsatser  
Inledningsvis konstaterades att TeliaSonera önskar förbättra möjligheterna för 
kvinnor att nå chefsposition inom företaget. Syftet med uppsatsen har varit att 
undersöka om män också upplever att det finns ett glastak som försvårar för 
kvinnor att nå chefsposition. Utifrån syftet har ambitionen varit att få visshet om 
vilka faktorer som påverkar mäns möjlighet till chefsavancemang samt vilken 
betydelse företagskulturen har.  
 
För att klargöra om det finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå högre 
befattningar sammanställdes i teoriavsnittet en modell som utgår ifrån 
genussystemets två grundsatser; isärhållandet av könen – föreställningar om 
manligt och kvinnligt – och en könshierarki (Hirdman 1988). Genussystemet 
bör ses som en dynamisk struktur där föreställningar, processer och fenomen 
som sammanslaget ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter i 
praktiken. Genussystemets grundprinciper analyseras utifrån strukturella, 
sociala och kulturella faktorer som understödjer isärhållandet. I diskussionen 
som följer bör läsaren ta i beaktning att faktorer som understödjer isärhållandet 
kan falla under fler än en underrubrik.  
 
Avslutningsvis ges förslag till förbättringar som kan utjämna könsfördelningen 
på chefspositioner inom TeliaSonera samt andra typer av organisationer.  
 
6.1 Traditionella föreställningar 
En av mekanismerna som understödjer genussystemet inom företaget är att det 
finns traditionella värderingar och föreställning om kvinnor och män. Carin 
Holmberg talade om att: ”när tillräckligt många individer tolkar ett fenomen på 
ett sätt får det meningsskapande betydelse i praktiken” (Holmberg, 2003). 
Undersökningen visar att män generellt anser att de har mer tävlingsinstinkt 
och att kvinnor, i högre utsträckning än män, värderar trygghet och trivsel. De 
egenskaper som tillskrivs kvinnor är de har mer ”vårdande” egenskaper och av 
den anledningen är mindre intresserade av att göra karriär. Undersökningen 
visar att män upplever att de uttrycker sig mer kortfattat än kvinnor samt att 
män tar mer ”utmejslade” beslut. Kvinnor anses värna mer om sociala aspekter, 
både i arbetet och när det handlar om familjelivet. De egenskaper och 
karaktärsdrag som tillskrivs män respektive kvinnor understödjer isärhållandet 
mellan könen. I intervjun med David framkom att det finns en positiv 
inställning till män som tar ut föräldraledighet. David blev erbjuden en tjänst 
under tiden han var barnledig. Detta visar att barn och familj gynnar män som 
vill vidare i karriären.  
 
När det gäller barnledighet framkommer det att samtliga intervjurespondenter 
anser att barn utgör ett större hinder för kvinnor som vill vidare i karriären. Det 
faktum att chefskap många gånger innebär långa arbetsdagar och resor upplevs 
främst påverka kvinnors karriärutveckling. Det framhålls att kvinnor som vill ha 
barn eller har barn behöver mer stöd och uppmuntran. Undersökningen visar 
emellertid att det finns män som visar intresse och om att vara en aktiv pappa 
och en önskan om att ta mer ansvar för hem och familj. Den ”barnorienterade 
maskuliniteten” är dock främst riktad mot barnen och inte mot jämställdhet och 
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kvinnan. Holmberg menade att traditionellt manliga strukturer inte upprätthålls 
och reproduceras av sig själv, utan att män bidrar till att återskapa dem 
(Holmberg, 2003). Undersökningen visar att traditionella könsroller i samhället 
avspeglas i arbetslivet. Ceasar sa exempelvis: ”man vet att de inte stämmer men 
av någon anledning lever de kvar”. En bidragande orsak till dessa 
föreställningar visar sig vara uppfostran. Män tar och får mer makt pga. av 
individuella karaktärsdrag vilket grundas tidigt i livet. Detta visar sig 
exempelvis genom att män fostras till att ta för sig och senare i livet inte är 
rädda för att uttala sin kompetens. I intervjun med Adam sade han att män oftare 
än kvinnor resonerar: ”Om jag saknar någon kompetens ser jag till att lära mig 
den”. Kvinnor upplevs jämförelsevis anse att de måste besitta all kompetens på 
förhand. Genussystemets princip om isärhållandet mellan könen visar att 
föreställningar om manligt och kvinnligt många gånger tas för givna. Det 
faktum att kvinnor upplevs behöva mer stöd och uppmuntran visar att det finns 
hinder för kvinnor som vill vidare i karriären. Föreställningar om skillnad 
mellan män och kvinnor är kopplat till den biologiska särskiljningen mellan 
könen, men klargör också att sociala könskategorier konstrueras genom 
traditionella föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper.  
 
Både Yvonne Hirdman och Carin Holmberg talar om särskiljning mellan könen 
– olikhet och rangordning. I intervjuerna framkommer att den äldre 
generationen upplevs värdera kvinnor och män olika pga. att män traditionellt 
ansetts vara ”naturligt” bättre ledare. Detta tyder på att det finns en del 
individer gör skillnad på hur en manlig respektive kvinnlig chef bedöms. Detta 
kan kopplas till de socialt konstruerade könskategorierna, eftersom det inte finns 
något faktum som påvisar att män är ”naturligt” bättre ledare pga. av sitt 
biologiska kön. Det är människor som genom traditionella föreställningar om 
åtskillnad ger det biologiska könet ett värde. Kopplingen till principen om 
isärhållande mellan könen blir tydlig i och med att kvinnor upplevs nedvärderas 
på grund av att traditionella uppfattningar om könets olika roller och 
egenskaper. Kvinnor upplevs i större utsträckning än män måste hävda sin 
kompetens. Därmed har de svårare att ta sig vidare i karriären. Traditionella 
värderingar om manliga och kvinnliga egenskaper anses vara mer påtagligt på 
högre nivåer inom företaget. Det framkommer i intervjuerna att en del högre 
chefer inte är välvilligt inställda till att individer tar ut föräldraledighet då det 
förutsätts att en chef alltid skall vara tillgänglig i verksamheten. Adam framhöll 
att det inte anses lika accepterat att män tar ut föräldraledighet. Detta visar att 
det finns normativa uppfattningar om män och kvinnors egenskaper, vilka 
senare blir meningsskapande i praktiken. Både män och kvinnor lever i ett 
könsstrukturerat samhälle, vilket avspeglas i arbetslivet. Individer orienterar sig 
i verkligheten efter föreställda ramar och normer. Normativa uppfattningar om 
könets inneboende natur bidrar till att män och kvinnor kategoriseras och antas 
ha skilda förmågor.  
 
I undersökningen framkommer att medvetenheten hos kvinnorna själva måste 
ökas så att de tar för sig mer och går vidare i karriären. Det framhålls att det 
många gånger är individen själv som sätter upp föreställningar om hinder. 
Holmberg menade att en betydande faktor för ojämn maktbalans mellan kvinnor 
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och män är just de strukturellt definierade föreställningarna om manligt och 
kvinnligt, vilket gör att könsbundna normer återskapas så att män ges fördelar 
(Holmberg, 2003). Både män och kvinnor bidrar till att de traditionellt manliga 
strukturerna upprätthålls och reproduceras. Holmbergs tes: ”könsmakten är 
präglad av kvinnors frivilliga underordning och mäns frivilliga överordning”, 
innebär att mäns tillgång till maktpositioner idag inte anses legitim, men att män 
tar och får makt i större utsträckning än kvinnor på grund av individuella 
karaktärsdrag. Detta visar sig också i undersökningen genom att den maskulina 
dominansen och den frivilliga feminina underordningen exempelvis kalls ”eget 
val, trygghet och trivsel”. Könsmakten blir därmed nästintill osynlig. De 
traditionella föreställningarna inom företaget, exempelvis att män kan anses 
vara ”naturligt” bättre ledare gör att män tar och får mer makt. Individer med 
biologiskt kvinnligt kön halkar efter i karriärutvecklingen just på grund av att 
det finns normativa uppfattningar om kvinnor. Föreställningar om manligt och 
kvinnligt styrker genussystemets princip; isärhållandet av könen.  

 
6.2 Horisontell och vertikal segregering 
Kulturen inom TeliaSonera påverkas av inbyggda normer och värderingar, vilka 
är kopplade till bland annat företagets storlek, strategier för ledning, historia och 
medarbetares egenskaper vad gäller kön, utbildning och ålder. Undersökningen 
visar att det finns en könssegregering av horisontell och vertikal karaktär. 
Respondenterna framhåller att kvinnor tenderar att arbeta med 
relationsbetonade uppgifter och män arbetar inom traditionellt 
mansdominerande arbetsområden som exempelvis teknik. I enkätens 
kommentarer framhålls att första linjens ledare i kundtjänst består av ca 65-70 
procent kvinnor. Den horisontella könssegregeringen inom företaget stöder 
förekomsten av isärhållningen av arbetsuppgifter som Hirdman talar om. 
Isärhållandet av mansdominerade respektive kvinnodominerande 
arbetsområden förstärker och legitimerar föreställningar och förväntningar om 
manligt och kvinnligt (Hirdman, 1988). Det faktum att representationen kvinnor 
är drygt 20 procent i högsta ledningsgruppen respektive 40 procent i styrelsen 
visar att det också finns vertikal segregering med könsmärkta positioner inom 
företaget. Att det finns en isärhållning mellan mansdominerade respektive 
kvinnodominerande arbetsområden styrks också av att majoriteten av 
respondenterna. 
 
Undersökningen visar att rörlighet mellan verksamhetsområden inte 
uppmuntras inom företaget. Av den anledningen är det svårt för individen att få 
kunskap och erfarenhet inom andra arbetsområden. Det finns således en 
traditionell könsuppdelning som lever kvar mellan yrkesområden och som 
normaliserar vissa yrken som typiskt manliga. Det framkommer också att 
tjänster många gånger tilldelas dem som redan har erfarenhet inom det 
specifika arbetsområdet där tjänsten skall tillsättas. Detta innebär att kvinnor 
och män som har potential att vara en bra ledare många gånger inte ses som 
tilltänkt kandidat. Maud Eduards talade om att tolkningen av olikheter i 
ledarskap mellan könen är något socialt betingat – att det är människor som 
bidrar till att ge skillnader ett värde. Dessa värderingar om åtskillnad handlar 
om auktoritativa föreställningar om könsskillnader, inte om könsskillnader i sig 
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(Eduards, 2002). Enkäten visade att majoriteten av cheferna befinner sig i 
ålderspannet 34-57 år, varav flest är i åldern 42-57 år. Undersökningen visar att 
det finns en stereotyp chefsroll inom TeliaSonera: ”vit, vältalig, medelålders 
man”. Adam säger i intervjun att det kanske är en generalisering, men 
majoriteten av samtliga högre chefer kännetecknas av ”farbröder” som mer 
eller mindre är ”stöpt i samma form”. I både intervjuer och 
enkätundersökningen framhölls att det är svårare att nå en chefsposition om 
individen inte faller innanför normen. Isärhållandet mellan könen tydliggörs i 
och med att det finns en stereotypt manlig chefsroll på högre positioner. 
Kopplingen till genussystemets princip om könshierarki är härmed påtaglig.  
 
Holgersson och Wahl menade att kompetens är något som definieras och 
värderas och därmed också skapas inom ett företag (Wahl och Holgersson, 
2004). Respondenterna upplever att rekrytering till högre chefspositioner och 
ledarpositioner ofta sker via aktiv rekrytering. Detta visar sig också vara ett 
faktum i intervju med cheferna. Vid exempelvis omorganisering, när många 
söker högre positioner, sker tillsättningen vanligen via handplockning eller att 
en tilltänkt individ blir rekommenderad att söka utannonserad tjänst. Detta 
innebär att utannonserade tjänster i praktiken inte är öppna för alla. Det 
framkommer också att högre chefer informellt diskussioner om vem som är 
lämplig för tjänsten. Ansvaret för vem som skall tillsättas vilar således på några 
få personer som därmed har stor makt att värdera ”kvalifikation och 
kompetens”.  Detta visar att de som har inflytande i företaget har stor makt att 
definiera kompetens. Undersökningen visar att respondenterna upplever att det 
finns en stödjande kultur när det gäller att ta sig vidare i karriären. Både 
kolleger och ledare stöttar och uppmuntrar varandra att utvecklas. När det gäller 
konkurrensen om högre befattningar framkommer det emellertid att det finns en 
outtalad ”trend”, vilken innebär att individer som aspirerar på högre 
befattningar skall ha en viss bakgrund och karriärgång. Att ha jobbat sig uppåt i 
karriärstegen sedan många år är av stor betydelse. Detta innebär att individen i 
praktiken bör ha en viss ålder. I undersökningen framkommer att de chefer som 
sökt chefstjänst också har tidigare ledaregenskaper. Den normaliserade och 
stereotypa chefsåldern blir härmed en realitet.   
 
David framhåller att högre chefer många gånger har en förbestämd uppfattning 
om hur saker och ting ska förhålla sig, att de ”håller på sitt” och vet bäst själv. 
Detta tyder på att kulturen bland högre chefer inte är densamma som bland 
ledare eller medarbetare på lägre nivåer. Detta styrks i enkäten då det efterfrågas 
en företagskultur till förmån för både kvinnor och män. Vidare visar det sig 
finnas en outtalad och normerad föreställning om att inte sticka ut för mycket 
från den stereotypa chefsrollen – risken finns att denne då förlorar sina 
personliga kontakter och nätverk som har betydelse för chefskapet. 
Organisationsstrukturen och individer bidrar således gemensamt till att skapa 
kulturen inom företaget. Uppdelningen mellan verksamhetsområden och 
positioner bidrar såldes till att vidmakthålla och reproducera grabbiga miljöer. 
Isärhållandet mellan könen verkar inte uteslutande på kvinnor utan även på 
många män som i övrigt inte sammanfaller med normen. Könshierarkin 
förstärks av den normaliserade och stereotypa chefsrollen vilket får till följd att 
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kvinnor mer sällan återfinns på höga positioner och som chefer. Rörlighet 
mellan verksamhetsområden bör ha en positiv inverkan för att frigöra 
isärhållandet mellan könen.  

 
6.3 Homosocialitet – nätverk och kontakter 
Anita Göransson forskning visade att personkontakter och nätverk ofta är en 
grundläggande faktor vid rekrytering till chefsposition. Mäns sammanhållning 
och förtroende för varandra benämns som homosociala relationer. Den 
dominerande kategorin präglar normer och agerande på arbetsplatsen 
(Göranssons, 2007). Enkätundersökning visade att 75 procent anser sig ha 
karriärmöjligheter i sitt nuvarande arbete och att det överlag finns en stöttande 
atmosfär för att ta sig vidare i karriären. Männen har aldrig känt sig orättvist 
behandla för att de är män. Däremot anses utebliven befordran, lön samt 
avsaknad av informella nätverk och personliga kontakter vara orättvis 
behandling. Majoriteten av respondenterna upplever att tjänster utannonseras. 
Undersökningen visar emellertid att högre tjänster många gånger utformas med 
en specifik person i åtanke och att chefer delaktiga i rekryteringsprocessen 
tillsätter tjänsten med en individ som den högre chefen känner sedan tidigare. 
Fokus ligger också vanligen på individer som redan har en ledar- eller 
chefsposition i samma led eller någon nivå under.  
 
Kommentarer i undersökningen har visat att de starkaste nätverken är 
mansdominerade, exempelvis: ”samma gubbar” snurrar runt på tjänsterna. 
Respondenter framhåller också att personliga kontakter och nätverk många 
gånger är avgörande för om en individ når en chefsposition eller inte. I intervju 
med cheferna blir detta också ett faktum i och med att högre chefer delaktiga i 
rekryteringsprocessen många gånger letar efter lämplig kandidat inom sitt eget 
nätverk. Adam fick exempelvis sin nuvarande chefstjänst i och med att han 
personligen blev tillfrågad av sin högre chef (kvinna) att ”prova” chefsjobbet. 
Prövotiden ledde sedan till att han också fick tjänsten. Denna tjänst var inte 
utannonserad, Adam var redan tilltänkt för den. Adams framhöll i intervjun att 
hans personliga kontakter övervägande varit män. Detta kan kopplas samman 
med att högre chefspositioner inom företaget övervägande utgörs av män. 
Undersökningen visar att respondenterna anser att det finns mer informella 
nätverk. Dessa nätverk är Stockholmscentrerade och innefattar företrädesvis 
män, med ”rätt” kompetens, på högre chefsbefattningar. Nätverken har formats 
genom att individerna knutit kompisband genom arbetet under årens lopp. Det 
framkommer att individer inom dessa nätverk på olika sätt hjälper varandra 
framåt i karriären. Detta stämmer överrens med det Göransson talade om; att de 
homosociala nätverken har byggts upp under lång tid, exempelvis att man varit 
medlemmar i samma organisation eller arbetar inom samma företag 
(Göranssons, 2007). I intervjuer med Bertil och Ceasar framkom att de upplever 
att individerna inom dessa nätverk många gånger ”håller varandra om ryggen”. 
En kommentar i enkätundersökningen kopplat till kön var: ”I och med att 
kvinnor är i minoritet på högre befattningar så tycks det som om företaget inte 
värderar kvinnors kompetens lika högt”. Kompetens är (som tidigare nämnts) 
något som definieras och värderas och därmed också skapas inom företaget. 
Respondenter i undersökningen efterfrågar en ändring av innebörden av 
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”kompetens” så att kvinnor har chans att ta sig vidare i karriären. Både i 
enkätundersökningen och i intervjuerna framkom att de starkaste nätverken är 
mansdominerade. Detta kan kopplas till isärhållandet mellan könen. Resultatet 
av isärhållningen är en könshierarki där den dominerande kategorin, män, bidrar 
till att mäns makt och inflytande upprätthålls och reproduceras. Undersökningen 
har visat att kvinnor många gånger anses få mer stöd och uppmuntran för att ta 
sig vidare i karriären. Anledningen till detta är att kvinnor anses ha svårare att 
kombinera barn och karriär samt att kvinnor inte har lika stor tillgång till 
personliga kontakter och nätverk. Det faktum att mannen för närvarande utgör 
normen för chefrollen bidrar till att de traditionella föreställningarna om 
manliga och kvinnliga roller blir meningsskapande i praktiken.  
 
De homosociala nätverken reproduceras inte av sig självt – de återskapas. En 
orsak till detta kan vara att män oftare söker män eftersom de känner igen sig i 
varandra och detta skapar i sin tur ett förtroende.  Att skapa sociala relationer 
och knyta personliga kontakter är en positiv egenskap, inte minst för en individ 
som aspirerar på en ledar/chefsposition. Dilemmat är emellertid att kvinnor 
många gånger exkluderas från de informella nätverken med anledning av att 
dessa övervägande är homosociala. Männen har idag majoriteten av de högre 
chefspositionerna inom företaget, vilket visar att det finns en könshierarki där 
mannen, för närvarande, utgör normen för chefrollen. En normalisering som 
stärker isärhållandet mellan könen.  
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6.4 Slutsatser  
Undersökningen har visat att både män och kvinnor vill ha en mer jämställd 
arbetsplats, till fördel för samtliga individer. Jag anser att det finns stora 
möjligheter inom TeliaSonera att förbättra kvinnors möjligheter, och även 
förbättra för många män som inte sammanfaller med den stereotypa chefsrollen. 
Faktorer som understödjer genussystemet spelar en stor roll för hur män och 
kvinnor kan agera på arbetsplatsen, hur de bemöts och hur de beter sig. I och 
med att representationen av kvinnor är lägre bland chefer sätter det gränser för 
hur beteenden och kompetens bedöms. Strukturer kopplade till kön är beroende 
av interagerande processer inom företaget. Det handlar dels om en konkret 
uppdelning av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt arbete, dels om 
föreställningar relaterat till den konkreta uppdelningen. Det faktum att 
handlingar upprepas bidrar till mansdominans på högre chefspositioner. 
Vilken potential individen anses ha, hur arbetsuppgifter fördelas och värderas 
skapas och styrs rent konkret av sociala och kulturella föreställningar.  
 
Jämställdhetsfrågor resoneras inte sällan utifrån ett individperspektiv, 
exempelvis att ”kvinnor måste ta för sig mer”. Utifrån denna undersökning 
bedömer jag att individer, trots rationella val, många gånger hindras att ta sig 
vidare i karriären. Mekanismer som understödjer isärhållandet mellan könen 
och som bidrar till att mäns makt reproduceras är beroende av inbördes 
relationer och ordningar. Flertalet faktorer som framkommit i undersökningen 
visar att det finns ett glastak som försvårar för kvinnor att nå högre 
chefsposition. Kvinnor kan avancera en bit upp i hierarkin men hejdas sedan och 
når inte de högsta positionerna. Detta kan koppas till de faktorer som påverkar 
mäns möjlighet till chefsavancemang: 

 
 Grabbig miljö – homosocialitet. Informella nätverk är en faktor som i hög 

grad har betydelse för mäns karriär. De informella nätverken har en positiv 
inverkan för män som vill nå en chefsposition. Förutom formella meriter 
och kvalifikationer bidrar de informella nätverken till att individer 
synliggörs och kan rekommenderas som lämplig för individer delaktig i 
rekryteringen. Att skapa sociala relationer och inte vara rädd att visa sin 
kompetens är en positiv egenskap. Negativt är dock om nätverken bygger på 
homosocialt kompisskap så att det blir avgörande för chefsavancemang.  

 
 Traditionell tillsättning av chefer: Mannen är för närvarande norm för 

chefsrollen, ”lika söker lika”. Cheferna har relativt stor frihet i 
rekryteringsprocessen. Detta ger dem möjlighet att tillsätta individer efter 
personliga preferenser, vilket medvetet eller omedvetet kan leda till 
homosocialitet och missgynnande tillsättningar – till nackdel för kvinnor. 

 
 Stereotypa könsroller: Traditionella föreställningar om könsroller samt 

traditionell könsuppdelning mellan verksamhetsområden och positioner. 
Kvinnor arbetar övervägande med ”mjuka” frågor medan män återfinns 
inom teknikbetonade arbetsområden.  
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Slutsatsen är att fenomenet glastaket är ett tydligt hinder för kvinnor som vill 
göra karriär inom företaget. Män upplever att det finns ett glastak som 
försvårar för kvinnor att nå högre positioner. De mekanismer som bidrar och 
upprätthåller glastaket är av strukturell karaktär, vilka upplevs finnas inom hela 
organisationen. Ovan nämnda samspelande mekanismer påverkar och sätter 
prägel på företagskulturen. Medan kvinnor stöter på ett osynligt men påtagligt 
glastak kan en osynlig, men märkbart homosocial, ”glashiss” symbolisera 
förståelsen av varför män i högre utsträckning än kvinnor många gånger får en 
skjuts uppåt på karriärstegen. 
 
6.5 Förslag på förbättringar  
Nedan ges förslag som kan förända och förbättra kvinnors villkor och 
karriärmöjligheter inom TeliaSonera och andra typer av företag inom det privata 
näringslivet. 
 
 Tidsbegränsat chefskap – att chefer skriver på ett förordnade som förnyas 

efter ett visst antal år. Inventera kompetensen årligen för att synliggöra 
rekryteringsbasen för högre positioner.  

 
 Arbetsrotation. För kvinnornas del skall gärna teknikbetonade 

arbetsuppgifter uppmuntras. 
 
 Satsa på utbildningsprogram och bilda fler nätverk för potentiella och 

blivande kvinnliga ledare.  
 
 Stöd och uppmuntran till kvinnor som har potential att bli bra ledare. 

Uppmana och öka medvetenheten hos kvinnorna själva så att de söker andra 
tjänster och kan få erfarenhet för att ta sig vidare i karriären.  

 
 Chefer och ledare på samtliga nivåer bör utbildas och driva 

jämställdhetsfrågan aktivt.  
 
 Individer delaktiga i rekryteringsprocessen bör se över kompetenskraven 

utifrån ett könsperspektiv. Förbättra jämställdheten genom exempelvis 
kvotering till högre befattningar.  

 
 Vid rekrytering, se till så att både män och kvinnor intervjuar kandidaten. 

Samt se till sammansättningen av gruppen – inte endast kompetensen hos 
individen.  

 
 Arbeta med att i platsannonserna profilera och locka kvinnor till högre 

ledar/chefstjänster. Definiera hur den verkliga talangen, ”kompetensen”, hos 
en högre chef skall se ut.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide chef 
 
Företagskultur och chefskap inom TeliaSonera i Sverige 

- Hur skulle du beskriva företagskulturen vad gäller värderingar, attityder, 
normer och synsätt inom TeliaSonera i Sverige (TSS)? 

- Vilka egenskaper har en bra chef inom TSS? 
 
Nuvarande arbetssituation och karriärväg 

- Kan du kort beskriva din väg till den position du har idag? 
- Varför sökte du chefstjänst? 

 
Kontakter och nätverk  

- Enligt enkätundersökningen kom det fram att nätverk är av stor betydelse för 
att nå en chefstjänst. Finns det nätverk som har haft betydelse för din karriär? 

o Anser du att det finns formella och informella nätverk? 
o Finns det typiskt ”manliga nätverk” inom TSS? 

- Resultatet från enkätundersökningen visar att ”rätt” kontakter är av stor vikt 
för att nå en chefsposition.  

o Tror du att dessa uppfattningar påverkar individers sökbenägenhet?  
o Anser du att det är vanligt förekommande att individer rekryteras via 

kontakter? 
o Anser du att du att personliga kontakter har betydelse för att en individ 

som vill nå en chefsposition?  
o Finns det personliga kontakter som har haft betydelse för din karriär? 

 Vilken typ av kontakt rör det sig om? 
 Vilket kön har dessa personliga kontakter? 

- Tycker du att män får stöd och uppmuntran för gå vidare i sin karriär? 
o Tycker du att kvinnor får lika mycket stöd och uppmuntran för att gå 

vidare i karriären? 
- Tycker du att du har fått stöd och uppmuntran för att gå vidare i din karriär? 

o Om ja, varifrån har det stödet kommit?  
- Har du stött på hinder i din karriär? 

o Om ja, vilka hinder?  
 
Karriär och familj  

- Anser du att barn/familj kan ha positiv inverkan på ett chefskap?  
- Anser du att barn/familj kan påverka negativ inverkan på ett chefskap? 
- Anser du att det finns en positiv inställning till chefer som vill ta ut 

föräldraledighet? 
o Anser du att inställning är lika för män och kvinnor?   

- Har barn/familj påverkat din karriär? 
o Om ja, på vilket sätt?   

 
 
 

 



Rörlighet  
- Är det positivt med rörlighet bland underställda (byte av tjänst, 

arbetsområde)?  
- Är det positivt med rörlighet bland chefer? 
- Upplever du att det finns någon skillnad vad gäller rörligheten för män och 

kvinnor inom TSS? 
o Om ja, vad finns det för skillnad?  
o Vad tror du skillnaden i rörligheten beror på? 
o Tycker du att det finns några åtgärder som TSS kan sätta in för att öka 

rörligheten?  
 
Rekrytering och chefsavancemang 

- Utlyses alla lediga tjänster? 
- Var utlyser man lediga tjänster? 
- Vid rekrytering – intervjuar både män och kvinnor kandidaten? 

o Tycker du att det är viktigt att båda könen intervjuar kandidaten?  
o Varför/varför inte? 

- Vid rekrytering – tar man hänsyn till hur sammansättningen av arbetsgruppen 
blir, eller fokuserar man på kompetensen hos individen? 

- Finns det alltid ett kvinnligt alternativ bland kandidaterna till chefstjänster?  
- Anser du att det underrepresenterade könets prioriteras vid rekrytering?  
- Resultatet från enkätundersökningen visade att individer många gånger 

upplever att någon annan redan varit påtänkt för tjänsten.  
o Anser du att det förekommer att man på förhand bestämt sig för en 

specifik person?  
o Hur tror du att detta påverkar individers sökbenägenhet?  

- Anser du att män och kvinnor, i praktiken, har lika stora möjligheter till 
chefsavancemang inom TSS? 

o Varför/varför inte?  
- Uppfattar du att det finns någon skillnad i hur man bedömer en manlig 

respektive kvinnlig chef? 
o Om ja, vilka skillnader? 
o Vad beror detta på?   

- Är chefskap inom TSS tidsbegränsat? 
 
Ökad andel underrepresenterat kön på chefspositioner 

- Hur skulle TSS kunna öka andelen kvinnor på chefsposition? 
 

Bakgrundsinformation  
Namn  
Ålder 
Civilstånd (barn, barnens ålder) 
Grundutbildning 
Stab/linje 
Tid inom företaget 
 

 



Bilaga 2 
Intervjuguide medarbetare 

 
Företagskultur  

- Hur skulle du beskriva företagskulturen vad gäller värderingar, attityder, 
normer och synsätt inom Telia Sonera Sverige AB (TSS)? 

 
Arbetssituation och avancemang 

- Kan du kort beskriva din väg till den position du har idag? 
- Kan du tänka dig att byta tjänst inom TSS? 

o Varför/varför inte? 
o Skulle du vilja ha en högre befattning inom TSS?  

- Har du sökt eller har funderingar på att söka chefstjänst inom TSS? 
o Varför/varför inte? 

- Upplever du att det finns möjligheter att gå vidare i karriären inom TSS?  
o Upplever du hinder för att gå vidare i karriären? 
o Om ja, vilka? 
o Har det betydelse för din sökbenägenhet? 

- Hur anser du i allmänhet att chefstillsättningarna går till på TSS? 
o Vilka kvalifikationer upplever du fordras för att nå en chefsposition 

inom TSS? 
- Upplever du att alla lediga tjänster utlyses? 

o Vet du vart lediga tjänster utannonseras? 
 
Kontakter och nätverk 

- Enkätundersökningen visar att nätverk är av betydelse för att nå en chefstjänst. 
Vilken typ av nätverk kan det röra sig om? 

o Anser du att det finns både formella och informella nätverk? 
o Finns det typiskt ”manliga nätverk” inom TSS? 

- Upplever du att det är vanligt förekommande att individer rekryteras via 
kontakter? 

o Upplever du att personliga kontakter har betydelse för en individ som 
vill nå chefsposition?   

- Tror du att kvinnor och män värderas lika vid chefsrekrytering? 
- Tycker du att stöd och uppmuntran är viktigt för att gå vidare i din karriär? 

o Tror du att män och kvinnor behöver lika mycket stöd och 
uppmuntran?   

o Varför/varför inte? 
 

Karriär och familj 
- Anser du att barn/familj påverkar karriären? 
- Upplever du att barn/familj kan vara ett hinder för att gå vidare i karriären? 
- Upplever du att det är det finns en positiv inställning till anställda som vill ta 

ut föräldraledighet?  
o Upplever du att acceptansen för föräldraledighet är lika för män och 

kvinnor?   

 



Syn på chefsrollen och kön 
- Anser du att det finns stereotypa könsroller inom TSS?   

o Anser du att det finns en stereotyp chefsroll?  
- Anser du att könet kan ha betydelse för chefskap? 

o Om ja, på vilket sätt? 
o Anser du att en chefs ålder har betydelse?  
o Varför/varför inte? 

- Upplever du att det finns någon skillnad i hur en manlig respektive kvinnlig 
chef/kollega bedöms? 

o Om ja, vilken skillnad? 
o Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på din arbetsplats 

för att du är man? 
 
Ökad andel underrepresenterat kön på chefspositioner 

- Hur skulle TSS kunna öka andelen kvinnor på chefsposition? 
 

Bakgrundsinformation 
Namn  
Ålder 
Civilstånd (barn, barnens ålder) 
Grundutbildning 
Hel/deltidsarbete 
Stab/linje 
Tid inom företaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3  
Enkätformulär  
 

• Ålder: 
o 18-25 
o 26-33 
o 42-49 
o 50-57 
o 58-65 

 
• Utbildningsnivå (högsta examen): 

o Folksloka/grundskola 
o Gymnasieutbildning 
o Universitetsutbildning 
o Annan 

 
• Civilstånd: 

o Ensamstående/ogift 
o Sambo/gift 

 
• Barn: 

o Inga 
o 1 
o 2 
o 3 
o Fler 

 
• Nuvarande befattning: 

o Chef i stab/support 
o Chef i linje 
o Medarbetare i stab/support 
o Medarbetare i linje 

 
• Business area: 

o Broadband Services 
o Mobility Services 
o Business Services 
o Head Office 

 
• Hur ser könsfördelningen ut i den närmaste arbetsgrupp? 

o Män är i minoritet 
o Andelen kvinnor och män är lika eller ungefär lika 
o Män är i klar majoritet 
o Inga kvinnor 

 
 

 



• Har du någon gång sökt en chefstjänst inom TeliaSonera? 
o Ja 
o Nej, är inte intresserad 
o Nej, men är intresserad 
 

• Om du inte sökt en chefstjänst på TeliaSonera, varför inte? 
o Min partner/sambo vill inte det 
o Svårt att kombinera med mina barn 
o För stort ansvar 
o Det har inte funnits chefstjänster att söka 
o De chefstjänster som funnits har inte varit inom mitt 

kompetensområde 
o Det ställs för höga krav på chefer 
o Saknar relevant erfarenhet 
o För mycket resor 
o Prioriterar annat i livet (ex fritidsintressen) 
o Blivit avrådd av chef 
o Blivit avrådd av medarbetare 
o Saknar utbildning 
o Lågt självförtroende 
o Tjänsterna tillsätts informellt 
o Vill arbeta deltid 
o För mycket övertid 
o Dåligt stöd av chef 
o Befogenheterna för små i förhållande till ansvaret 
o Annat 

 
• Om du har sökt en chefstjänst på TeliaSonera, varför? 

o Vill kunna påverka 
o Stöd från min partner/sambo 
o Högre lön och förmåner 
o Högre status 
o Friare arbetssituation 
o Utvecklande/utmaning 
o Intresserade av människor 
o Steg i karriärutvecklingen 
o På uppmaning av chef 
o På uppmaning av medarbetare 
o Har ledaregenskaper 
o Mina barn är vuxna så nu kan jag satsa på karriären 
o Annat 

 
• Om du sökt och inte fått chefstjänst, vad upplevde du var orsaken? 

o Ej tillräcklig ledarerfarenhet 
o Saknar relevant utbildning 
o Bristande personlig lämplighet 

 



o Någon annan var redan påtänkt för tjänsten 
o Etnicitet, handikapp eller sexuell läggning 
o För gammal 
o För ung 
o Är småbarnsförälder 
o Jag behövs på mitt nuvarande jobb 
o Har fel kön 
o Saknar de rätta kontakterna 

 
• Om du fått en chefstjänst vad upplevde du var orsaken? 

o Hade relevant utbildning 
o Hade relevant erfarenhet 
o Personlig lämplighet 
o För att utjämna könsskillnader 
o Har visat goda resultat 
o Rätt kontakter 
o Min chef tyckte att jag skulle gå vidare i karriären 

 
• Inom TeliaSonera är andelen manliga chefer i majoritet. Hur tror du att 

man skulle kunna öka andelen kvinnor på chefstjänster? 
 
•  Anser du att det finns karriärmöjligheter inom ditt nuvarande arbete? 

o Ja 
o Nej 

 
• Var har de andra tjänsterna (både chefs- och annan tjänst) funnits? 

o Stab/support 
o Linje 
o Har ej sökt 
 

• Har du bytt tjänst mellan stab/support och linje? 
o Ja, från linje till stab/support 
o Ja, från stab/support till linje 
o Nej 

 
• Upplever du att det finns hinder när det gäller rörligheten mellan 

stab/support och linje, i så fall vilka? 
o Upplever inte att det finns hinder 
o Skilda utbildningar inom de två funktionerna 
o Funktionerna har skilda kontaktnät 
o Stabserfarenhet är ej meriterande i linjen – saknar kunskap om 

”verkligheten” 
o Linjeerfarenhet är ej meriterande i staben 

 
• Har du känt dig orättvist behandlad pga. att du är man när det gäller: 

o Lön 

 



o Befordran 
o Arbetsuppgifter 
o Vidareutbildning 
o Förmåner 
o Social gemenskap 
o Annat 

 
• Vad tycker du i allmänhet kännetecknar chefstillsättningarna på 

TeliaSonera? 
o Godtycklighet 
o Formella krav och meriter 
o Tjänsterna annonseras alltid ut 
o Diskriminerande urval 
o De med de rätta kontakterna får tjänsterna 
o Chefstjänsterna utformas med specifik individ i åtanke 
o Annat 

 
• Övriga synpunkter på enkätens tema ”mäns karriär- och 

rörelsemöjligheter inom TeliaSonera”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4 
Diagramförteckning 
 

Föredelning mellan chefer och medarbetare

24

25

26

27

28

29

30

31

Totalt antal chefer Totalt antal medarbetare

Antal

 
 Diagram 4.1.3: Fördelning mellan chefer och medarbetare (n 56) 
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 Diagram 4.1.4: Utbildningsnivån hos respondenterna (n 56) 
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 Diagram 4.2.4: Upplevd orsak till att chef i stab/support respektive chef i linje fått chefstjänst 
(n 30) 
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 Diagram 4.3.1: Om du har sökt chefstjänst på TeliaSonera, varför? (n 40) 
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 Diagram 4.4: Om du sökt och inte fått chefstjänsten, vad upplevde du var orsaken? (n 3) 
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Diagram 4.8.1: Har du känt dig orättvist behandlad någon gång pga. du är man när det gäller? 
(n 56)  
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 Diagram 4.9.1: Vad tycker du i allmänhet kännetecknar chefstillsättningarna på TeliaSonera? 
(n 56)  
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