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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare studier belyser hur jämställdhet inte blir till verkliga handlingar i 

organisationer. Vi konstaterar i denna studie att chefer är aktörer för verkställandet av 

jämställdhet till reella handlingar till följd av att det finns lagkrav på arbetsgivare att arbeta för 

att främja jämställdhet. Det som görs beträffande jämställdhet av chefer i organisationer idag 

kan förklaras som ojämställt därför undersöker denna studie; hinder, utmaningar och 

möjligheter i chefers verkställande av jämställdhet, vilket mynnar ut i följande 

problemformulering: 

Vilka hinder, utmaningar och möjligheter upplever chefer i sitt lagstadgade arbete med att 

verkställa och göra jämställdhet? 

Syfte: Denna studie syftar till att genom ett aktörs- och verksamhetsnära perspektiv, undersöka 

chefers lagstadgade arbete i att verkställa jämställdhet samt vilka hinder och utmaningar 

jämställdhetsarbete består av, genom tre feministiska teoribildningar presenterade av Kanter, 

Butler och Cavarero samt vad jämställdhetsarbete definieras som.  

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod genom sex intervjuer med sju informanter 

i skilda branscher i Västra Götalandsregionen. 

Empiriska resultat och tolkning: Trots varierande förutsättningar i de olika branscherna 

studien undersöker, förekommer gemensamma karaktärsdrag. Informanterna i studien lägger 

vikt vid att strukturer i organisationen bör skapa jämställda möjligheter i karriären för såväl 

kvinnor som män. Samtliga informanterna anser att en jämn könsfördelning berikar 

arbetsgruppen genom att utöka med flera perspektiv. Ledarskapet är av stor vikt vid 

verkställandet av jämställdhet.  

Slutsatser: Hinder och utmaningar för jämställdhet utgörs av såväl strukturella- som 

könsbarriärer. Ett relationellt och individanpassat ledarskap öppnar upp för möjligheter av 

jämställdhet. 

Nyckelord: jämställdhet, ojämställdhet, jämställdhetsarbete, ledarskap, möjligheter, Butler, 

Cavarero, Kanter  
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Abstract 

Background: Earlier studies illustrate how gender equality does not become real acts in 

organizations. We note in this study that executives are actors of the implementation of gender 

equality into real actions as a result of the legal requirements for employers to work to promote 

gender equality. What is being done about gender equality by managers in organizations today 

can be explained as gender inequality, hence this study examines; obstacles, challenges and 

opportunities in managers' implementation of gender equality, which emerges in the following 

problem formulation: 

What obstacles, challenges and opportunities do executives experience in their statutory work 

on implementing and equality? 

Purpose: This study aims at investigating the legislative work of managers in implementing 

gender equality and the obstacles and challenges of gender equality work through three feminist 

theories presented by Kanter, Butler and Cavarero, as well as what gender equality work is 

defined as. 

Method: The study has been conducted with qualitative method through six interviews with 

seven informants in different industries in the region of Västra Götaland, Sweden. 

Empirical results and interpretation: Despite the varied conditions in the different industries 

the study examines, there are common characteristics. The informants in the study emphasize 

that structures in the organization should create equal opportunities in the career of both women 

and men. All informants believe that an even gender structure enriches the working group by 

expanding with several perspectives. Leadership is of great importance in the implementation 

of gender equality. 

Conclusions: Obstacles and challenges for gender equality consist of both structural and gender 

barriers. Relational and individualized leadership opens for opportunities for gender equality. 

Keywords: gender equality, gender inequality, gender equality work, leadership, 

opportunities, Butler, Cavarero, Kanter 
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1. Inledning 
 

Kvinnor och män har fördel av en jämställd arbetsplats (Robertsson, 2003). Enligt 

Amundsdotter och Gillberg, (2005) bör frågan om jämställdhet tas på allvar inom 

organisationer, eftersom den är angelägen för organisationen och dess medarbetare för att skapa 

hållbara och välmående arbetsplatser. Det råder fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor 

och män, enligt SCB:s (2017) senaste rapport om ekonomisk jämställdhet är kvinnors löner 

29% lägre än mäns. Antal kvinnliga chefer är underrepresenterade medan män fortsatt 

dominerar på ledande positioner inom svenskt näringsliv (Wahl, 1996; Boschini, 2004; SOU 

2014:80). Löneskillnader och manlig dominans på ledande positioner kan kopplas till den 

könssegregerade arbetsmarknaden, vilken innebär att kvinnor dominerar i yrken med låg status 

och låg lön medan män dominerar i yrken med hög status och hög lön (Robertsson, 2003). För 

att beskriva det som görs i organisationer idag etablerar och använder vi uttrycket ojämställdhet, 

med andra ord skapar organisationer i praktiken idag ojämställdhet. Arbetsgivare har ett yttersta 

ansvar för jämställdhet inom arbetslivet (SFS 2008:567). För att främja jämställdhet i 

arbetslivet krävs handlingar och handlingar innebär alltid att det finns aktörer som utför dessa. 

De centrala aktörerna vilka bär ett yttersta ansvar i att verkställa jämställdhet till handlingar i 

arbetslivet är således chefer, därav är vår utgångspunkt att jämställdhet är något som görs av 

chefer med stöd av HR1. 

 

Att jämställdhet är något som kräver handlingar, anser vi tydliggörs av Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567), genom lagkravet att arbeta med aktiva åtgärder. Enligt lagen ska alla 

arbetsgivare med fler än 25 anställda arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, varav en är kön (SFS 

2008:567). Forskningen har hittills fokuserat på när det inte är jämställt och lyft fram det 

ojämställda (Ylöstalo, 2012; 2014; Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2016; van Eerdewijk & 

Davids, 2014). Vi vill därför lyfta fram när, vad och hur handlingar av chefer främjar och bidrar 

till jämställdhet. Genom att fånga scener ur ett arbetsliv ämnar denna studie återge upplevelser 

och reflektioner av hur och när chefer gör och inte gör jämställdhet, ur ett aktörs- och 

verksamhetsnära perspektiv. 

                                                           
1 Human Resources, förkortas (HR) eller human resource management (HRM) en organisations 

personalavdelning vilken hanterar arbetsprocesser relaterade till resursen personal i en organisation (Granberg, 

2011).  

 



9 
 

Jämställdhetsarbetet har delats in i tre kategorier, insiktsarbete, handlingsarbete och 

jämställdhetsintegrering (Mark, 2007). Genom de tre kategorierna undersöks vad 

jämställdhetsarbete kan innefatta. För att analysera hur jämställdhetsarbetet verkställs i dessa 

berättelser och reflektioner använder vi tre skilda feministiska perspektiv. Kanter (1993) bidrar 

med en organisationsnära förklaring som inte ser kön och könsbarriärer som det främsta hindret 

för jämställdhet. Medan Butlers (1988) teorier snarare belyser hur konstruktioner av manligt 

och kvinnligt kan utgöra hinder och utmaningar för genomförandet av jämställdhet. Cavareros 

(2005; 2014) syn på kön och identitet bidrar med ett perspektiv vilket skulle kunna främja och 

möjliggöra verkställandet av jämställdhet. Sammantaget kompletterar Cavarero och Butler 

varandra genom att belysa olika aspekter av hur kön och identitet skapas, därigenom analyserar 

vi när jämställdhet främjas och begränsas. Marks (2007) tre kategorierna av jämställdhetsarbete 

tillsammans med tre feministiska teoribildningar bildar således ett raster, vilket avses att 

användas för att förklara vad det innebär och hur chefer genomför jämställdhet samt hinder och 

utmaningar i genomförandet. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Jämställdhetsfrågan är viktig. Män och kvinnor har rätt att bemötas och behandlas på lika 

villkor i arbetslivet, därutöver förbjuder svensk lagstiftning diskriminering i arbetslivet (SFS 

2008:567), Regeringen definierar jämställdhet som; jämlikhet mellan kvinnor och män, kvinnor 

och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland 

annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet 

(Prop. 2005/06:155). Marks (2007) definition av jämställdhet är, alla människors lika värde, 

lika skyldigheter och rättigheter med en grund i att vissa rättigheter finns på grund av att jag är 

människa. Att inte behandlas olika på grund av till exempel kön, ålder, sexuell läggning, etnisk 

härkomst. Jämställdhet som formulering inrättades i anknytning med lagstiftningen mot 

könsdiskriminering i början av 1970-talet, vars ändamål var att resonera kring kön och 

jämlikhet (Mark, 2007). Ändock är frågan långt ifrån löst, vilket Eriksson-

Zetterquist och Renemarks (2016) studie av två svenska regeringsprogram belyser. 

Regeringsprogrammen syftade till att öka jämställdhet inom privat och offentlig sektor. Vid 

jämförelse av de två programmen uppenbarades komplikationer när de formella målen för 

jämställdhet skulle översättas till handling. Trots att jämställdhet präglade formella 

strukturer, återspelades inte jämställdhet på ett operativt plan (Eriksson-

Zetterquist & Renemark, 2016), vilket även bekräftar Marks (2007) ståndpunkt om att det 
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formellt är jämställt, men att det inte är fallet i realiteten. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidson (2011) anser att jämställdhet är betydande för att skapa hållbara och välmående 

arbetsplatser.  Implementering av jämställdhetsarbete bör således vara av intresse för 

organisationer. Organisationer och dess ledning bär ett yttersta ansvar vad gäller jämställdhet 

(SFS 2008:567). Ur ett organisatoriskt perspektiv handlar det därutöver om bland annat 

legitimitet, att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare och slutligen är jämställdhet en fråga om 

lönsamhet (Mark, 2007; Amundsdotter & Gillberg, 2005). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att lägga fram forskning vilken argumenterar för varför frågan om 

jämställdhet bör diskuteras och synliggöras i organisationer. Avsnittet avser att utreda varför 

organisationer bör arbeta med jämställhet samt att ge en förklaring till varför jämställdhet är 

ett problem för organisationer idag. 

 

1.2.1 Problemet med jämställdhet 
 

Ett stort problem med jämställdhetsfrågan har varit hur jämställdhetsplaner införlivas i 

praktiken. Om jämställdhetsplaner används bör de ses som levande dokument vilka är en del i 

det dagliga arbetet. Inte enbart som dokument vilka dammas av när det blir nödvändigt, som 

vid problem eller uppvisande av ett bra arbete för jämställdhet (Roth, 2007). Tidigare lagkrav 

på organisationers användning av jämställdhetsplaner ändrades januari 2017 till att 

arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder med krav på dokumentation. Vilket innebär att 

arbetsgivare med mer än 25 anställda ska dokumentera det fortgående arbetet, i att motverka 

diskriminering samt främja lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller 

uttryck av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, religiös tillhörighet och ålder 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Problemet berör rimligtvis flertalet av organisationer 

och företag, av den orsaken att det trots lagar och planer för jämställdhet fortfarande finns stora 

skillnader beträffande mäns och kvinnors löner samt hur de blir bemötta i arbetslivet (SOU 

1998:6; SOU 2014:80). Jämställdhetsarbetet behöver därför synliggöras för att främja att det 

blir en naturlig del i arbetet för såväl chefer som medarbetare i organisationer (Eriksson-

Zetterquist & Renemark, 2016). 
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1.2.2 Varför arbeta med jämställdhet 
 

Jämställdhet kan stödjas med ökad kvalitet, lönsamhet och rättvisa (Mark, 2007; Roth, 2007; 

Amundsdotter & Gillberg, 2005; Robertsson, 2003). Enligt Amundsdotter och Gillberg (2005) 

handlar jämställdhet till stor del om demokrati som kan kopplas till makt på arbetsplatsen och i 

samhället. I ett demokratiskt samhälle ska kvinnor och män ha lika rättigheter och möjligheter 

på arbetsmarknaden (Robertsson, 2003). Brist på jämställdhet kan betraktas som ett 

organisatoriskt problem, vilket kan yttra sig i form av resursproblem, ledarskapsproblem och 

lönsamhetsproblem (Robertsson, 2003). Problemen uppstår när kvinnors eller mäns kunskaper, 

erfarenheter eller perspektiv förbises i organisationer, och därmed blir outnyttjade resurser i 

organisationer (Robertsson, 2003). Amundsdotter och Gillberg (2005) argumenterar för 

lönsamhet med avseende på jämställdhet i organisationer, genom att ta tillvara färdigheten hos 

de mänskliga resurser företaget har och beakta skilda individers olika kompetenser. Enligt Mark 

(2007) ingår jämställdhetsarbete i organisationens kvalitetsutveckling genom att 

jämställdhetsarbetet verkar för att arbetsprocesser och produktion i organisationen förbättras. 

För en mer produktiv miljö bör det enligt Mark (2007) finnas ett tvåkönsperspektiv, eftersom 

ett tvåkönsperspektiv bidrar mer än ett enkönat perspektiv, därigenom skapar jämställdhet med 

hänseende till en jämn könsfördelning en kreativ arbetsmiljö vilken främjar inlärning. Enligt 

Amundsdotter och Gillberg (2005) är attraktivitet som arbetsgivare ytterligare ett skäl för att 

främja jämställdhet. Listan för att arbeta med jämställdhet kan göras lång genom flera relevanta 

skäl så som; rättsregler, demokrati, rättvis fördelning av resurser, CSR, personalpolitik, behov 

av nytänkande samt ekonomisk tillväxt (Roth, 2007). 

 

1.2.3 Jämställdhet är något som görs 
 

Sedan januari 2017 finns enligt diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med 

aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering av bland annat kön (SFS 2008:567). Aktiva 

åtgärder2 innebär att arbeta aktivt mot diskriminering, genom att främja lika rättigheter och 

möjligheter. Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fyra punkter: att fortlöpande genomföra 

arbete i fyra steg att undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera arbetet i att motverka 

diskriminering. Arbetsgivaren ska bland annat verka för att främja en jämn könsfördelning, att 

ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

                                                           
2 Se bilaga 1 
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Arbetsgivaren ska därutöver årligen genomföra lönekartläggningar. Arbetsgivaren har ansvar 

för att dokumentera arbetet och att verkställa att arbetet med aktiva åtgärder sker i samverkan 

med arbetstagare (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Genom att det finns lagkrav på 

aktiva åtgärder, hävdar vi att jämställdhet faktiskt är något som görs, att jämställdhet kräver 

handlingar för att förverkligas. Lagkraven omfattar arbetsgivaren och när handlingar för 

jämställdhet ska verkställas är det främsta aktörerna; chefer som bedriver genomförandet. 

Därtill berörs HR-funktionen, vilken har ansvar för att stödja chefer i personalrelaterade frågor 

såsom jämställdhet. Konkret handlar denna studie om aktörs- och verksamhetsnära berättelser 

inom skilda organisationer, vilka vi ringar in genom att anta Cavareros (2005;2014) syn på 

människan som berättelsebar. Vår målsättning är att studien bidrar till en mer verksamhetsnära 

förståelse av verkställande av jämställdhet och dess inneboende utmaningar samt de hinder som 

kan motverka verkställandet av jämställdhet.  

 

1.3 Syfte 

 

Studien avser att förstå och förklara chefers genomförande av handlingar som främjar 

jämställdhet samt vilka hinder och utmaningar arbetet består av ur ett aktörs- och 

verksamhetsnära perspektiv. Vidare söker studien förståelse för verkställandet av jämställdhet 

samt vilka hinder och utmaningar jämställdhetsarbetet består av bortom det historiska 

iscensättandet tillika hur chefer kan utmana ojämställdhet. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Ovanstående syfte mynnar ut i följande frågeställning: 

 

Vilka hinder, utmaningar och möjligheter upplever chefer i sitt lagstadgade arbete med att 

verkställa och göra jämställdhet? 
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2. Teoretisk referensram 
 

Avsnittet inleds med att ge läsaren en förförståelse för betydelsen av organisation, chefer och 

ledarskap gällande jämställdhet samt för att ange vilket utgångsläge studien har avseende 

organisation, chefer och ledarskap. Avsnittet om jämställdhet och jämställdhetsarbete syftar 

till att bidra med en översikt av vad jämställhetsarbete innefattar. Under avsnittet feminism 

presenteras tre skilda feministiska perspektiv och teorier vilka används för att söka förståelse, 

tolka och förklara studiens resultat av hur jämställdhet görs av aktörerna chefer. 

 

2.1 Chefer, och deras ledarskap  
 

Chefers lagstadgade ansvar för jämställdhet och chefers ledarskap är betydande i studien 

avseende genomförandet av jämställdhet, det vill säga hur jämställdhet införlivas till verkliga 

handlingar, eftersom studien utgår från att jämställdhet kväver handlingar vilka utförs av 

aktörerna, chefer. Därav har chefers ledarskap samt ledning och styrning av mänskliga resurser, 

HRM, relevans för att jämställdhet blir till handling i organisationer.  

 

Ledarskapsbegreppet har lika många definitioner som det finns ledarskapsforskare, det finns 

inte någon definitiv eller gemensam tolkning av vad ledarskap är (Jönsson & Strannegård, 

2012). Ett sätt att definiera ledarskap är att ställa det emot chefskap (Alvesson & Spicer, 2012). 

”Chefer förlitar sig på sin formella position och arbetar med byråkratiska processer som 

planering, budgetering, organisation och kontroll. Ledare förlitar sig däremot på sin 

personliga förmåga, arbetar med visioner och agendor, bygger koalitioner och använder 

huvudsakligen icke tvingande medel som påverkar människors tankar och känslor” (Alvesson 

& Spicer, 2012, s.23). 

Jönsson och Strannegård (2012) anser också att chefskap förknippas med byråkrati och 

administrativa uppgifter samt att det kan uppfattas som mer formellt än ledarskap. Vidare menar 

författarna att chefskap handlar om olika aktiviteter i att styra, med rätt att fatta beslut och 

upprätthålla ordning vilket kan innefatta tvång då det är kopplat till en position (Jönsson & 

Strannegård, 2012). Iseskog (2008) menar att chefsrollen innebär att vara en företrädare för 

arbetsgivaren och att denna roll formas av krav från olika intressenter såsom ägare, 

medarbetare, fackliga organisationer och samhället. Enligt Northouse (2013, s. 5) är ledarskap; 

"en process varigenom en individ påverkar en grupp individer att uppnå gemensamma mål", 
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författaren (2013) menar att utan påverkan existerar inte ledarskap. Ledarskap är något som 

sker i relationen mellan ledare och följare. Jönsson och Strannegård (2012) anser att chefskap 

och ledarskap är skilda begrepp och aktiviteter men att de bör utövas integrerat med varandra 

eftersom de kompletterar varandra. Under senare år har det blivit allt vanligare att det talas om 

ledare och medarbetare i samman benämning som det tidigare talats om chefer och arbetstagare 

(Iseskog, 2008). Denna studie ämnar skildra chefers ledarskap och chefskap synonymt benämnt 

som ledarskap.  

 

2.1.1 HRM 
 

HRM tillika ledning och styrning av mänskliga resurser, kan beskrivas som de processer som 

innefattar hanteringen av de mänskliga resurserna i en organisation (Alvesson & Lundholm, 

2014; Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). HRM innefattar ett strategiskt personalarbete som 

ska stödja chefer och ledning, samt skapa och förverkliga organisationens personalstrategi 

vilken baseras på organisationens affärsmässiga fokus (Alvesson & Lundholm, 2014). HRM 

tillsammans med ledarskap har en väsentlig betydelse för jämställdhetsarbetet (Dickens, 1998). 

Ledarskapet inom kontexten HRM bör präglas av ansvar, delaktighet, förståelse, tydlighet och 

kommunikation. Det bör läggas stor vikt vid att generera förståelse för det som görs och varför 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Ledarna bör förstå och ha kunskap om vad jämställdhetsarbetets 

innebörd, mål och syfte är (Ylöstalo, 2014). Ledaren bör även ha god insikt i arbetsgruppen och 

dess framsteg, information är en framgångsfaktor för att i ledarskapet kunna skapa en god 

laganda (Lindmark & Önnevik, 2011). 

 

2.1.2 Organisering och ledarskap en fråga som behandlar kön 
 

Chefer tillsammans med HR-funktionen behöver följaktligen vara välbekanta med 

jämställdhetsarbetets mål och syfte för att jämställdhet ska kunna verkställas av chefer 

(Ylöstalo, 2014; Dickens, 1998). Studier visar att det finns en diskrepans mellan vad som sägs 

att ska göras och vad som faktiskt blir till verkliga handlingar (Eriksson- Zetterquist & 

Renemark, 2016). Därför kan det ifrågasättas huruvida kunskap och förståelse för jämställdhet 

finns bland chefer och HR-funktion. En förklaring till det kan förstås genom kön, genom kön 

kan man närma sig olika fenomen inom organisationen (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 

2011). Forskning har generellt varit könsblind oavsett det gäller organisationer eller andra 



15 
 

studieområden (Wahl et al., 2011). Det är viktigt att belysa eftersom forskning i hög grad 

påverkar beskrivningar och tolkningar av det samhälle den verkar inom. Könsblindheten har 

inneburit ett oreflekterat förhållningssätt till kön inom vetenskapen (Wahl et al., 2011). Enligt 

Hirdman (2001) utgörs normen av mannen, han utgör bedömningsgrunden i samhället. Acker 

(1990) hävdar att organisationsstrukturer inte är könsneutrala. Tvärtom ligger antaganden om 

kön till grund för de handlingar och överenskommelser som används för att konstruera och 

teoretisera organisationer (Wahl et al., 2011). Organisationen talas om som könsneutral eller 

könsblind, Acker (1990) diskuterar det faktum att denna könsneutralitet är formad utefter 

manliga normer och grundantaganden. 

 

Acker (1990) hävdar att organisation och ledarskap till stor del ses som något neutralt. Det vill 

säga att medarbetare och chefer betraktas som könsneutrala, men att denna könsneutrala roll 

ursprungligen är formade efter manliga normer, kvinnan blir därmed osynlig.  En problematik 

som begränsar främjandet av jämställdhet (Acker, 1990; Dickens, 1998). För att realisera 

jämställdhet till verkliga handlingar, bör organisationer beakta kön i HR-arbetet (Dickens, 

1998). Jämställdhetsintegrering som strategi ska syfta till att beakta könsmärkning i 

organisationen (Mark, 2007). Den karriärinriktade individens kön i sig inte spelar någon roll, 

men att organisationer utgår från traditionella könsmönster när de uppmuntrar och drar nytta av 

karriärinriktade individer (Alvesson & Due Billing, 2011). Föreställningar om den hårt 

arbetande familjefadern lever kvar, det finns mer eller mindre djupgående föreställningar om 

att vissa typer av arbete, karriär, utbildning och positioner är knutna till ett visst kön, det finns 

således en indelning av vad som definieras som kvinnligt respektive manligt arbete. I flertal 

västerländska ekonomier karakteriseras arbetsmarknaden av en såväl vertikal som horisontell 

könssegregation (Alvesson & Due Billing, 2011) 

 

Ur ett ledningsperspektiv finns det anledning att känna oro över att mänskliga resurser inte 

utnyttjas effektivt till följd av bestämda könsmönster (Alvesson & Due, Billing (2011). 

Författarna menar att genom att bekämpa konservativa könsmönster skulle organisationer på 

ett mer effektivt sätt kunna rekrytera, behålla, placera, utbilda och befordra arbetskraft. 

Organisationspolitik, handlingsmönster hos arbetsgivare och medarbetare kan producera och 

reproducera könssegregation. Därför är det av betydelse hur organisationer förmedlar 

könsroller och dess betydelser. Istället för att inom organisationen hänga upp sig på objektiva 

intressen bör organisationer ta reda på hur individerna i organisationen gör sina prioriteringar 

(Alvesson & Due Billing, 2011). 
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2.2 Jämställdhet 
 

För att undersöka chefers upplevelser av jämställdhet behöver det ifrågasättas vad jämställdhet 

innebär, det finns ett flertal definitioner av vad jämställdhet innebär (Ylöstalo, 2012). 

Jämställdhet som formulering inrättades i anknytning med lagstiftningen mot 

könsdiskriminering i början av 1970-talet, vars ändamål var att resonera kring kön och 

jämlikhet (Mark, 2007). Regeringen definierar jämställdhet som; jämlikhet mellan kvinnor och 

män, vilka ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar 

bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet 

(Prop. 2005/06:155). Regeringens definition innefattar således jämställdhet inom samhället i 

stort, i arbetslivet och privatlivet. Givetvis är dessa tre sfärer sammanlänkade, vårt syfte är dock 

att avgränsa oss till jämställdhet i arbetslivet. Regeringens definition av jämställdhet gällande 

arbetslivet skulle kunna uttryckas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter inom 

arbetslivet samt lika makt och inflytande för att kunna påverka sin arbetssituation. 

 

Ur en demokratisk aspekt innebär jämställdhet, alla människors lika värde, skyldigheter och 

rättigheter med en grund i att vissa rättigheter finns på grund av att jag är människa. Det innebär 

att ingen skall behandlas olika på grund av till exempel kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet 

(Mark, 2007). I en organisatorisk kontext kan det översättas till att värna om allas lika värde, 

att män som kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Konkret kan det 

handla om att kvinnor och män ska ha samma utrymme att göra sin röst hörd eller att ha samma 

rättigheter att vara föräldralediga. En tredje definition av jämställdhet är lika stora andelar av 

kvinnor och män inom organisationer samt dess ledande positioner. Att öka antal kvinnor i 

ledande positioner och i mansdominerade branscher har sedan 1990-talet varit ett sätt i att 

främja jämställdhet i arbetslivet (Boschini, 2004; Wahl & Höök, 2007). 

 

2.2.1 Vad innebär ett jämställdhetsarbete inom organisationen? 
 

Det finns inget givet sätt att bedriva jämställdhetsarbete i organisationer (Ylöstalo, 2012), vi 

har valt att fokusera på tre vanligt förekommande sätt att arbeta med jämställdhet inom 

arbetslivet; insiktsarbete, handlingar samt jämställhetintegrering (Mark, 2007). 

 

Jämställdhetsarbete innebär förändring och lärande (Mark, 2007; Roth, 2007; Amundsdotter & 

Gillberg, 2005). Ledarens roll är av vikt vid förändring, men det finns inga generella regler som 
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gäller överlag i olika situationer menar Amundsdotter och Gillberg (2005). Därav är ledarskapet 

centralt för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet kan utgå från såväl likheter som olikheter 

mellan könen (Mark, 2007). Att beakta likheter innebär att dra likhetstecken mellan könen, 

människor har i det avseendet oberoende av kön lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom arbetslivet. Att beakta olikheter handlar om att se olikheterna mellan könen som fördelar 

vilka kompletterar varandra (Mark, 2007). 

 

2.2.2 Systembevarande respektive systemförändrande jämställdhetsarbete 
 

Mark (2007) särskiljer mellan systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbete. Ett 

systembevarande jämställhetsarbete innebär att utgå från rådande situation, där organisationens 

struktur och kultur och därmed normer och värderingar tas förgivna och jämställdhetsarbetet 

utformas efter rådande villkor. Systemförändrande jämställdhetsarbete innebär att förändra 

rådande situation, vilket innefattar djupgående förändringsarbete i syfte att skapa nya normer 

och beteenden i organisationen och på sikt, struktur och kultur. Mark relaterar kvantitativt och 

kvalitativt jämställdhetsarbete till systembevarande respektive systemförändrande arbete. Det 

systembevarande arbetet kopplas till jämställdhetsarbete utan kritiska perspektiv som 

exempelvis att sträva efter en jämn könsfördelning tillika ett kvantitativt mått om antal. Arbetet 

kan ske sidoordnat med organisationens kärnverksamhet eftersom det utgår från rådande 

normer och värderingar (Mark, 2007). Medan ett systemförändrande arbetssätt förknippas med 

kvalitativt jämställdhetsarbete vilket innebär en förändring av rådande organisationskultur 

(Mark, 2007). Mark hävdar att båda arbetssätt behövs för att förändra en organisation och för 

att uppnå övergripande förändring avseende jämställdhet på samhällsnivå. 

Förändringsprocessen inom organisationen bör enligt Mark växelverka därav behövs både 

systembevarande och systemförändrande arbete eftersom organisationer inte kan förändras över 

en natt. 

 

2.2.3 Jämställdhet, ett lärande på individ-, grupp- och organisatorisknivå 
 

Oavsett tillvägagångsätt hur ett jämställdhetsarbete bedrivs kan det konstateras att 

jämställdhetsarbete är ett förändringsarbete som handlar om lärande på individ-, grupp- och 

organisatorisknivå (Mark, 2007; Wahl et al., 2011). Organisatoriskt lärande tar sin 

utgångspunkt i insikt hos medarbetaren och arbetsgruppen. Det bör finnas en förståelse för att 
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organisatoriskt lärande är lärande på en annan nivå, än det lärande som sker hos individen eller 

i arbetsgruppen. Lärande som fenomen kan förklaras i tre nivåer, mikro-, meso- och makronivå. 

På mikronivå handlar det om individens lärande och mesonivå innefattar kollektivt lärande, 

vilket kan beskrivas som en enskild arbetsgrupps lärande. Kollektivt lärande innefattar flera 

individers lärande och erfarenheter sammantaget, vilka förmedlas i arbetsgruppen och sedan 

blir till gemensamma föreställningar. Organisatoriskt lärande är lärande på makronivå, de 

erfarenheter och lärande som sprids genom individuellt och kollektivt lärande i organisationen, 

där lärandet leder till varaktiga förändringar i organisationen (Nilsson et al., 2011). De tre 

nivåerna av lärande är nära sammanlänkade men ska inte förväxlas med varandra. 4I-processen3 

för organisatoriskt lärande är en modell som beskriver hur lärande på individ- och gruppnivå 

integreras i organisationer tillika hur det organisatoriska lärandet uppstår (Crossan, Lane & 

White, 1999). På individnivå sker insikt och tolkning av lärandet, vidare på gruppnivå sker 

tolkning och integrering av lärandet. I det slutliga steget, organisatoriskt lärande sker en 

integrering och institutionalisering av lärandet i organisationen och dess arbetsprocesser 

(Crossan et al., 1999). 

 

Nedan presenteras tre strategier för att bedriva ett jämställdhetsarbete, genom strategierna söker 

vi förståelse för hur jämställdhetsarbetet bedrivs i de olika organisationerna som ingår i denna 

studie. 

1. Insiktsarbete 

2. Handlingsarbete 

3. Jämställdhetsintegrering 

 

2.2.4 Insiktsarbete 
 

Insiktsarbete innebär att väcka medvetenhet hos medarbetare och chefer i organisationen för att 

därigenom åstadkomma en förändring i beteende och handlingar. Arbetssättet var vanligt 

förekommande under 1990-talets början (Mark, 2007).  För att kunna arbeta med jämställdhet 

fordras förståelse och insikt i problematiken gällande jämställdhetsfrågan. (Mark, 2007). 

Insiktsarbete sker vanligen genom utbildningsinsatser, seminarium, mentorskap, och 

ledarskapsutbildning (Wahl & Höök, 2007) syftet är att få deltagarna att anta nya perspektiv 

(Mark, 2007).  

                                                           
3 Se bilaga 2 
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Insikt är enligt Crossan et al. (1999) alltid kopplat till individnivån av lärandet. Insiktsarbete 

kan förstås som ett första steg i lärprocessen för att närma sig ett organisatoriskt lärande där 

fokus ligger på just individnivå. Insiktsarbete har varit betydande för jämställdhetsarbete, vilket 

en svensk studie om förändringar i metoder och arbetssätt för jämställdhetsfrågor visar (Wahl 

& Höök, 2007). Studien pågick mellan tidigt 1990-tal till 2000-talets början. Enligt studien har 

kunskap och medvetenhet för jämställdhet ökat. Främst bland ansvariga för jämställhetsarbete 

och kvinnor i organisationer. Det handlar om en ökad medvetenhet och förståelse för kön och 

makt i organisationer (Wahl & Höök, 2007).  

 

Kritik mot insiktsarbete 

 

Kritik som framförts mot insiktsarbete är trots att kunskapen och medvetenhet om jämställdhet 

har ökat, saknas förändringar i beteende och handlingar (Wahl & Höök, 2007). Frågan är om 

det går att enbart arbeta uteslutande med det ena eller det andra, när det gäller insikter och 

handlande. Det är sällan någon som säger att de är emot jämställdhet, eftersom det idag inte 

anses politiskt korrekt (Mark, 2007). Ändock kvarstår en diskrepans emellan individers 

uttalanden och handlande (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2016; Wahl & Höök, 2007). 

Insiktsarbete behövs men bör inte vara det enda arbetssättet, en senare studie belyser att lärandet 

och medvetenheten har ökat kring jämställdhetsarbetet men att utvecklingen går långsamt 

(Macneil & Liu, 2017). 

 

2.2.5 Handlingsarbete 
 

Jämställdhetsarbete med fokus på handlande innebär enligt Mark (2007) att i första hand 

förändra verksamhet, arbetsorganisation och arbetsprocesser. Fokus ligger på att analysera 

verksamheten och inte den enskilda individen, genom att tillämpa kritiska perspektiv för att 

förändra organisationers rådande strukturer vill man förändra handlingar och beteenden hos 

individer i organisationen (Mark, 2007). Jämställdhetsarbete som utgår från handlingar kan 

utifrån 4I-processmodellen (Crossan et al., 1999) förstås som att lärandet tolkats och integrerats 

i arbetsgrupperna och är på väg mot ett organisatoriskt lärande. Jämställdhetsarbete med fokus 

på handlingar har en större betoning på förändringsarbete. För att kunna bedriva ett 

förändringsarbete krävs balans, den rådande ordningen och det kritiska perspektivet bör mötas 

(Mark, 2007). Att anlägga kritiska perspektiv förklarar Mark (2007) som att; i sitt eget hem blir 
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man hemmablind, men när man väntar gäster betraktar man hemmet med gästens ögon, hemmet 

upplevs plötsligt annorlunda. Handlingar kan i praktiken innebära exempelvis att vid 

rekrytering beakta det underrepresenterade könet tillika könskvotering, något som vanligen 

tillämpats, särskilt för att få in kvinnor i ledande positioner (Boschini, 2004). Handlingsarbete 

kan således förklaras som kvantitativt och systembevarande arbete (Mark, 2007). 

 

Kritik mot handlingsarbete 

 

Kritiska röster om antal kvinnor menar att en jämn könsfördelning inte löser problemen, utan 

det är strukturer som behöver förändras, det som efterfrågas är snarare en förändring i 

arbetsförhållanden och karriärmöjligheter (Wahl & Höök, 2007). Frågan handlar inte enbart om 

att uppnå en jämn könsfördelning, utan lika mycket om attityder, normer, värderingar och ideal 

som påverkar inom arbetslivet (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Macneil & Liu (2017) har 

studerat framsteg samt bristen på framsteg att uppnå jämställdhetsmål för arbetsplatsen genom 

mjukreglering och organisatoriskt lärande, vilket kan jämföras med handlingsarbete. 

Mjukreglering innebär att genom styrdokument och policyn, uppförande koder styra beteenden 

och handlingar i organisationen. Det kan även innebära att genom priser, utmärkelser och 

certifieringar uppmuntra till önskade handlingar och beteenden (Macneil & Liu, 2017). 

Författarna (2017) hänvisar till mjukreglering som ett stöd till det organisatoriska lärandet 

tillika förändringar av handlingar och beteenden för att uppnå ett organisatoriskt lärande, vilket 

i sin tur ska ge resultat gällande jämställdhetsarbetet. Macneil och Lius studie framhåller att det 

har skett förändringar genom att tillämpa mjukreglering men att förändringarna inte varit 

tillräckligt effektiva för att stödja ett organisatoriskt lärande avseende jämställdhetsarbete. 

Enligt Macneil och Liu (2017) bör det finnas mål och uppföljning för att uppnå resultat, 

författarna (2017) förespråkar även sanktioner då mål inte uppnås eller styrdokument inte 

efterlevs inom organisationen. 

 

I Macneil och Lius (2017) studie presenteras tre initiativ till förändring av en organisations HR-

funktion vars primära syfte var att förbättra jämställdhetsarbetet. Studien fokuserar på 

organisatoriskt lärande genom mjukreglering gällande jämställdhetsarbetet inom en 

organisation. Initiativen för förändring av HR-funktionen innebar för det första att införa ett 

standardiserat och med typiskt manligt systemtänk som grund till ett ramverk för HR-

rapportering. För det andra utnämning av kvinnor till HR-roller så som att rekrytera en kvinnlig 
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generaldirektör samt tre kvinnliga rekryteringskoordinatorer. Det tredje initiativet bestod i att 

omvandla organisationens HR-funktionen till en HR- businesspartner modell, (Macneil & Liu, 

2017), vilket innebär att HR-funktionen är en rådgivande och stöttande part till chefer i HR-

strategiska frågor och framförallt ska verka värdeskapande i organisationen (Boglind et al., 

2013). De tre förändringarna i Macneil och Lius (2017) studie rapporterades av organisationen 

som studerades, samtliga som förbättringar avseende jämställdhetsarbetet. Författarna (2017) 

finner dock att det saknas reflektion från organisationen i dess rapportering hur förändringarna 

påverkat sysselsättnings specifika förbättringar eller övergripande jämställdhetsresultat. Det 

konstateranden som kan antas är att det fanns positiva policyförändringar, för att främja 

jämställdhet i organisationen. Det skedde en ökning av initiativ till att beakta 

jämställdhetsfrågor. Implementeringen av ett datasystem, förbättrade användning och 

utvärdering av HR-rapportering. Trots vissa förbättringar, var kvinnor fortfarande 

underrepresenterade i alla yrkesgrupper i den studerade organisationen, förutom i de 

traditionellt kvinnodominerade (Macneil & Liu, 2017). 

 

2.2.6 Jämställdhetsintegrering 
 

1994 beslutade regeringen att jämställdhetsintegrering skulle vara arbetssättet för att anta 

jämställdhetsfrågan (Wahl & Höök, 2007; SOU 1994:3). Jämställdhetsintegrering, är en 

översättning från engelskans gender mainstreaming. Jämställdhetsintegrering är en 

övergripande strategi vilken innebär; organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av 

beslutsprocesser, för att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla 

nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som vanligen deltar i beslutsfattande 

(Kommittédirektiv, 2005:7). 

 

I Norden har jämställdhetsarbetet vanligen utgjort en parallell verksamhet som sker vid sidan 

av det dagliga arbetet i organisationen (Mark, 2007). Uppfattningen om 

jämställdhetsintegrering har varit och är att organisationer, beslutsfattande och beslutsprocesser 

är könsbestämda det vill säga formade efter manliga normer och därför riskerar att reproducera 

ojämlikheter. Vilket innebär att jämställdhet inte kan uppnås genom parallella och separerade 

insatser, det är organisationerna och processerna i sig själva som måste förändras på alla nivåer 

(van Eerdewijk & Davids, 2014). 
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Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektiv ska vara en förutsättning för arbete 

på alla nivåer i en organisation, genom att systematiskt analysera aspekter av verksamheten ur 

ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsarbetet ska således integreras i det 

organisatoriska arbetet och genomsyra verksamheten och dess arbetsprocesser och länkas till 

dess kärnverksamhet (Amundsdotter & Gillberg, 2005; Mark, 2007). Arbetet genomförs av 

medarbetare och chefer i organisationen i det dagliga arbetet. Expertstöd kan tidvis vara 

nödvändigt i samband med implementering av jämställdhetsarbetet (Mark, 2007). Experter i 

jämställdhetsfrågor ska inte längre driva jämställdhetsarbetet utan snarare agera handledare. 

Ledningsgrupp, mellan chefer och arbetsledare ska förankra processen, ha relevanta kunskaper 

för att kunna ta ansvar för processen. Jämställdhetsintegrering är en strategi där chefer och 

medarbetare är aktörerna tillika dem som utför och gör och därmed äger frågan. Det är via 

medarbetarna genomförandet blir förankrat och gör skillnad (Mark, 2007). Införandet av 

jämställdhetsintegrering under 1990-talets mitt, har inneburit en efterfrågan på praktiska 

verktyg för att verkställa en implementering och institutionalisering av strategin (van 

Eerdewijk, 2014). I praktiken handlar det att styrdokument behöver revideras, 

jämställdhetsplaner bör införas, ett jämställdhetsperspektiv behöver avspeglas i 

verksamhetsplaner, strategisk planering och årsredovisning (van Eerdewijk, 2014; Mark, 2007). 

Utveckling av genusmål och genusbedömningar är verktyg för implementering av 

jämställdhetsintegrering, vilka syftar till att främja en jämnare könsfördelning samt att lyfta 

könsrelaterade frågor i organisationens arbetsprocesser, genusmål baseras främst på mätbara 

numeriska mål så som budgetmål (van Eerdewijk, 2014). För att åstadkomma det är ett första 

steg, kompetensutveckling av ledningen samt förankring i organisationen i sin helhet (Mark, 

2007). Jämställdhetsintegrering kräver därför mer än lärande på individnivå enligt Crossan et 

al. (1999) 4I-processmodell. Ledningen bör ha uppnått lärande på insikts- och gruppnivå där 

lärandet tolkats samt integrerats för att påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering, vidare 

bör ett organisatoriskt lärande existera för att möjliggöra ett arbete med jämställdhetsintegrering 

i sin helhet. Det finns ingen särskild detaljplan för jämställdhetsintegrering, genom att göra en 

jämställdhetsanalys i organisationen kan ansvariga finna förbättringsområden. En 

jämställdhetsanalys av verksamheten kan bland annat innefatta följande områden; 

verksamhetens konsekvenser, kärnverksamhetens innehåll, intern organisation, verksamhet och 

samhällsutveckling, det kan även handla om att analyser specifika arbetsprocesser (Mark, 

2007). 
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Kritik mot jämställdhetsintegrering  

 

Under 1990-talets senare del kom jämställdhetsintegrering att urvattnas och möta motstånd, 

under införandet av strategin i mitten av 1990-talet fanns förväntan om transformativ potential 

men som skulle bytas till besvikelse när denna transformativa potential inte förvekligades (van 

Eerdewijk & Davids, 2014; Ylöstalo, 2014). Problematiken består i att organisationer 

misslyckas med en institutionalisering av jämställdhet, vilket beror på att ansvaret fortfarande 

ligger på individnivå. Brist på kunskap om genusfrågor hos de som är ansvariga för att 

jämställdhetsintegrering implementeras bidrar till att det inte leder till något resultat (van 

Eerdewijk, 2014; Ylöstalo, 2014). Genusbedömningar anses ha ett värde för att det synliggör 

jämställdhetsfrågor, samtidigt är genusbedömningar kritiserade för att bli till administrativa 

uppgifter, vilka checkas av men i realiteten inte används. Jämställdhetsmål bör få en kvalitativ 

tyngd utöver dagens kvantitativa mått och mål (van Eerdewijk, 2014). Wahl och Hööks (2007) 

studie belyser att jämställdhetsintegrering bidragit till att könsfrågan och jämställdhet blivit 

undanskymt. Kritiker mot jämställdhetsintegrering menar att det hade lett till missvisande, det 

antogs att jämställdhet redan hade uppnåtts och att det därför ansågs som mer givande att arbeta 

med mångfald. Mångfald ansågs mer legitimt eftersom det hyllar olikheter istället för 

jämställdhet som har stort fokus på maktstrukturer (Wahl & Höök, 2007). 

 

En studie av finska statsförvaltningen med fokus på försvarsdepartementet lyfter problematiken 

med att de ansvariga tjänstemännen saknar tillräcklig kunskap för genomförandet av 

jämställdhetsintegrering som krävs för lyckad implementering av strategin (Ylöstalo, 2014). 

Vidare sammanlänkar Ylöstalo problemet med det motstånd mot strategin som finns på 

organisatorisk nivå, problem på organisationsnivå uppstår när tjänstemän är osäkra på varför 

eller hur de bör tillämpa jämställdhetsintegrering i sitt dagliga arbete. 

 

När jämställdhetsintegrering översätts från feministiska teorier och politiska förklaringar till ett 

anpassat organisatoriskt språk, blir jämställdhetsintegrering ofta legitimerad med 

konkurrenskraft, effektivitet och lönsamhet, medan den förändringspotential som jämställdhet 

relaterar till går förlorad (Ylöstalo, 2014). Jämställdhetsintegrering blir ofta könsmärkt, det vill 

säga att de kvinnliga perspektiven betonas och därmed blir jämställdhetsintegrering en 

kvinnofråga, vilken antas lösas av kvinnorna i organisationen (Ylöstalo, 2014). Vilket 

sammanstämmer med Ackers (1990) antagande om att organisationer är grundade på manliga 
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normer och värderingar. En annan missuppfattning om jämställdhetsintegrering är att den 

förväxlas med könskvotering, att genom en jämn könsfördelning uppnås målen (Ylöstalo, 

2014). Den som arbetar med integrering bör således vara insatt i förändringsplaner och kunna 

behandla frågor om hur synen på jämställdhet förstås i samband med specifika områden 

(Callerstig & Lindholm, 2011). En viktig faktor enligt Callerstig och Lindholm är det 

gemensamma lärandet i integreringsarbetet. De beskriver jämställdhetsintegrering som ett 

dilemma då förändringsarbetet måste hanteras till skillnad mot problem som oftast kan lösas. 

Callerstig och Lindholm menar att jämställdhetsintegrering innebär motsägelser vilka kan vara 

både till problem om de ignoreras eller en tillgång om de utnyttjas som en faktor för framtida 

förändringsarbete. 

 

2.3 Feminism 
 

I följande avsnitt avser vi att ge en kort introduktion till feminismen och dess utveckling och 

historia. Vidare kommer kapitlet att fördjupa sig i de teorier som presenterades i inledningen, 

därav tillägnas ett avsnitt för Rosabeth Moss Kanters (1993), Judit Butlers (1988) teorier om 

performativitet och den heterosexuella normen, samt ett avsnitt för Adriana Cavareros 

(2005;2014) syn på kön och identitet. 

 

Redan 1792, tar den feministiska teorin sin början med Mary Wollstonecrafts bok A Vindication 

of the Rights of Woman. Wollstonecraft hade en övertygelse om att kvinnans frigörelse var 

kopplad till framsteg och upplysning i samhället i stort. Under 1800- och 1900-talet utvecklades 

debatten om likvärdig behandling av kvinnor. Debatten innefattade kvinnors situation i såväl 

den sociala och samhälleliga sfären som den privata sfären i hemmet (Evans, 2009). Under 

1900-talets inledning infördes kvinnlig rösträtt i många länder, i Sverige fick kvinnor rösta 

första gången 1921 (Man för jämställdhet, 2017). Båda världskrigen men främst andra 

världskriget påskyndade förändringar angående de könade relationerna till hemmet och arbetet 

(Evans, 2009). 

 

I mitten av 1900-talet framkom en stor ikon inom feminismen och feministiskteori Simone de 

Beauvoir. Evans (2009) beskriver de Beauvoir (1972) könsuppfattning om man och kvinna som 

ordnat kring en binär uppdelning, det vill säga en tvådelad könsuppfattning, att könen är starkt 

avgränsade och polära. De Beauvoir (1972) belyser i boken The Second Sex problemet med den 

sociala fördelningen för kvinnor till hushållet och passivitet. Hon menade att kvinnor är varelser 
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som spenderar sina liv att följa i mannens fotsteg, alltid villig att göra sina sysslor och acceptera 

definitionen av verkligheten (Evans, 2009). Butler (1988) delar De Beauvoirs (1972) tankar om 

kön som binära, Butler menar att kön är en historisk företeelse med skapade beteenden vilka 

aktörerna utför och tror på, att det är något som tvingas fram genom sanktioner. 

 

Under 1960-talet handlade den feministiska kampen till stor del om ekonomisk och social 

jämlikhet. I slutet av 1970-talet framkom vissa sociala krav för kvinnor vilka kan definieras 

som feminism: tillgång till preventivmedel, abort för alla kvinnor, utökat statligt stöd till 

barnomsorg och lika behandling i lagen (Evans, 2009). 

 

Judith Butler dominerar 1990-talet hon utmanar med ett filosofiskt tänk om könens existens 

med boken Gender Trouble. Enligt Evans (2009) har Butlers (1988; 1990) verk varit 

betydelsefulla därför att de presenterar ett sätt att koppla bort antaganden om manligt och 

kvinnligt samt den naturliga ordningen av kön. Motstånd är dominant i Butlers arbete, hon anser 

att genom motstånd kan individer utmana avgränsningar som förtrycker. Samtida författare med 

Butler betonar att det är en biologisk skillnad, till skillnad från könsskillnad, hon tar även upp 

problemen med att kvinnor betalas mindre och utför största delen av hushållsarbetet. Kritiker 

menar att Butler inte tar hänsyn till den biologiska och kroppsliga världen (Evans, 2009). 

Feminismens grundantaganden har vilat på vita kvinnors frågor och rättigheter, vilket innebär 

att dem haft tolkningsföreträde, en utvidgad feminism belyser de många gånger dubbla förtryck 

färgade kvinnor utsätts för (Evans, 2009). Begreppet intersektionalitet lyfter detta och illustrerar 

hur olika maktordningar fungerar, begreppet synliggör att varken gruppen kvinnor eller män är 

enhetliga. Intersektionalitet förklarar hur frågor om makt och ojämlikhet vävs in i olika 

målgrupper eller etiketter människor tilldelas. Intersektionalitet visar på hur relationen över- 

och underordning skildras och effekten av strukturer så som kön, klass och ras utgör viktiga 

faktorer i relation till makt (de los Reyes & Mulinari, 2007). De problem som ännu existerar i 

västvärlden inbegriper oundvikligen skillnader mellan mäns och kvinnors löner samt 

uppdelningen i maktstrukturen (Evans, 2009). 

 

2.3.1 Kanter 
 

I Kanters verk från 1977 Men and women of the corporation, som kom i en andra upplaga 1993 

driver Kanter tesen om att arbetet gör människan (Wahl et al., 2011). Enligt Kanters synsätt kan 

kvinnor och mäns olika möjligheter inom arbetslivet kopplas till byråkratins historiska 
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utveckling (Wahl et al., 2011). Kanter (1993) anser att bilder av manligt och kvinnligt finns 

inbyggt i organisationens funktioner och positioner. Enligt Kanter är det 

organisationsstrukturen som begränsar individer och deras möjligheter i organisationer. Kanter 

presenterar en alternativ strukturellmodell för möjligheter, makt och antal. Kanters modell har 

relevans för förståelse för hur jämställdhetsarbetet är strukturerat. För att förstå chefers 

resonemang om jämställdhetsarbete anser vi att Kanters (1993) teori om hur strukturer 

begränsar behöver tas i beaktande. Genom Kanters modell och tes kan tillvägagångsättet och 

valen av chefers bedrivande av jämställdhetsarbetet tolkas och förklaras. 

 

Kanters strukturella modell delas in i tre kategorier; möjligheter, makt och antal (Kanter, 1993). 

Möjligheter avser att som individ ha möjlighet att förflytta sig och utvecklas i organisationens 

hierarki, och hur dessa möjligheter påverkar människors engagemang i arbete. Den hierarkiska 

ordningen bildar en möjlighetsstruktur. Att lyckas innebär att förflytta sig uppåt i hierarkin 

(Kanter, 1993). Enligt Kanter kommer Möjlighetsstrukturen att definiera hur individer betraktar 

sig själva och sitt arbete. Möjlighetsstrukturer kan bestämmas av t.ex. möjlighet till befordran, 

möjlighet att få utmaningar, kunna utvecklas, möjlighet till belöning och kompensation. 

Individer med knappa möjligheter tenderar att begränsa sina ambitioner och har låga 

förväntningar om befordran. Könens olika möjlighetsstrukturer förklarar kvinnor och mäns 

olika beteenden i organisationer. Beteendena uppfattas sedan som typiskt manligt eller 

kvinnligt (Kanter, 1993). Vad Kanter menar är att dessa beteende bör tolkas som mänskliga 

beteenden vilka är en följd av en individs möjligheter i en organisation. (Wahl et al., 2011). 

 

Med makt avser Kanter (1993) individens förmåga att få saker gjorda, att kunna mobilisera 

resurser och agera effektivt för att uppnå organisatoriska mål. Makt beror på främst den 

formella arbetssituationen, hierarki, allianser med chefer, kollegor underordnade, men även på 

karaktär av arbete, huruvida arbetet är standardiserat eller fritt, samt hur synlig är funktionen, 

tillika om individens arbetsprestationer uppmärksammas högre upp i organisationen. Kanter 

anser att det är maktskillnader som förklarar män och kvinnors olika beteenden i organisationer 

snarare än könsskillnader. 

 

Antal avser förhållandet mellan antal kvinnor och män i en arbetsgrupp, att tillhöra minoritet 

eller majoritet i en grupp (Wahl et al., 2011). Gruppsammansättningens tillika antalsstrukturens 

betydelse, får enligt Kanter (1993) konsekvenser för prestationer individernas prestationer. 

Kanter har en tilltro att organisationsstrukturen kan förändras för att passa flera individer, 
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medan Wahl et al. (2011) lyfter ett antal studier (Ressner, 1995; Kvande & Rasmussen, 1990; 

Lindgren, 1985, 1992, 1999) vilka visar hur organisationsstrukturer skapar olika villkor för 

kvinnor och män samt upprätthåller könssegregering i organisationer.  

 

2.3.2 Performativitet och den heterosexuella matrisen 
 

Judit Butlers (1988) teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen problematiserar 

könsbegreppet. Teorierna belyser en del av problematiken för att uppnå jämställdhet genom att 

Butler förklarar hur kön produceras och reproduceras i den organisatoriska kontexten. Butlers 

teorier tar sin utgångspunkt i bland annat, fenomenologi samt antropologiska och filosofiska 

diskurser. Hon använder teatern som metafor för att skildra hur kön konstrueras. Butlers teori 

handlar om att överväga att det existerar ett sediment av könsnormer vilka producerar ett särskilt 

fenomen av vad som är det naturliga könet, vad varandet av en verklig kvinna eller man innebär. 

Att det så kallade naturliga könet över tid producerats i en matrealiserad form vilken framträder 

som kroppens naturliga konfiguration av kön vilka existerar i binär relation med varandra. 

Enligt Butler (1988) är kön därför snarare en historisk företeelse än en rent fysisk och biologisk. 

Butler citerar Simone de Beauvoir (1972), hon säger; "man föds inte till kvinna, utan snarare 

blir man till kvinna". Butler (1988) förklarar grunden för könsidentitet som repetition av 

stiliserade handlingar genom tiden, vilket gör att publiken och inklusive aktörerna själva, 

kommer att tro på dessa handlingar och utföra dem i sättet att tro. 

 

Det som kallas könsidentitet är enligt Butler (1988) en prestationsförmåga som tvingas fram av 

sociala sanktioner och tabun. På grund av prestationsförmåga, att prestera drar Butler paralleller 

till teatern. De handlingar som kön utgörs av har således likheter med framförda handlingar 

inom teatraliska sammanhang. Butler undersöker på vilket sätt kön byggs genom specifika 

kroppsliga handlingar och vilka möjligheter som finns för den kulturella omvandlingen av kön 

i sådana handlingar. 

 

Butlers (1988) teori om performativitet handlar om att dramatisera, att reproducera och att 

iscensätta kön. Butler talar om ett tvång av kroppen att överensstämma med en historisk idé om 

vad det är och innebär att vara kvinnan. Att vara kvinna innebär att framkalla kroppen till att 

bli en kulturell symbol, för att förkroppsliga sig i lydnad mot en historiskt avgränsad möjlighet, 

och att göra det som ett varaktigt och upprepat kroppsligt projekt (Butler 1988). Det 

iscensättande som sker är ett iscensättande som pågått sedan tidigare, innan dess att den 
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enskilda individen antog scenen. Det är där med ett upprätthållande av de sediment av kön som 

återupprepats genom historien. Det handlar således om upprepning, repetition av iscensättandet 

av kön (Johansson & Lalander, 2013). Butler (1988) menar att iscensättandet av kön påverkas 

av dess strategiska mål, att bevara en binär könsuppfattning, det vill säga en tvådelad 

könsuppfattning om man och kvinna, maskulint och feminint tillika den heterosexuella 

matrisen. Enligt Butler är det själva iscensättandet, tillika agerandet som markerar och tydliggör 

de sociala lagar som kön begränsas av manligt som kvinnligt. Vidare menar Butler att kön är 

en prestation med tydligt bestraffande konsekvenser. Hon menar att kön är en del av det som 

förmänskligar individer i vår samtida kultur. De individer som misslyckas med att göra sitt kön 

rätt, utsätts för regelmässiga sanktioner, eftersom det inte finns någon kärna eller något specifikt 

ideal som kön eftersträvar, är det således det varierade iscensättandet som skapar idén om vad 

kön är. Det finns en tyst kollektiv överenskommelse att utföra, producera och bibehålla de 

diskreta och polära könen (Butler, 1988). 

 

2.3.3 Cavarero ett annat perspektiv 
 

Cavarero framhåller att feministisk teori är fångat av ett maskulint språk, genom att i den 

poststrukturalistiska teoribildningen4 är maskuliniteten priviligierad i användning av tal, skrift 

och tankesätt (Bertolino, 2008). Genom att arbeta med klassiker som Platon, stjäl eller snarare 

lånar Cavarero gestalter, för att omplacera dem och därigenom ändra deras betydelse. Cavarero 

arbetar med stereotyper för att dekontextualisera och ompositionera dem, avsikten är inte att 

göra en omskrivning av historien, utan att snarare visa andra aspekter av den (Bertolino, 2008). 

 

Cavarero menar att mänsklig exponering och interaktion är grundat i den kroppsliga uniciteten 

i var och en av oss. Hon talar om människor som kött och blod, som är här och nu, tillika en 

absolut lokalitet. Genom att vara människa av kött och blod, med ansikte, kropp, namn, en 

berättelse, en röst, vars unicitet är exponerad och delad med andra, män och kvinnor i det 

sårbara sammanhanget av mänskligt, kroppsligt och ändligt liv (Cavarero, 2005; Bertolino, 

2008). 

                                                           
4 Poststrukturalistiska teoribildning, har rötter i den strukturalistiska teoribildningen, framkom som en kritik mot 

strukturalismen Chaffee & Lemert (2009). Företrädare; Jacques Derrida (1930–2004), Michel Foucault (1926–

1984), Jacques Lacan (1901–1981) Poststrukturalister avfärdar strukturalismens tanke om att mening skapas av 

en underliggande struktur. Poststrukturalister anser att meningsskapande är en ständigt pågående process (Storey 

s. 275). 
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Cavarero (2005;2014) begränsar således inte människan till ett vad, en förutbestämd roll enligt 

ett varierande manus i jämförelse med Butler (1988). Identitet enligt Cavarero utgörs av två 

nivåer, ett vad och ett vem. Där vadet står för de kollektiva kategorier som varje människa 

tillhör. Vemet som Cavarero benämner intero singolare 5 uttrycker det unika som särskiljer 

människan från alla andra. Intero singolare tillika vem kan endast förstås i relation till den andra 

(Cavarero, 2014). Cavarero menar att människan först kan få insikt om sitt vem genom 

relationen till den andra. 

 

Människan som berättelsebar  

 

Strandén-Backa (2012) förklarar Cavareros syn på identitet genom ett identitetsbegär och ett 

berättelsebart jag. Hon menar att varje individ har ett inneboende begär efter ett unikt jag. Till 

skillnad från Butler (1988) är inte identitet något iscensatt som spelas upp, Strandén-Backa 

(2012) uttrycker det som att Cavareros syn på identitet är en strävan efter att få sin egen unika 

berättelse, berättad av andra, att därigenom får individen förståelse för vem hen är. 

Identitetsbegäret genom en strävan efter att vara berättelsebar är enligt Cavarero ett medfött 

grundläggande drag hos människan, en känsla om att hens livsberättelse är unik samt enbart 

tillhör hen (Strandén-Backa, 2012). Cavareros berättelsebara jag ska inte förväxlas med 

berättelsens performativa kraft, det centrala är känslan av att vara berättelsebar, inte berättelsen 

och dess innehåll i sig själv (Strandén-Backa, 2012). Enligt Cavarero är den postmoderna 

teoribildningen, jämför Butler (1988) fokuserad på det performativa, det iscensatta där färdiga 

manus skapar påtvingade identiteter att förhålla sig till (Strandén-Backa, 2012). 

 

Relationellt ledarskap  

 

Ryther (2010) föreslår Cavareros synsätt på människan i lärarrollens relation till eleven, där 

hon fokuserar på det relationella i det mänskliga mötet mellan en lärarkandidat och en elev. 

Genom att lyfta fram Cavareros synsätt på människan som berättelsebar och unik anser Ryther 

(2010) att mötet mellan lärarkandidaten och eleven öppna för mer än vad vi är i våra roller. 

Eleven blir därigenom bemött som en unik individ med en röst och inte enbart ett namn i en 

klasslista. Samma förhållningssätt om människan som intero singolare kan appliceras i 

                                                           
5 Unikt existerande 
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organisationen i mötet mellan chefer och medarbetare. Där medarbetaren blir bemött som en 

unik individ som ett vem framför ett vad. Cavarero (2014) betonar att den unika individen som 

ett vem, inte kan reduceras till en kategori av kön, etnicitet eller efter sina prestationsförmågor. 

Det unika vemet, intero singolare framträder i mötet med den andra eftersom vemet alltid är 

relationellt och kontextuellt, individen får således tillgång och förståelse för sitt unika vem i 

mötet med den andra (Cavarero, 2014). Enligt Ryther (2010) är det relationella 

förhållningssättet till människan som intero singolare av ett pedagogiskt värde eftersom det 

inte begränsar människan till ett objekt och en kategori av ett vad och därigenom öppnar det för 

möjligheter, när människan inte begränsas till ett objekt. I den organisatoriska kontexten bör 

det föreligga samma behållning av att agera relationellt, samt öppna för möjligheter vilka 

främjar jämställdhet.  

 

Begåvningsreservargumentet  

 

Genom att förstå människan som berättelsebar samt som intero singolare möjliggör i 

jämställdhetsarbetet, särskilt eftersom begreppet intero singolare inte reducerar människan till 

kategorier av ett vad. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan jämställdhetsarbete sättas i 

förbindelse med kvalité (Mark, 2007). Kvalité kan kopplas till begåvningsreservargumentet 

vilket innefattar teorier om att beakta olikheter mellan könen i jämställdhetsarbete (Mark, 

2007). Begåvningsreservargumentet kan anses sammanstrålar med Cavareros syn på 

människan, genom att argumentet förutsätter att det finns skillnader mellan könen, och att 

kvalitéer hos skilda unika individer bör tas tillvara på för att öka kvalité och därigenom 

lönsamhet inom organisationer (Mark, 2007). Kvalitetsdiskussionen förutsätter således att det 

finns olikheter mellan könen, att olikheter kompletterar varandra och bidrar med olika saker i 

organisationen. Om kön ses som olika berikas exempelvis arbetsprocessen av båda könen 

representerade tillika ett tvåkönsperspektiv, det bidrar med fler synsätt än ett enkönat 

perspektiv. Därigenom skapar jämställhet en kreativ organisation och arbetsplats (Mark, 2007). 

Ett tvåkönsperspektiv främjar även lärande i organisationen därav finns det även en pedagogisk 

vinning. Förespråkare för olikheter mellan könen framhåller kvinnors utmärkande drag som 

fördelar. Det som talar emot detta tankesätt är att kvinnor formats under ofria och orättvisa 

omständigheter, det kan ifrågasättas om dessa föreställningar ska bevaras. Kvalitetsargumentet 

för jämställdhet avser att jämställdhetsarbetet ingår i organisationens kvalitetsutveckling att 

genom jämställdhet förbättra kvaliteten i produkter och arbetsprocesser (Mark, 2007). 
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Teorikapitels första avsnitt vilket behandlar organisation, ledarskap och HRM initierar studiens 

utgångspunkt i att kön bör beaktas i organisation, ledarskap samt ledning och styrning av 

mänskliga resurser. Avsnittet belyser att organisation betraktats som könsneutralt trots att 

organisation kan hävdas vila på manliga grundantaganden. 

Definitionerna av jämställdhetsarbete används tillsammans med lärandenivå för 

jämställdhetsarbete och karaktär av jämställdhetsarbete kategoriserat som systembevarande 

eller systemförändrande arbete för att förstå och förklara hur jämställdhetsarbetet bedrivs i de 

studerade organisationerna. De tre feministiska teoribildningarna används för att ge förståelse 

för vilka hinder, utmaningar och möjligheter chefers genomförande av jämställdhet består i. 

Definitionen av jämställdhetsarbete tillsammans med de tre feministiska teoribildningarna 

utgör således ett raster av ett vad och ett hur chefers verkställande av jämställdhet kan förstås 

och förklaras genom. Kanters (1993) modell har i denna studie en relevans för förståelse för 

hur jämställdhetsarbetet är strukturerat. Genom Kanters modell och tes kan tillvägagångsättet 

och valen av chefers bedrivande av jämställdhetsarbetet tolkas och förklaras. Butler (1988) 

åskådliggör hur djupt rotade könsrollerna och den binära könsuppdelningen är, vilket har 

betydelse för hur kön produceras och reproduceras i den organisatoriska kontexten, vilket i 

förlängningen har en relevans för hur jämställdhet verkställs av aktörerna chefer. Författarna 

för denna studie hävdar att Cavareros (2005; 2014) syn på identitet och kön öppnar upp för 

chefers verkställande av jämställdhet bortom historiska företeelser av kön och vad 

verkställandet av jämställdhet kan innebära. Författarna anser att ett relationellt och 

individanpassat ledarskap tillsammans med beaktande av begåvningsreservargumentet främjar 

verkställandet av jämställdhet inom organisationen. 

 

2.5 Källkritik 
 

Det kan diskuteras huruvida avsnittet om Chefer och deras ledarskap i allt större utsträckning 

kunnat baseras på fler studier från forskningsfronten. Studien avser inte att bidra med en djupare 

utläggning, avsnittet avser främst att redogöra för studiens initialläge i ämnet; organisation, 

ledarskap och HRM.  
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Avseende jämställdhet och jämställdhetsarbete har studien i första hand baserats på svensk 

forskning och därefter forskning från norra Europa, i tredje hand har studien använt forskning 

från liknande ekonomier i västvärlden. Valet grundar sig i att denna studie undersöker chefers 

genomförande av jämställdhet i organisationer i Sverige. Det kan därför ifrågasättas huruvida 

studien presenterar forskningsfronten inom området jämställdhet och jämställdhetsarbete, 

beaktande den presenterade forskningens datering. Angående valet av feministisk teoribildning 

baseras på att feministiska teorier saknas inom forskning gällande organisation och ledarskap 

(Alvesson & Due, Billing 2009). Forskning har i stor utsträckning varit könsblind6 (Wahl et, al. 

2011). Emellertid kan det ifrågasättas om en annan teoribildning skulle kunna ställas emot den 

feministiska teoribildningen för att ge flera perspektiv. Vi har medvetet valt att enbart utgå från 

feministiska teorier för att framhålla andra aspekter som sällan annars framkommer i den 

organisatoriska kontexten.   

                                                           
6 De manliga perspektiven har generellt sett dominerat forskningen.  
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3. Metod 
 

Insamlandet av empirin har skett genom enskilda intervjuer med chefer och HR-partners med 

ett ansvar för jämställdhetsarbetet. Informanterna verkar inom olika organisationer och skilda 

branscher inom Västra Götalandsregionen. 

 

3.1 Metodval 
 

I insamlandet av det empiriska resultatet har vi haft ambitionen att fånga berättelser och 

skildringar ur ett arbetsliv, beskrivningar och berättelser av chefer och HR-partners om vad det 

innebär när dem som aktörer är involverade i olika handlingar som kan benämnas att göra 

jämställdhet. Eftersom tidigare studier visar att det formellt är jämställt men att det fortfarande 

råder ojämställdhet avseende förverkligandet av jämställdhet till reella handlingar (Eriksson- 

Zetterquist & Renemark, 2016; SOU 2014;80) har vi utgått från att praktiken inom 

organisationer är ojämställd.  

 

Vi ansåg att kvalitativ metod lämpade sig bra för studien eftersom avsikten var att skildra 

aktörernas berättelser om vad det kan innebära att verkställa jämställdhet tillsammans med de 

hinder och utmaningar som följer arbetet. Författarnas förhållningsätt genom denna studie har 

varit att betrakta dessa aktörer som unika och berättelsebara individer likt den synen Cavarero 

(Bertolino, 2008) förespråkar beträffande kön och identitet. Först redogörs studiens 

utgångspunkt i organisering och ledarskap, sedan följer en beskrivning och kategorisering av 

jämställdhet och jämställdhetsarbete. Vidare har vi utgått från tre skilda feministiska 

teoribildningar, Bryman och Bell (2017) framhåller att kvalitativ forskning är förenlig med en 

feministisk form av känslighet och att feministisk forskning anses ha en angelägen del i 

företagsekonomisk forskning, vilket annars oftast har ett perspektiv utformat efter manliga 

normer. 

 

I denna studie har en abduktiv ansats antagits, vilket innebär att växla mellan empirisk och 

teoretisk reflektion (Alvehus, 2014). Problemfrågeställningen tog sin början i praktiken, utifrån 

att författarna själva reflekterade över hur jämställdhetsplaner inte blir till verkliga handlingar 

i arbetslivet. Genom att eftersöka forskning inom ämnet kunde vi fastställa att problemet 

existerade, grundat på tidigare forskning om att det råder en diskrepans mellan 

jämställdhetsplaner och verkliga handlingar i organisationer (Eriksson-Zetterquist & 
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Renemark, 2016). Efter en litteraturgenomgång av jämställdhet i organisationer kunde vi 

konstatera att forskningen till stor del är och har varit fokuserad på det ojämställda. Därför 

ställde vi oss frågande till vad och hur det är när det genomförs jämställhet. Vi återvände till 

teorin för att finna begrepp och förklaringar på jämställdhetsarbete för att definiera vad 

jämställdhetsarbete kan vara. För att beskriva hur jämställdhet genomförs vände vi oss till den 

feministiska teoribildningen. Genom tre definitioner av vad jämställhetsarbete kan innebära 

samt tre skilda feministiska teorier skapade vi ett teoretiskt raster för att analysera och tolka vår 

empiri. Vid sammanställningen av empirin har vi låtit praktiken få tala, utifrån skilda berättelser 

ur arbetslivet har vi tematiserat berättelsernas gemensamma beröringspunkter. I analysen av det 

empiriska materialet har vi sedan återgått till teorin för att ge förklaringar till berättelserna ur 

praktiken. 

 

3.1.2 Intervjuer 
 

Vi ansåg att intervjuer var en lämplig metod för insamling av empiri eftersom studien bygger 

på en kvalitativ metod. Syfte med intervju som metod är att få fram hur människor upplever 

olika sidor av sin livssituation (Dalen, 2015). I vårt fall handlar det om chefers och HR-partners, 

med ansvar för jämställdhet, i arbetssituationen. Centralt inom kvalitativ forskning är att få 

kunskap om fenomen rörande individer och situationer i deras sociala verklighet (Dalen, 2015), 

vilket var avsikten för denna studie. Vi ansåg semistrukturerade intervjuer som lämpliga för 

denna studie, för att få en inblick i vad görandet av jämställdhet är, eftersom ämnet är baserat 

på olika individers subjektiva upplevelser. Vi ville styra in informanten på temat jämställdhet 

men för att kunna fånga informanternas upplevelser ansåg vi att intervjun inte kunde vara allt 

för strukturerad. Jämställdhet kan vara ett känsloladdat ämne, därför valde vi att arbeta enligt 

områdesprincipen. Områdesprincipen innebär arbeta sig utifrån periferin intill det mer centrala 

frågeställningarna, vilka oftast är mer känsloladdade (Dalen, 2015). De inledande frågorna 

handlar om att skapa förtroende och trygghet, att få informanten att känna sig bekväm i 

situationen, därefter kan det centrala temat få ta plast för att sedan avsluta med mer generella 

frågeställningar (Dalen, 2015). 

 

3.2 Urval 
 

Vi har specifikt valt att intervjua chefer och HR-partners som har ett ansvar för 

jämställdhetsarbetet, vi ville undersöka hur dem som aktörer upplever och ser på innebörden av 
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att göra jämställdhet. Fem av informanterna är chefer och två är HR-partners, samtliga har ett 

ansvar för jämställdhetsarbete inom sina organisationer. Vi intervjuade totalt sju informanter i 

sex olika organisationer i skilda branscher, fördelat på sex intervjutillfällen, två av 

informanterna, HR-partners på Kommunen intervjuades tillsammans. Av informanterna var sex 

var kvinnor och en var man, dominansen av kvinnliga informanter var inte ett medvetet val. En 

förklaring till att det blev övervägande del kvinnor kan vara att det oftast är kvinnor som är 

verksamma i yrkesrollen med ansvar för jämställdhetsarbetet (Macneil & Liu, 2017; Ylöstalo, 

2014). Två av informanterna arbetar vid organisationer som är mansdominerade, två 

informanter arbetar vid organisationer som är kvinnodominerad, resterande tre informanter 

arbetar i organisationer där det råder en relativt jämn könsfördelning. För att fånga en bredd 

och variation i empirin har vi medvetet valt att rikta oss till skilda branscher. Branscher som 

finns representerade är handeln, åkeribranschen, bank och försäkring, detaljhandeln, vård och 

omsorg, kommun samt en statlig myndighet. Vi har valt att hänvisa till organisationerna som 

Banken, Handeln, Kommunen, Åkeriet, Myndigheten och Assistansbolaget.  

 

I en kvalitativ studie är inte målet att generalisera resultaten till en större population (Dalen, 

2015). Dalen (2015) framhåller att det trots allt är betydande hur informanter väljs ut för en 

studie. Vi har gjort förfrågan om intervju hos elva olika organisationer vilket resulterade i sex 

intervjuer. Samtliga förfrågade var initialt intresserade av att deltaga och tyckte studien var 

intressant, men fem tackade nej på grund av tidsbrist. En av de tillfrågade avböjde på grund av 

att hen inte förstod syftet med intervjun. Vi ansåg slutligen att sju informanter var skäligt för 

att få tillräckligt innehållsrika insamlingsdata. Trots att informanterna valts från olika branscher 

fann vi snart likartade beskrivningar om upplevelsen och innebörden av att göra jämställdhet, 

vilket kan tolkas som en mättnad. 

 

3.3 Trovärdighet 
 

Vi är båda kvinnor och har varit yrkesverksamma 15 respektive 27 år, vi har där med varit en 

del av det svenska arbetslivet. Därav har vi båda upplevt när det görs jämställdhet och 

ojämställdhet. Vi vill därmed tydligt klargöra vår koppling till ämnet som har studeras i avsikt 

att visa transparens, för att läsaren ska kunna förhålla sig kritiskt till tolkningar av resultaten 

som gjorts (Dalen, 2015). Ett dilemma gällande feministisk forskning är att det finns tendenser 

till att forskarnas egen förståelse och tolkning färgar informanternas upplevelser (Bryman & 

Bell, 2017) det gäller att hantera spänningen som uppstår vid tolkning av informanternas 
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berättelser, särskilt då informantens berättelse hotar eller skiljer sig från forskarens uppfattning. 

Bryman och Bell (2017) förespråkar en ickehierarkisk relation i intervjusituationen för att 

minska den risken. Närmare handlar det om en intervjuform som baseras på tillit och förtroende 

mellan frågeställaren och intervjupersonen. Frågeställaren måste samspela och ta hänsyn till de 

synsätt som informanterna har (Bryman & Bell, 2017). Vid insamlandet av empiri lades stor 

relevans vid både reliabilitet och validitet för att studien ska framstå som trovärdig och ha 

överförbarhet. Med reliabilitet menas att metoder för insamling och analys av material vad 

gäller studierna ska kunna kontrolleras av andra forskare (Dalen, 2015). Reliabilitet och 

validitet hör dock till den kvantitativa forskningen, inom kvalitativa studier kan reliabilitet och 

validitet hanteras genom att vara ytterst konkret i beskrivningarna av de enskilda leden i 

forskningsprocessen så att en annan forskare i princip skulle kunna utföra samma studie (Dalen, 

2015).  

 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
 

Före intervjun kontaktandes samtliga informanter via e-post, i det fall informanterna tackade ja 

till deltagandet, mejlades ett missiv7 samt en kort beskrivning av ämnet för studien och 

intervjun8. Vi valde att konkretisera chefers genomförande för informanterna genom att vi 

förklarade att utgångpunkten för intervjun handlade om chefers jämställhetsarbete, aktiva 

åtgärder och arbetsförhållanden. 

 

Vi använde oss av en intervjuguide, av semistrukturerad karaktär. Intervjuguiden fungerade 

snarare som ett stöd för att intervjuerna inte skulle sväva ut allt för mycket, än uppradade frågor. 

Inledande frågor bestod av en generell karaktär, som roll i organisationen, vad organisationen 

har för värdegrund samt hur organisationen bedriver jämställdhetsarbete. Syftet med de 

inledande frågorna var att få en generell förståelse för informantens yrkesroll och organisation, 

men även för att skapa utrymme för en avslappnad intervjusituation. Efter de inledande frågorna 

utgick vi från stödpunkter, vilka behandlade jämställdhet och jämställdhetsarbetet. Här kom 

intervjuerna att övergå mer till berättelser om upplevelser av jämställdhet och 

jämställdhetsarbete. Enligt Dalen (2015) bör det insamlade materialet vara så fylligt som 

möjligt, det är informantens skildring som är det centrala i en kvalitativ intervju, vilket stärks 

                                                           
7 Se bilaga 3 
8 Se bilaga 4 
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genom bra frågeställningar från frågeställaren. Vi ville fånga informanternas upplevelse av 

jämställdhet och jämställdhetsarbete inom organisationen och arbetslivet, och förhöll oss till 

det temat vid intervjuerna. För att konkretisera ämnet för informanterna valde vi att skicka ut 

en beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till, vi valde dock inte att skicka med frågorna, 

eftersom vi ville undvika förhandskonstruerade svar. I beskrivningen berättade vi att vår 

utgångspunkt för jämställdhet i insamlandet av empirin låg i arbetsförhållanden. 

Intervjusituationen gick till så att en av oss intervjuade medan den andra observerade samt förde 

anteckningar. Samtliga intervjuer har spelats in för att sedan transkriberats, vi har valt att så 

noggrant som möjligt transkribera intervjuerna. Det transkriberade materialet omfattade cirka 

110 sidor text. Efter transkriberingen har vi sökt gemensamma nämnare bland informanternas 

berättelser. Vilka har tematiserats utefter två huvudteman av vad och hur, vad jämställdhet och 

dess utmaningar anses vara och hur det görs och införlivas enligt informanternas berättelser. 

Transkriberingar har sedan sammanfattats under dessa tematiseringar och redovisas i 

empiriavsnittet nedan. Empirin har sedan analyserats utifrån vad jämställdhetsarbete kan 

identifieras som samt hur jämställdhet görs av aktörerna chefer och HR-partners. Det empiriska 

resultatet utgör en praktisk nivå av förståelse för hur chefer gör jämställdhet som vidare i 

studiens tolkning tolkas och förklaras på en teoretisk nivå i för att besvara studiens syfte. Empiri 

avsnittet talar utifrån en verksamhetsnära struktur. Betydande för studien är att levandegöra 

aktörerna i sin kontext, snarare än att fokusera på den enskilda individen. Inledningsvis 

presenteras informanterna för att ge dem namn och sammanhang, i syfte att levandegöra dessa 

individuella berättelser och aktörer i sin kontext. Vidare fortsätter avsnittet empiriskt resultat 

genom en tematisering av jämställdhet eftersom det betydande för studien är aktörernas 

verkställande av jämställdhet, samt dess hinder och utmaningar. 

 

3.4 Etik 
 

Vid intervjuer finns det etiska aspekter att ta hänsyn till, som till exempel hur personerna 

kontaktas (Dalen, 2015). Vi kontaktade samtliga informanter via e-post, där vi presenterade oss 

själva och vår studie. I mejlet bifogades ett missiv samt en förenklad beskrivning av studiens 

initialläge i aktiva åtgärder och arbetsförhållanden. Vi förklarade i mejlet att vi följer 

Forskningsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt, anonymt samt att informationen hanteras konfidentiellt. I god tid innan intervjun 

mejlades en struktur på frågeställningen till informanterna. 
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3.5 Metodkritik 
 

Det kan ifrågasättas om intervjuer som metod för insamlandet av empiri kan anses tillräckligt. 

Ett komplement till intervjuer kunde varit fokusgrupper. Enligt Bryman och Bell (2017) innebär 

fokusgrupper en sorts gruppintervju med flera deltagare, vilken går ut på både gruppintervju 

och fokuserad intervju där deltagarna valts ut för ett specifikt ämne. Alvehus (2014) anser att 

fokusgrupper och intervjuer passar bra att kombinera och frambringar liknande empiriskt 

material. Vi hade för avsikt att kombinera intervjuer med två fokusgrupper, men på grund av 

att den organisation vi först avsåg att undersöka genom intervjuer och fokusgrupper tackade nej 

till att fullfölja studien, vilket dels berodde på tidsbrist från deras sida men även handlade om 

en kostnadsfråga. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att avvara ett tiotal medarbetare för att först 

intervjuas under en timme var per person för att sedan även delta i fokusgrupper. Därför fick vi 

tänka om och insåg även att det först uttänkta konceptet med fokusgrupper och intervjuer skulle 

bli svårt att få någon annan organisation att delta i på grund av tidskriteriet för studien. Kritik 

som framförs mot intervjuer som metod är att intervjuer är tidskrävande, bland annat på grund 

av transkriberingen av de inspelade materialet. Men även risken för att information går förlorad 

i transkriberingsförloppet till följd av att det som hörs på inspelningarna kan tolkas fel. Det som 

framkom i insamlandet av studiens empiri är endast några individers uppfattningar, det bidrar 

således inte till någon generell syn på problemområdet. Informanternas svar bidrar till att 

problematisera samt en förståelse för studiens frågeställning och syfte. Det går även att 

ifrågasätta om informanternas svar och dess sanningshalt överensstämmer med realiteten. 

Eftersom vi i förhand inte sände ut intervjufrågorna utan endast skickade ut en beskrivning av 

hur intervjutillfället skulle förlöpa samt att vi fann en mättnad bland de olika informanternas 

svar kan vi anta att svaren inte var konstruerade utan kan betraktas som någorlunda 

sanningsenliga.  
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4.Empiriskt resultat 
 

Det empiriska resultatet inleds i 4.1 med en beskrivning och presentation av informanterna vid 

de skilda organisationerna, för att ge informanterna ett namn och sammanhang. Vidare följer 

tematiseringar av studieområdet; hur chefer verkställer jämställdhet. Avsnitten efter 4.1 har 

följaktligen snarare ett fokus tematiseringen och på aktörerna i sin specifika verksamhet, 

eftersom det betydande för studien är aktörernas verkställande av jämställdhet, samt dess 

inneboende hinder och utmaningar. 

 

4.1 Informanterna och deras organisationer 
 

På Banken arbetar HR-chefen sedan 2006. Hennes arbete innefattar alltifrån att attrahera, 

rekrytera, utveckla, behålla till att avsluta medarbetare. Informanten har hjälp av två 

administratörer varav den ena administratören ansvarar för löner och ekonomi och den andra 

för personaladministrativa frågor. Som HR-chef ansvarar informanten för att det finns processer 

och strukturer som chefer kan förhålla sig till. HR-chefen finns där som hjälp och stöd för 

cheferna i organisationen. Informanten måste ha ett helhetsperspektiv på organisationen då hon 

sitter med i företagsledningen. Det råder en relativt jämn könsfördelning i organisationen, med 

56 % kvinnor. Av cheferna i organisationen är 14 män och 9 kvinnor. HR-chefen på Banken 

säger att hon tycker jämställdhetsfrågor är jätteviktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv;  

 

”Vi har inte råd med ett ojämställt, ojämlikt samhälle som jag ser, för att vi ska ha det bästa 

samhället måste det vara jämställt.” 

 

Informanten talar även om makt och möjligheter, kvinnors möjligheter ska vara lika stora som 

männens, kvinnor och män ska ha rätt till lika utvecklingsmöjligheter och lika lön för likvärdigt 

arbete. Hon anser att det finns en maktobalans totalt sett i samhället; 

 

”För det är ju så att någon som har makt vill sällan lämna ifrån sig frivilligt.” 
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På Banken är jämställdhetsfrågor inget ämne som diskuteras i fikarummet. Inte mer än att man 

ofta får höra om det är en kvinnodominerande grupp att de skulle gärna vilja ha in en manlig 

kollega. HR-chefen tror inte att medarbetarna upplever Banken som en ojämställd arbetsplats. 

 

I Handeln möter vi en mellanchef för ett detaljhandelsföretag, hon leder och ansvarar för driften 

av ett flertal butiker i ett specifikt geografiskt område. Hon har tidigare arbetat som butikschef 

i området och har genom ett traineeprogram avancerat till den position hon besitter idag. 

Könsfördelningen i informantens enhet är relativt jämt fördelad på chefspositionerna. Överlag 

finns det fler kvinnor än män representerade i företaget. Mellanchefen i Handeln tycker att 

jämställdhet för henne är;  

 

”Att vi ska bli bedömda som individer och inte efter kön, att du är könsneutral avseende alla 

arbetsuppgifter, och givetvis lön efter prestation. Alla ska behandlas lika.” 

 

Mellanchefen i Handeln säger att jämställdhet främst diskuteras bland chefer i samband med 

rekrytering. 

 

På Myndigheten arbetar enhetschefen, han har tidigare arbetat som HR-partner i fem år på 

samma myndighet. Vid årsskiftet bytte han till sin nuvarande tjänst där han är ansvarig för en 

enhet som sträcker sig från Skaraborg till Stockholmsregionen. Bland kontorsmedarbetarna 

råder en jämnare fördelning mellan män och kvinnor än ute i de lokala enheterna. 

Könsfördelningen på den lokala enhet som enhetschefen utgår ifrån är mansdominerad, där 

finns 21 män och 1 kvinna. Enhetschefen på Myndigheten anser att varje människa är unik, 

vilket han uttrycker på följande sätt; 

 

”Oavsett om du heter Bosse eller Britta det spelar ingen roll, du är en människa för mig.” 

 

Vid rekrytering och i arbetssammanhang bedömer enhetschefen människan utefter kompetens 

och kunskap, han säger att det handlar om vem du är. Informanten ser att kvinnor i en 

organisation som är mansdominerad kan bidra med så mycket mer utveckling i organisationen. 

En mix av kön och ålder bidrar till en ökad dynamik och ett bra arbetsteam. Informanten säger; 

 

”Att i min värld är jämställdhet… det behöver inte vara så jäkla märkvärdigt, alltså 

jämställdhet är ju en del av vardagen.” 
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Enhetschefen på Myndigheten svarar inte konkret på frågan om det pratas om jämställdhet 

bland medarbetarna i organisationen. Hans svar beskriver snarare hur Myndigheten dominerats 

av män samt varit en symbol för en mansdominerad värld. 

 

På Åkeriet möter vi produktionschefen, hon har haft sin roll sedan 2007 då hon var med och 

utvecklade den enhet hon arbetar på idag. Produktionschefen har ansvar för en logistikterminal 

med 35 medarbetare, bestående av 30 män och 5 kvinnor samt 21 fordon. Företaget levererar 

gods och paket till både privatpersoner och företag. Produktionschefen uttrycker att hon 

egentligen inte pratar särskilt mycket om jämställdhet utan att det snarare visar sig i 

handlingarna. Hon tror på ett långsiktigt och hållbart arbete med jämställdhet; 

 

”det är inkluderat i allt vi håller på med hela tiden naturligt, […] jag vet inte… jag använder 

inte ordet jämställdhet så mycket, utan jag pratar egentligen mer om rättvisa och 

likabehandling och att vi hjälps åt […] jag använder egentligen andra ord för att beskriva det”.  

 

Enligt produktionschefen handlar jämställdhet om att leva som man lär, vilket gör att det händer 

nånting;  

 

”Hyllvärmare, i all ära, det är en bra riktlinje, men jag försöker göra det till mitt eget”. 

 

Verksamhetschefen som arbetar på Assistansbolaget, förklarar att hennes arbete innebär att 

pendla mellan många olika roller, att hon arbetar mot personal ute i verksamheten, klienter, 

myndigheter, samt personalen på kontoret. Informanten har arbetat som verksamhetschef i sex 

år, innan dess har hon haft olika uppdrag inom assistansen. Assistansbolaget har en 

förhållandevis jämn könsfördelning, för tillfället finns det fler kvinnor än män på kontoret, ute 

i verksamheten det vill säga bland assistenterna är könsfördelningen relativt jämn. För 

verksamhetschefen är jämställdhet en självklarhet, hon berättar att hon vuxit upp i en politiskt 

engagerad familj där jämställdhet varit givet. Ändock verkar jämställdhet vara något som främst 

talas om bland chefer. Verksamhetschefen säger att under löneförhandlingarna ligger 

diskussionen om jämställdhet på bordet bland cheferna; 

 

 ”Här är det verkligen jämställt oavsett kön, vi går efter erfarenhet och kompetens.”  
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På Kommunen träffade vi två informanter vilka båda arbetar på HR-avdelningen som HR-

partners. Den ena informanten har ansvar som samordnare för arbetsrätt, lön och uppföljning, 

där jämställdhet och mångfald är inkluderat, och den andra har ansvar inom arbetsmiljöområdet. 

De arbetar stödjande emot chefer för att säkerställa att det finns riktlinjer för chefer att förhålla 

sig till. Kommunen består av sju sektorer, med sektorchefer och sektorstab, med 

avdelningschefer som i sin tur har enheter med enhetschefer under sig sammanlagt finns det 

200 chefer i kommunen. År 2015 samordnades de skilda förvaltningarna under en arbetsgivare, 

ifrån att tidigare ha varit självständiga förvaltningar. Gällande könsfördelningen är kvinnor i 

majoritet med 77 %. HR-partners på Kommunen anser att jämställdhet är så mycket mer än det 

mest självklara, det vill säga en jämn könsfördelning. De ger som exempel att det kan vara 

pension, föräldraledighet, möjlighet till ledighet, kompetensutveckling, rekrytering, 

lönesättning och karriärsteg. Informanterna uttrycker att de får jämställdhet genom mångfald, 

emellertid ser HR-partners mångfald och jämställdhet som två olika begrepp vilka har med 

varandra att göra däremot sticker begreppen iväg åt olika håll. Jämställdhet innefattar även 

anställningsförhållanden enligt informanterna. Ett konkret exempel handlar om var alla deltider 

eller visstidsanställningar finns, vilket är i de kvinnodominerade yrkena. Informanterna menar 

att ett tillvägagångsätt att tackla problematiken är att styra praktikplatser, och att på så vis få in 

män i kvinnodominerad verksamhet eller tvärt om. 

 

4.2 Jämställdhetsarbetet i organisationerna 
 

Samtliga informanter anser att de i sin yrkesroll har ett övergripande ansvar för 

jämställdhetsarbete. Samtliga uttrycker sig även att alla medarbetare inom organisationen 

kvinnor som män har ett gemensamt ansvar för jämställdhet. Hur jämställdhetsarbetet bedrivs 

skiljer sig åt mellan organisationerna samtidigt som det finns likheter trots helt skilda branscher 

och uppdrag.  

 

”Ansvaret har vi allesammans det kan vi inte lägga på en enskild individ. Jag kan inte ensamt 

driva att vi ska ha en jämställd arbetsplats. Det är självklart att det är en dialog som alla måste 

ha med sig. Cheferna är lika intresserade att få mixade grupper som jag. De ser ju också att 

det inte är hälsosamt med enkönade arbetsgrupper. Sen vilar ett större ansvar på cheferna för 

det är ju ändå cheferna som fattar beslut. Som individ har man också ansvar för jämställdhet; 
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genom hur vi beter oss mot varandra och agerar mot varandra”, fastslår HR-chefen för 

Banken.  

 

Banken arbetar efter en likabehandlingsplan som tar hänsyn till samtliga 

diskrimineringsgrunder. Ett arbete med aktiva åtgärder ska påbörjas. HR-chefen förklarar att 

man inte hunnit med att uppdatera sen den nya diskrimineringslagen som kom i fjol, 2017. 

 

Informanten för Handeln anser att alla medarbetare som sitter på en chefsposition har ett ansvar 

för att verka för jämställdhet. Sen är det viktigt att ledningen och HR arbetar för att stödja och 

pusha cheferna i jämställdhetsarbetet. Hon betonar att HR främst ska få cheferna i driften av 

verksamheten att börja tänka själva. Handeln arbetar efter en likabehandlingsplan tillsammans 

med aktiva åtgärder, mellanchefen uttrycker som;  

 

”vi jobbar mer direkt, vi har ingen jämställdhetsplan utan det är mer upp till varje mellanchef 

att tänka jämställdhet, har vi fyra tjejer och tre killar, när vi har en ledig tjänst, då ska vi söka 

efter en kille.” 

 

Jämställdhetsarbete sker enligt mellanchefen i det dagliga utan att hon egentligen reflekterar så 

mycket över det. Hon uttrycker det som att se alla människor med samma syn. Ett konkret 

exempel hon lyfter är att vid fysiskt tungt arbete är det självklart att vända sig till vem som 

helst, att man helt enkelt tar den som är närmast. Kvinnor som män ska klara alla arbetsuppgifter 

och inte särbehandlas. Samma sak menar hon gäller vid psykiskt tunga arbetsuppgifter som tex. 

Personalsvårigheter, vilket gärna annars läggs på kvinnor, även där ska det vara självklart att ta 

hjälp av vem som helst oberoende av kön. Mellanchefen beskriver att jämställdhet är ganska 

självklart på hennes arbetsplats. Hon beskriver hur det pågår en aktiv dialog bland mellanchefer 

och butikschefer om att sträva efter en jämn könsfördelning i verksamheten. Då hon anser att 

det är bättre med blandade grupper för att det ger en bättre gruppdynamik. Informanten betonar 

även att jämställdhet måste gå åt båda hållen, att det inte enbart handlar om kvinnor utan även 

om män. 

 

Kommunen förklarar att de arbetar i en politisk organisation och som sådan är det 

organisationen som har ansvar för jämställdhet, vidare är ansvaret delegerat till 

kommundirektörens ledningsgrupp och därefter har chefsleden under ansvar för jämställdhet 

inom respektive förvaltningar och enheter. Kommunen befinner sig i ett skifte, de har tidigare 
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utgått från en jämställdhetsplan vilken har innefattat aktiva åtgärder. I dagsläget har kommunen 

för syfte att arbeta än mer utifrån aktiva åtgärder i och med den nya lagstiftningen 2017. Ett 

arbete som enligt informanterna ska ske löpande och kontinuerligt samt fokusera mer på de 

områden som behöver arbetas med. Kommunen använder systemet Stratsy för systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Enligt HR-partners är Stratsy ett lätthanterligt verktyg som är utformat som 

ett årshjul. Systemet fungerar främst som ett stöd till chefer för att arbeta med systematiskt 

arbetsmiljöarbete. I systemet finns bland annat frågeställningar gällande kränkande 

särbehandling och trakasserier i form av diskussionsfrågor till APT (arbetsplatsträffar) och som 

stöd till chefer. I Kommunen finns därutöver en medarbetaridé som täcker det mesta. 

Informanterna menar att organisationen har goda värderingar men det finns alltid 

förbättringspotential. De anser sig ha ett jobb att göra med att få samma grund för alla som 

jobbar inom kommunen, det finns olikheter inom de olika sektorerna. Innan sammanslagning 

2015 hade vissa sektorer egna värderingsgrunder vilket inte var samma som kommunen hade. 

 

Informanten på Åkeriet anser att det är allas ansvar att en arbetsplats ska fungera. Att hon i 

egenskap av chef sätter nivån; 

 

 ”det handlar om hur vi är och hur vi hanterar det, det handlar om att vara en förebild.” 

 

Vidare förklarar Produktionschefen att hon signalerar jämställdhet genom sitt sätt att vara och 

som kvinnlig chef i en mansdominerad bransch och arbetsplats. Åkeriet utgår från en code of 

conduct9, det vill säga en uppförande kod, som innehåller en likabehandlingsplan. 

Organisationen har ett långsiktigt jämställdhetsmål, där man beslutade att minst 40 % av 

koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor. Ett konkret exempel på det är att när 

organisationen annonsera ut lediga tjänster så väl intern som externt, ska det vid varje 

rekrytering finnas både kvinnor och män bland slutkandidaterna. Produktionschefen förklarar 

att jämställdhet börjar i toppen och ut i botten; 

 

”Där tror jag att det börjar med att man har jämställdhet både kring styrelsebordet och 

ledningsbordet, och på chefsnivån. För är det så, då kommer det att smitta av sig längre ner i 

organisationen […] det är bara att gå till mig själv, jag anställde kvinnor medvetet.” 

                                                           
9 Uppförandekod   
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Enhetschefen på Myndigheten, uttrycker ansvarsfrågan som att det är givet att alla medarbetare 

har ett ansvar;  

 

”Sedan är det jag som chef som har det stora ansvaret att se till att det är en punkt på vår 

agenda samt att ansvara för att agera och åtgärda, om det sker avsteg från jämställdhetsplanen 

och jämställdhetsarbetet.” 

 

Myndigheten utgår från jämställdhetspolicy, Enhetschefen förklarar att den handlar om hur vi 

uppför oss på arbetsplatsen, att myndigheten ska ha en inbjudande och tillåtande arbetsplats, 

där vi är våra egna individer. Arbetet utgår från att kvinnor och män ska jämställas med sin 

kompetens, och inte bedömas efter kön. Enhetschefen tillägger att myndigheten även jobbar 

med mångfald. 

 

Assistansbolagets verksamhetschef förklarar att yttersta ansvaret ligger på vd:n, därefter är det 

hon i egenskap av verksamhetschef som har ett ansvar. Vidare ligger det på hennes ansvar att 

arbeta med jämställdhet ute i verksamheten. Assistansbolaget arbetar efter en personalhandbok 

vilken inkluderar en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen lyfts mobbing, trakasserier, 

diskriminering samt rättigheter och skyldigheter. Därutöver omfattas verksamheten av 

rapporteringsskyldighet tillika lex Sarah10 och lex Maria11. Personalen genomgår även en 

introduktionsutbildning, utbildningen består av en genomgång av likabehandlingsplanen och 

rapporteringsskyldigheten, vidare inkluderas förevarande i de årliga medarbetarsamtalen. 

Verksamhetschefen betonar att hennes arbete även handlar om att beakta mångfald. 

  

                                                           
10 Lex Maria; Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård, även för den privata vården, tandvården och 

apotek avseende vårdskador (SFS 2010:659). 
11 Lex Sarah; bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad 

inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i 

verksamheten (SOSFS 2011:5).  
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4.3. Hur organisationerna arbetar med jämställdhet 
 

HR-chefen på Banken beskriver hur jämställdhet är införlivat i verksamheten, praktiskt handlar 

det om att verka för lika villkor oavsett kön genom exempelvis rekrytering, lönekartläggning 

och att arbeta för en god arbetsmiljö. Lönekartläggning är enligt HR-chefen ett användbart 

verktyg där det blir det klart svart på vitt om det ges lön efter ansvarsområde. Vid rekrytering 

handlar det om att få in det underrepresenterade könet, Banken uppmuntrar alla kvinnor och 

män att söka tjänster de har. Banken försöker tänka på jämställdhet vid rekrytering eftersom de 

vill ha så jämn könsfördelning som möjligt. Vidare uppmuntrar företaget båda könen till 

föräldraledighet. HR-chefen säger att företaget månar om en god arbetsmiljö, och att de inte 

förespråkar en övertidskultur, för att medarbetarna ska kunna kombinera privat och arbete. 

 

Kommunens HR-partners förklarar att organisationen har 200 chefer vilka har ansvar för att 

verkställa för jämställdhet. Informanterna säger att en del är väldigt duktiga och en del mindre 

duktiga på det. HR har ett centralt uppdrag att öka chefers kompetens inom området. 

Informanterna förklarar att det är ett svårt område att arbeta inom, att många av cheferna säger 

sig ha en jämställd verksamhet, eftersom de har en jämn könsfördelning;  

 

”på pappret kan de ha fem kvinnor och fem män.” 

 

Assistansbolaget Verksamhetschefen förklarar att assistansen styrs av andra förutsättningar, det 

är klientens krav som styr. Vilket innebär att verksamhetschefen inte kan bestämma att en viss 

person ska vara hos en klient, utgångspunkten är alltid vad klienten vill ha; 

 

”En person som behöver assistans kanske målar in sig i ett hörn många gånger, och säger; nej 

men jag vill ha en person som ser ut så här eller är skapt i den formen, då handlar det om att 

motivera och att förklara varför man inte alltid behöver ha den personen i just den formen”. 

 

Verksamhetschefen förklarar att det är ett hårt arbete att vidga vyerna hos klienterna. Det är 

svårt eftersom om inte klienten är nöjd byter hen till ett annat bolag. Samtidigt tycker 

verksamhetschefen att hennes chef tar ställning avseende jämställdhet genom att anställa både 

kvinnor och män på olika positioner, kvinnor och män ges därigenom samma möjligheter. 

Andra praktiska exempel som verksamhetschefen tar upp är att sträva efter blandade 

arbetsgrupper, det vill säga grupper med både män och kvinnor, för att uppnå rättvisa jargonger. 
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Enligt Verksamhetschefen handlar det mer om kulturella utmaningar än könsfrågan i hennes 

verksamhet. Hon anser att arbetet med jämställdhet och mångfald sker genom dialog och 

öppenhet med medarbetarna, men även klienterna. 

 

I Handeln sker jämställdhet i det dagliga utan att egentligen tänka på det förklarar mellanchefen. 

Det handlar enligt henne om att se alla människor med samma syn. Genom att göra det menar 

informanten att de olika arbetsuppgifterna i verksamheten inte könsmärks. Det vill säga att tungt 

fysiskt arbete stämplas som manligt eller att personalarbete som hon menar ses som typiskt 

kvinnligt inte kategoriseras efter kön, utan att hon i driften av verksamheten ständigt tänker i 

termer av könsneutralitet. 

 

Myndigheten beskriver vikten av att jämställdhetsarbetet inte enbart kan utföras som 

punktinsatser. Risken finns att det ses som något som bockas av som;” en check in a box;” att 

nu har vi gjort det här, för att sedan återgår till det vanliga igen, vilket leder till att det inte blir 

en naturlig del i vardagen. Informanten menar att det gäller att ställa sig frågande om vad är 

jämställdhet för dig, hur du definierar det, att det handlar om människan, den egna individen. 

 

På Åkeriet finns en grund för uppförande i deras code of conduct. Produktionschefen beskriver 

att det handlar om att införliva uppförandekoden och göra den till sitt egen, att hon därigenom 

föregår med gott exempel och signalerar jämställdhet genom sitt sätt att vara och agera. 

Informanten förklarar att hon genom sitt agerande bidrar till företagets kultur och 

arbetsstämning. Produktionschefen beskriver sig själv som en tydlig person; hon säger sig tro 

att hon hade fått arbeta annorlunda om hon hade varit man för att hålla samma nivå för 

jämställdhetsarbetet. Hon och uttrycker att jämställdhet är naturligt för henne som kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats och att det sitter i vem hon är och i hennes historia;  

 

”Det blir naturligt eftersom jag är kvinnlig chef på en mansdominerad arbetsplats […] i en 

väldigt mansdominerad bransch signalerar jag ju per automatik genom att jag är det jag är 

[…], jag har jobbat väldigt länge här; jag har själv kört, alltså jag signalerar nog med hela 

min person tror jag, […] jag behöver inte mer, det räcker redan, det tror jag, för att kunna 

tolka och läsa av att; här jobbar vi med det (jämställt).” 
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4.4 Jämställdhets mål och mått 
 

Samtliga informanter lade stor vikt vid antal, det vill säga att sträva efter en jämn 

könsfördelningen på arbetsplatsen.  

 

HR-chefen på Banken menar att det är strukturen i samhället som gör att det är svårt att få 

sökande av det underrepresenterade könet. Till exempel är banksektorn idag kvinnodominerad, 

förr har den varit mer mansdominerad, trots att kvinnor idag dominerar inom banksektorn är 

det fortsatt manlig dominans på toppen. HR-chefen på Banken säger sig inte tänka utifrån kön, 

utan tänker utifrån medmänsklighet. Hon uttrycker det som att alla har ett berättigande, att alla 

har ett lika värde och att alla är lika viktiga oavsett vad de arbetar med. Lön ska man ha utefter 

ansvarsområde anser informanten. Hon anser att det är viktigt att känna sig betydelsefull på 

jobbet och att ha förståelse för att jobbet som utförs är viktigt för organisationen, vilket jobb 

det än må vara.  

 

Verksamhetschefen inom assistansen uttrycker det fördelen med en jämn könsfördelning som 

att blandade grupper ger rättvisa jargonger.  

 

Produktionschefen vid åkeriet anser att 50/50 avseende könsfördelningen på arbetsplatsen är 

det bästa, men att det är svårt, i hennes bransch är det svårt att få tag i personal överlag. 

Produktionschefen förklarar att på Åkeriet ser de varandra som arbetskamrater och inte efter 

kön eller ålder. Informanten ser sig själv som kittet som ska få det fungera friktionsfritt. Hon 

arbetar med gruppdynamiken och bemöter varje person utefter förutsättningar. 

 

Kommunen framhåller att jämställdhet inte enbart handlar om antal, att det innefattar så mycket 

mer. Informanterna förklarar att vissa chefer ser det som att jämställt är det samma som lika 

antal män och kvinnor.  

 

Enhetschefen för Myndigheten uttrycker att öka andelen kvinnliga medarbetare och kvinnliga 

chefer är en stående punkt som organisationen arbetar med. Enhetschefen vill ha in fler kvinnor 

i organisationen, enligt honom är en mix vad gäller både kön och ålder positivt. Samtidigt 

handlar det om att kompetens måste finnas bland dem som anställs. Enhetschefen ser den 

nuvarande personalstyrkan som jämställd ur vissa aspekter men vad gäller könsfördelning är 

det ojämställt. Enhetschefen förklarar att han ser alla som människor oavsett kön, men att han 
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kan se att könen bidrar med olika saker, att det finns skillnader mellan kvinnor och män i 

tankesättet. Enhetschefen anser att olikheterna bidrar till en större dynamik; 

 

”Det klart att det finns olikheter; det jag kan uppleva är att kvinnor i en organisation som är 

mansdominerad kan bidra med så mycket mer utveckling i en organisation”. 

 

Enhetschefen förklarar att den kvinna som är anställd på den enheten som han utgår ifrån skapar 

ett positivt engagemang; att hon får igång projekt och får med sig de andra det vill säga sina 

manliga kollegor. Enhetschefen säger att de manliga medarbetarna tenderar att vara något mer 

negativt inställda. Enhetschefen anser att jämställdhet gärna blir till en kvinnofråga men betonar 

att han inte vill dra likhetstecken mellan jämställdhet och kvinna, eftersom han anser att 

jämställdhet innefattar mycket mer, att det innefattar allt. Att jämställdhet blir en kvinnofråga 

tror informanten beror på att Myndigheten historiskt sett varit en symbol för en mansdominerad 

värld, att det tidigare knappt funnits kvinnliga medarbetare inom organisationen. Enhetschefen 

förklarar att först nu börjar kvinnliga medarbetare ses som ett naturligt inslag i verksamheten. 

 

Mellanchefen säger att hon ser olikheter mellan könen, eftersom hon faktiskt vill ha in fler män 

i verksamheten. Män och kvinnor bidrar med olika saker, därför vill företaget ha blandade 

grupper, de ser att grupper med en jämn könsfördelning fungerar bäst. Hon poängterar dock att 

inte bedöma utefter kön, att främst gå på erfarenhet, kunskap och kompetens. Informanten 

framhåller att även om de vill ha in fler män i företaget, ska inte rekryteringen baseras på kön.  

 

4.5 Arbetsförhållanden; -klimat, -kultur och jargonger 
 

Banken anser sig ha ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö. HR-chefen förklarar att varje 

avdelning har sin egen kultur, eller subkultur. Vissa avdelningar har en rå men hjärtlig jargong, 

det skämtas mycket med varandra, både bland kvinnor och män. Informanten förklarar att 

Banken har en värdegrund som genomsyrar hela organisationen med ledorden nära, 

engagerade och enkla. Banken är en platt organisation, där ingen är förmer än någon annan, 

alla har ett lika värde. HR-chefen uttrycker det som att Banken är ett humant bolag;  

 

” Medarbetare är inte en slit och släng vara, om medarbetarna mår bra så presterar de bra.” 
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Det ska ges rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, rätt kompetens och få rätt 

utbildning. 

 

Mellanchefen i Handeln beskriver klimatet som väldigt bra. Bland sina chefskollegor är hon i 

en ny grupp, där finns inte riktigt några jargonger ännu. Hon berättar om klimatet som att alla 

får ta plats och att alla accepteras och respekteras, men att det märks vem som är van att få 

bestämma sen innan. Attityden är att vi respekterar varandra och lyssnar på varandras åsikter, 

förklarar hon. Bland sina butikschefer beskriver hon gruppdynamiken som fruktansvärt bra, vi 

är hälften tjejer och hälften killar, det är en bra mix, jargongen blir bra. Vi respekterar alltid 

varandras åsikter men vi är sällan överens, men ändå alltid sams. Det är ett stöttande klimat och 

kultur vilket följande citat beskriver; 

 

”Det är verkligen, en för alla, alla för en. I vårt företag står du aldrig ensam, vilken position 

du än har, oavsett du sitter i kassan fem timmar per vecka eller om du är en driftschef. Alla ska 

få samma support och stöd. Hierarkin, det finns nästan ingen, vi ska kunna vara öppna och 

ärliga med varandra, det är också väldigt öppet […] vi är väldigt familjära, för att beskriva 

det”. 

 

Enligt informanten på Åkeriet är arbetsmiljön bra, vilket visar sig i svaren på föregående års 

arbetsmiljöenkät, med låga sjukskrivningstal och låg personalomsättning. Det är en stöttande 

kultur där alla hjälps åt; 

  

”ensam är inte stark” 

 

Produktionschefen betonar att de ser varandra som arbetskamrater och inte utifrån kön. Mixen 

mellan individuellt arbete, att vara självgående, kreativ och lösningsorienterad, men att också 

ha arbetskollegor till hjälp om så behövs tror informanten bidrar till ett bra arbetsklimat; 

 

”Vi håller inte på och skaver på varandra 8 timmar om dagen.” 

 

Myndigheten utgår från tre värdeord; vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger 

förtroende. Informanten kan se att värdegrunden införlivas bland medarbetarna, det är en del i 

hela vårt arbete. På alla APT tas värdeorden upp. Informanten beskriver verksamheten som en 

öppen kultur, där det ska vara högt i tak men med respekt för varandra och respekt för individen; 
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”Jag upplever i min organisation att vi har en öppen kultur. Jag har inte varit med om att man 

har pratat nedvärderande om någon utan alla har ett lika berättigande.” 

 

Enhetschefen ser det som en viktig uppgift att inte tillåta en rå men hjärtlig jargong, vilket han 

ser som legitimering av att kränka någon annan. 

 

Informanten i Assistansbolaget beskriver ett bra arbetsklimat där de flesta trivs. Visst finns det 

jargonger men Verksamhetschefen anser att jargonger kan vara något positivt, som lättar upp 

stämningen samt visar på att trivsel och att medarbetarna har kul ihop. Jargongerna är inte hårda, 

utan det handlar enligt verksamhetschefen om att det går skoja med varandra, på ett hjärtligt 

sätt. Hon upplever inte att jargongerna är särskilt könsindelade, utan snarare kulturellt indelade. 

Hon uttrycker att jargonger kan vara svårt att ta på för det är ju säkert annorlunda när hon inte 

är med ute i arbetsgrupperna. 

 

Informanterna i Kommunen tycker att det är svårt att ha en uppfattning om hur det är ute bland 

de olika enheterna. Alla har en ambition att arbeta med de här frågorna och tycker det är viktigt. 

Slutligen handlar det om en prioriteringsfråga och fråga om kunskap. Informanterna säger att 

de tror det beror på bristande förståelse hos enskilda individer angående sitt beteende och att 

det saknas insikt hos individen när det är ett problem;  

 

”Det handlar om att ifrågasätta sig själv.” 

 

Informanterna på Kommunen fastslår att det är känsliga ämnen som berör värderingsfrågor och 

kulturfrågor vilka är djupt rotade i våra beteenden; 

 

”Det blir en annan sak när man rispar på ytan för alla har åsikter.” 

 

Vidare förklarar informanterna på Kommunen att i mansdominerade yrken som har en viss typ 

av jargong kan det bli lite tufft att komma in som kvinna. Informanterna uppfattar att det även 

är likadant bland kvinnodominerade yrken, där det kan vara svårt för en man att komma in i 

gruppen. Informanterna förklarar att på många arbetsplatser finns en viss kultur för att många 

har jobbat där länge och att kulturen först blir tydligt när någon ny kommer in;  
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”Att här finns något som är lite obekvämt men alla andra tycker den här jargongen är okej. 

Det kan vara rå men hjärtlig jargong, men den är svår att ta på, den behöver hanteras av 

enskild chef på plats”. 

 

4.6 Utmaningar och hinder 

 

I de olika organisationerna finns vissa utmaningar som är mer bransch relaterade och andra som 

verkar vara branschöverskridande. De gemensamma utmaningarna finns i att öka rekryteringen 

av det underrepresenterade könet. Handeln har svårt att rekrytera fler män till butiksarbete, 

medan Åkeriet har svårt att hitta kvinnliga chaufförer. Banken passar även in i beskrivningen, 

som exempel nämner HR-chefen att det är svårt att in kvinnor till en byggteknisktjänst, eftersom 

det finns få kvinnor med byggbakgrund. Myndigheten har överlag svårt att rekrytera kvinnor 

dels på grund av kompetens men även på grund av att myndigheten bygger på gamla traditioner, 

samt traditionellt sett varit en mansdominerad värld. 

 

HR-partnerna på Kommunen förklarar att de har en utmaning i att arbeta med den så kallade 

deltidsfällan. Många kvinnor inom vård som jobbar deltid samtidigt som kvinnors löner 

fortfarande 95 % av männens lön. Det går framåt, enligt informanterna, det har skett en ökning 

av löner 3,5 % de senaste två åren, men det finns fortfarande en hel del arbete kvar menar HR-

partnerna på Kommunen;  

 

”Det är då det ska passas på att elda på ännu mer”. 

 

Mellanchefen i Handeln beskriver något allvarligare utmaningar, hon berättar om 

medarbetarnas utsatthet i butikerna. Mellanchefen berättar att en butikschef ringt henne i 

dagarna och berättat hur en kund tilltalat henne, uttalandet från kunden var en regelrätt 

kränkning. Mellanchefen berättar vidare att hon svarade butikschefen att det självklart ska 

skrivas en tillbudsrapport samt att butikschefen själv ska polisanmäla. Mellanchefen ser 

allvarligt på att kränkningar mot butikspersonalen till viss del normaliserats, hon berätta att 

butikschefen som blivit utsatt själv inte förstått allvaret i kundens uttalande förrän hon berättade 

händelsen för sin sambo, det var först efter sambons inrådan hon talade om händelsen för 

Mellanchefen.  
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”Jag har själv varit utsatt för sådana grejer, jag är hård när det gäller tjejer, nolltolerans! Alla 

tjejer ska polisanmäla, det ska fram kort på den som har gjort det”. 

 

Denna typ av kränkningar drabbar till större del den kvinnliga personalen, Mellanchefen 

berättar att hon funderat över om hon reagerat likadant om en manlig medarbetare blivit utsatt; 

 

”Jag hade nog inte reagerat lika hårt, jag hade reagerat men inte med samma korta stubin som 

jag gör med kvinnor.” 

 

Informanten förklarar att hon tycker sig se saker som accepteras, sen går vi bara vidare fast att 

vi borde vara mycket hårdare när det gäller trakasserier och kränkningar. Problemet måste 

uppmärksammas därför görs alltid en tillbudsrapport om hon får reda på situationer där det 

förekommit trakasserier eller kränkningar. Hon rekommenderar alltid den utsatta att anmäla 

eftersom att upprätta en polisanmälan är upp till personen själv, därigenom får vi en registrering 

på att vi har det här problemen i butiker förklarar mellanchefen. 

 

Mellanchefen berättar att i samband med #Metoo12 har företaget haft kampanjer om hur 

företaget hanterar sexuella trakasserier, kränkningar och särbehandling. Vi har samtalat kring 

policyn om vilka beteende som är okej och inte. Hur vi ska handskas med det och hur 

butikschefen ska handskas med det. Det vi kan göra är att ingripa om vi ser något, att göra en 

tillbudsrapport samt att uppmana till att polisanmäla; 

 

”Det har varit väldigt mycket snack men ändå har vi inte riktigt fått upp ögonen för att det är 

så pass allvarligt som det är”. 

 

Enligt Mellanchefen är det svårt att komma åt, personalen kan utbildas men dessvärre inte 

kunderna. Problemet måste därför synliggöras därför är det viktigt att alltid anmäla samt göra 

en tillbudsrapportering.  

 

Enligt verksamhetschefen för Assistansbolaget ligger utmaningarna snarare i det kulturella än 

i könsfrågan. Hon berättar om en situation med ett arbetslag där de flesta var muslimska 

kvinnor. Arbetslaget arbetade med en klient som har behov av livsuppehållande insatser, vilket 

                                                           
12 Rörelse på sociala medier i syfte att synliggöra kvinnors utsatthet gällande sexuella trakasserier. 
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är väldigt krävande. När ramadan inföll kunde kvinnorna inte arbeta för att de fastade. 

Verksamhetschefen vände sig då till imamen i den församlingen kvinnorna tillhörde. Imamen 

informerade om att fastan kunde brytas specifika tidpunkter och kvinnorna kunde då arbeta. 

 

Assistansbolaget om att vara chef och kvinna; verksamhetschefen upplever inte att hon haft 

problem inne på kontoret, då hon blivit ifrågasatt har det handlat om medarbetarna ute i 

verksamheten. Verksamhetschefen upplever att hon inte längre blir lika mycket ifrågasatt, hon 

tror att det har med ålder att göra och att hon idag är förälder, verksamhetschefen säger;  

 

”Jag ger mig tusan på att det också har att göra med att jag är kvinna. Det tror jag, tyvärr”. 

 

Beträffande sina medarbetare anser Verksamhetschefen att hon inte gör hon ingen skillnad på 

kvinnor och män. 

 

4.7 Ledarskap och chefskap 
 

Bankens HR-chef beskriver sitt arbete i att stödja chefer i personalfrågor som ett relationellt 

ledarskap. Genom dialog med cheferna diskuterar hon varför det ser ut som det gör avseende 

jämställdhet och könsfrågan. Det handlar om att lyfta varför män tjänar mer och självklarheten 

i att omfattas av löneutveckling även vid föräldraledighet. Genom att skapa insikter vill hon 

främja ett jämställt arbetssätt.  

 

Informanten från Handeln förklarar att hon försöker vara en ledare med mycket förståelse, vara 

ödmjuk och lyhörd; 

 

”Jag jobbar i en bransch som är stressig, det tänker jag nästan varje dag på att jag måste ha 

förståelse för att vissa uppgifter hinner vi inte med, eller också att vi har en hög 

personalomsättning, då måste jag också visa förståelse för mina butikschefer, att det inte alltid 

är så lätt.” 

 

Informanterna på Kommunen beskriver sig inte ha något enskilt ledarskap, utan att de i sina 

HR roller vara specialister som hjälper och stöttar chefer. Informanterna menar att HR har olika 

kompetenser som ska se till att hålla en nivå av kunskap hos cheferna och bland annat bygga 

utbildningsprogram till stöd. 
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Enligt Åkeriets code of conduct finns det ledarskapskriterier som chefer ska leva upp till. Chefer 

ska agera goda förebilder och ta hänsyn till uppförandekoden vid verksamhetsplanering och 

genomförandet av den. Informanten säger sig vara kittet emellan som ska se till att allting funkar 

bra, utifrån förutsättningarna hos individen och vad gruppen, företaget och kunder kräver (till 

exempel måste ha körkort och vara kundvänlig). Informanten anser att det handlar om 

gruppdynamik att styrkan finns i olikheterna. Bygger mycket sitt ledarskap på idrottsledarskap;  

 

"Jag ska inte vara på plan, jag ska sitta på läktaren och försöka hjälpa er och se vad ni gör 

som kan bli bättre. Sen måste vi ha halvtidspaus och prata så vi liksom kan förbättra [...] Och 

sen ibland får jag gå in på plan och hjälpa till när det är lite körigt, då visar jag också att jag 

också kan spela fotboll". 

 

Informanten beskriver vikten av att föra dialog, ta del av gruppens styrka så mycket som möjligt 

och ha ett förbättringstänk hela tiden hon anser sig ha ett individanpassat och relationellt 

ledarskap. 

 

Enhetschefen på Myndigheten säger sig ha ett coachande ledarskap och finns till för sina 

medarbetare. Eftersom informanten har sitt ledarskap på distans så läggs stor tillit och mycket 

frihet under ansvar på medarbetarna. Han säger sig i sin roll som chef göra jämställdhet genom 

hur han är som människa. 

 

Verksamhetschefen säger att hon i sin chefsroll behöver ha ett oerhört humant tänk, eftersom 

hon arbetar med människor. Vilket hon beskriver som att vara en person som lyssnar in både 

anställda och klienter samt att vilja sträva framåt och göra förändringar. Hon beskriver att hon 

i sin roll får ta ställning många gånger, och kanske vara den obekväma;  

 

”Många saker kan man försöka att ändra, men allt går inte att förändra, ibland behöver man 

va tuff mot personal och man behöver va tuff mot samhället”. 

 

Verksamhetschefen anser det viktigt att alltid ha en grund för beslut som fattas.  Att alltid kunna 

motivera sina beslut, varför man väljer att göra på ett visst vis, och att man har tänkt på alla 

berörda innan man fattar det beslutet. 
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Avseende ledarskap tror verksamhetschefen att det handlar om hur man är som person, hon 

säger att många verksamhetschefer tenderar att hamna på kontoret i det administrativa, att de 

då inte ser världen där ute, då blir det omöjligt att lösa att det blir bra för människor. Det handlar 

om vem man är förklarar verksamhetschefen, att vara förtroendeingivande och att återkoppla. 

Verksamhetschefen tror på att ge sina medarbetare respekt och faktiskt lyssna på deras frågor 

att ta deras problem och svårigheter på allvar och lösa det hon kan. Då får man det tillbaka 

också säger hon. Då spelar inte ålder eller kön någon roll. 

 

4.8 Sammanfattning av empiriskt resultat 
 

Samtliga informanter anser att de i sin yrkesroll har ett övergripande ansvar för 

jämställdhetsarbete. Samtliga uttrycker sig även att alla medarbetare inom organisationen 

kvinnor som män har ett gemensamt ansvar för jämställdhet. Samtidigt är jämställdhet något 

som främst talas om bland chefer i samband med rekrytering och lönerevision. Hur 

jämställdhetsarbetet bedrivs skiljer sig åt mellan organisationerna samtidigt som det finns 

likheter trots helt skilda branscher och uppdrag. Assistansbolaget, Handeln, Banken och Åkeriet 

arbetar efter likabehandlingsplaner, vilka omfattar samtliga diskrimineringsgrunder medan 

Myndigheten utgår från en jämställdhetspolicy vilket Kommunen även tidigare gjort, nu är de 

i uppstartsfasen med att arbeta utifrån aktiva åtgärder. 

 

Samtliga informanter lade stor vikt vid antal, det vill säga att sträva efter en jämn 

könsfördelningen på arbetsplatsen. Banken, Assistansbolaget och Handeln säger uttryckligen 

att de strävar efter en jämn könsfördelning och bra mix gällande både kön och ålder. Samtliga 

informanter beskriver en bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Flertalet av samtalen glider 

in på jargoner, vilka det råder delade meningar om bland informanterna. Assistansbolaget anser 

att jargonger kan vara positivt, att det är ett kvitto på att personalen trivs och kan skoja med 

varandra. Medan Enhetschefen anser att godta rå men hjärtliga jargonger legitimerar 

kränkningar. Flera av informanterna anser att det finns typiskt kvinnliga och typiskt manliga 

jargoner, vilka kan verka begränsande. I de olika organisationerna finns vissa utmaningar som 

är mer bransch relaterade och andra som verkar vara branschöverskridande. De gemensamma 

utmaningarna finns i att öka rekryteringen av det underrepresenterade könet. Informanterna 

beskriver ett stödjande och coachande ledarskap byggt på respekt, lyhördhet och dialog. Banken 

och Åkeriet talar om sitt ledarskap i termer av relationellt och individanpassat.   
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5.Tolkning  
 

Studien har undersökt hur själva jämställdhetsarbetet utformas, genom tre vad, av vad 

jämställdhetsarbete kan innebära. Jämställdhetsarbete har delats in i tre kategorier som Mark 

(2007), presenterar; insiktsarbete, handlingsarbete och jämställdhetsintegrering. Centralt för 

samtliga informanters jämställdhetsarbete var antal och möjligheter, vilket vi söker förståelse 

för och tolkar med Kanters (1993) alternativa strukturella modell. Hur jämställdhetsarbetet 

bedrivs tillika vilket förhållningssätt som cheferna beskrev att de hade avseende medarbetare, 

jämställdhet och kön samt synen människan generellt söker vi förståelse för genom Butler 

(1988), Cavarero (2005; 2014) och Kanter (1993). De tre skilda feministiska perspektiven kan 

bidra med förståelse kring vad jämställdhetsarbete är samt hur chefer beskriver hur de ser på 

jämställdhet, kön och medarbetare. Avsnittet avslutas med utmaningar och hinder samt 

ledarskap avseende jämställdhetsarbetet i de skilda organisationerna. 

 

5.1 Vad är jämställdhetsarbete 
 

För att analysera och tolka vad jämställdhetsarbete innefattar har vi studerat följande faktorer;  

• ansvar för jämställdhetsarbete 

• utgångspunkt för jämställdhetsarbete; aktiva åtgärder, likabehandlingsplan eller 

jämställdhetsplan/policy 

• strategi för jämställdhetsarbete; insiktarbete, handlingsarbete eller 

jämställdhetsintegrering 

• systembevarande eller systemförändrande arbete 

• nivå av lärande; mikro-, meso- eller makronivå. 

 

Ansvar för jämställdhet  

 

Samtliga berättelser framhåller att chefer har ett övergripande ansvar för att verkställa 

jämställdhet. Chefer är således enligt informanterna i enighet med vår tes, aktörer i att verkställa 

jämställdhet i organisationerna, sedan har alla medarbetare ett eget ansvar i att verka för 

jämställdhet. Överlag råder en mening bland informanterna att jämställdhet inkluderar båda 

könen, och inte enbart ska betraktas som en kvinnofråga, vilket tidigare studier fastslår att 

jämställdhet vanligen gör (Ylöstalo, 2014).  
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Utgångspunkt för jämställdhetsarbete 

 

Studien identifierar fyra utgångspunkter för jämställdhetsarbete; likabehandlingsplan vilken 

inkluderar jämställdhet med övriga diskrimineringsgrunder, aktiva åtgärder kombinerat med en 

likabehandlingsplan, aktiva åtgärder samt jämställdhetspolicy. Utgångspunkterna för 

jämställdhetsarbete kan jämföras med tidigare studier. I de fall organisationerna utgår från 

likabehandling kan det förstås genom att jämställdhet ses som en diskrimineringsgrund bland 

de sex diskrimineringsgrunder vilka fastslås av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Att 

arbetet för jämställdhet tillika att motverka diskrimineringsgrunden kön sker integrerat med 

övriga diskrimineringsgrunder, vilket kan ses som positivt, eftersom jämställdhetsarbetet är 

integrerat med samtliga diskrimineringsgrunder. Emellertid kan arbetssättet även kritiseras 

eftersom jämställdhet riskerar att falla i skymundan (Mark, 2007). 

 

Handel, Assistansbolaget, Banken och Åkeriet arbetar efter likabehandlingsplaner, vilka 

omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Handeln arbetar utöver likabehandlingsplanen med 

aktiva åtgärder. Banken och Kommunen är i uppstarts fasen med att främst arbeta med aktiva 

åtgärder. Jämställdhetsarbetet hos Handeln, Banken och Kommunen sker inte sidoordnat eller 

som punktinsatser, studiens tolkning är att jämställdhetsarbetet ingår i verksamhetens 

övergripande arbete med likabehandling.  

 

Myndigheten utgår från en jämställdhetspolicy, vilket även Kommunen tidigare gjort. Att utgå 

från en jämställdhetspolicy särskiljer diskrimineringsgrunden kön på både gott och ont. 

Nackdelen är att jämställdhetsarbete kan komma att bli sidoordnat medan fördelen är att 

jämställdhetsarbetet inte blir åsidosatt av mångfaldsarbete (Mark, 2007). Ett systembevarande 

arbetet kopplas till ett kvantitativt jämställdhetsarbete utan kritiska perspektiv som exempelvis 

att sträva efter en jämn könsfördelning tillika ett kvantitativt mått avseende könsstruktur, 

jämställdhetsarbetet kan ske sidoordnat med organisationens kärnverksamhet eftersom det 

utgår från rådande normer och värderingar (Mark, 2007).  
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Strategier för jämställdhetsarbete  

 

För att bilda en uppfattning om vad för slags jämställdhetsarbete som bedrivs i de olika 

organisationerna söker studien förståelse för hur arbetet är införlivat i den dagliga 

verksamheten. Insiktsarbete fokuserar på individen att genom insikt och kunskap hos individen 

förändra beteenden i organisationer. Handlingsarbete lägger fokus på att förändra 

arbetsprocesser och struktur och därigenom styra beteenden. Jämställdhetsintegrering liknar 

handlingsarbete skillnaden är att denna strategi genomsyrar kärnverksamheten.  

 

Handeln, Banken och Kommunen beskriver i sina berättelser ett jämställdhetsarbete som sker 

integrerat i den dagliga verksamheten. Beskrivningarna skildrar hur jämställdhet ses som en 

naturlig del av det dagliga arbetet inom organisationerna. Informanterna framhåller kvantitativa 

mål som strävan av att uppnå en jämnkönsfördelning, vilket är signifikant för systembevarande 

jämställhetsarbete (Mark, 2007). Informanterna betonar emellertid att jämställdhet inte ska vara 

könsmärkt och begränsat till en kvinnofråga, informanterna framhåller att de manliga 

perspektiven också måste lyftas samt att undvika att könsmärka arbetsuppgifter i kvinnligt och 

manligt. Vilket kan tolkas som ett systemförändrande arbetssätt, eftersom det innefattar att 

anlägga kritiska perspektiv (Mark, 2007). De tre organisationerna, Handeln, Banken och 

Kommunen arbetar således både systembevarande och systemförändrande. Studiens tolkning 

är att det finns en intention hos informanterna på Kommunen att arbeta med 

jämställdhetsintegrering. Emellertid råder en diskrepans avseende insikt och kunskap om 

jämställdhet mellan exempelvis HR-avdelningen på Kommunen och chefer ute i Kommunens 

verksamhet. Där det finns chefer som anser sig ha en jämställd verksamhet, när de på pappret 

kan uppvisa en jämn könsfördelning vilket sammanstämmer med Ylöstalos (2014) studie. 

Ylöstalo (2014) hävdar att det finns en tilltro bland chefer ute i verksamheten att en jämn 

könsfördelning är detsamma som jämställdhet, genom att ett av målen för jämställdhet har 

uppnåtts. Vilket kan tolkas som att HR-avdelningen själva befinner sig på en nivå av 

organisatoriskt lärande avseende jämställdhet medan det finns chefer ute i organisationen som 

befinner sig på en individ eller gruppnivå av lärande avseende jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet vilket snarare kan beskrivas i termer av handlingsarbete. 

Jämställdhetsintegrering som strategi riskerar då att förlora sin förändringspotential (Ylöstalo, 

2014). 
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Verksamhetschefen för Assistansbolaget förklarar att assistansen styrs av andra förutsättningar, 

där klientens krav styr, vilket innebär att utgångspunkten alltid är klientens önskemål. För 

Verksamhetschefen handlar jämställdhetsarbetet om att öka insikten hos såväl medarbetarna 

som klienterna om jämställdhet och mångfald vilket kan förklaras som insiktsarbete. Syftet är 

att genom insikt förändra handlingar och beteenden (Mark, 2007). Studiens tolkning är att nivån 

av jämställdhet hos Assistansbolaget främst ligger på en individnivå av lärande enligt 4I-

processmodellen (Crossan, et al., 1996). 

 

Myndigheten fäster fokus på att förändra strukturer och arbetsprocesser, jämställdhet ska 

verkställas genom ett förändrat handlingssätt vilket är signifikant för strategin; handlingsarbete 

(Mark, 2007). Informanten menar att det gäller att ställa sig frågan vad är jämställdhet för dig, 

hur du definierar det, att det handlar om människan, den egna individen. Informantens 

påstående kan identifieras som att han i sitt aktörskap av jämställdhet behöver införliva 

jämställdhet till sitt eget, vilket innebär att han i egenskap av aktör behöver insikt i jämställdhet 

och könsfrågor för att vidare kunna påverka handlingar och beteenden hos medarbetarna i 

organisationen. Genusbedömningar anses ha ett värde för att det synliggör jämställdhetsfrågor, 

samtidigt är genusbedömningar kritiserade för att bli till administrativa uppgifter, vilka checkas 

av men i realiteten inte används (van Eerdewijk, 2014). Informantens citat om risken att 

jämställdhetsarbetet blir en ”check in a box”, förmedlar en medvetenhet i faran med att arbetet 

begränsas till en administrativ åtgärd. 

 

Åkeriet menar att jämställdhet införlivas i det dagliga genom vad som görs, att det är beteenden 

som ska ändras, informanten talar i vardagliga termer om praktiska problem och hur det kan 

lösas genom att ändra handlingsätt och tankesätt. Åkeriets jämställdhetsarbete kan förstås och 

tolkas som ett arbete på en nivå som ligger emellan handlings- och insiktsarbete eftersom 

informanten fokuserar på vad som görs samtidigt som hon framhåller att förändring uppnås 

genom dialog och öppenhet. 

 

Tabellen nedan sammanfattar hur organisationerna bedriver jämställdhetsarbete och är därmed 

en sammanfattning av tolkningen avseende vad jämställdhetsarbete hos de skilda 

organisationerna innefattar.  
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Samtliga organisationer utgår från handlingsarbete, vilket förklaras som att förändra 

verksamhet, arbetsorganisation samt arbetsprocesser. Där fokus ligger på att analysera 

verksamheten, inte den enskilda individen, genom att tillämpa kritiska perspektiv för att 

förändra organisationers rådande strukturer är syftet att förändra handlingar och beteenden hos 

individer i organisationen (Mark, 2007). Assistansbolaget och Åkeriet ägnar sig därutöver åt 

insiktsarbete vilket har utgångspunkt i att genom insikt skapa förändring i beteenden hos 

medarbetarna (Mark, 2007). Kommunen har för syfte att arbeta med jämställdhetsintegrering, 

studiens tolkning är att jämställdhetsintegrering är den strategi som HR avdelningen utgår ifrån 

men att det inte alltid införlivas på ett operationellt plan. Avseende systembevarande respektive 

systemförändrande arbete, arbetar de flesta med båda delar. Dock återger Åkeriet inga insatser 

vilka skulle kunna tolkas som ett systemförändrande arbetssätt, jämställdhetsarbetet beskrivs 

snarare att utgå från rådande strukturer i verksamheten.  

 

5.2 Jämställdhets mål och mått 
 

I berättelserna av vad jämställdhetsarbetet innebär och innefattar finner studien ett tydligt 

huvudsakligt innehåll av möjligheter, makt och antal. Samtliga informanter berör på något sätt 

dessa tre faktorer när de talar om jämställdhet och jämställdhetsarbete. Vilket tillbörligt 

överensstämmer med Kanters tes om att arbete gör människan och därtill även Kanters (1993) 
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alternativa strukturella modell. Kanter anser att det är strukturen och inte aktören som har 

betydelse för att avancera i karriären. Kön i sig betyder inte lika mycket som individens 

strukturella situation. Kanters resonemang går ut på att intrycket av att kvinnor inte är lika 

karriärinriktade som män för att kvinnor har underordnade positioner i organisationer och att 

det beror på organisationsstrukturen. Kvinnor skapar därmed en kultur i motsats till framgång. 

Kanter anser att inställning till arbete beror på hur och var man är placerad i 

organisationsstrukturen. Genom att sträva efter lika möjligheter, makt och antal samt söka en 

strukturell förändring främjar enligt Kanter (1993) jämställdhet. 

 

Myndigheten berättelse beskriver tillsammans med Bankens och Åkeriets en tilltro på att 

organisationsstrukturer kan förändras i enlighet med Kanters tes (1993). Kanters strukturella 

modell delas in i tre kategorier; möjligheter, makt och antal (Kanter, 1993). Möjligheter avser 

att som individ ha möjlighet inom organisationen. Möjligheterna kommer att definiera hur 

individer betraktar sig själva och sitt arbete. Könens olika möjlighetsstrukturer förklarar 

kvinnor och mäns olika beteenden i organisationer.  

 

Produktionschefen anser att jämställdhet börjar i toppen och ut i botten;  

 

" Har man jämställdhet både kring styrelsebordet och ledningsbordet, och på chefsnivån. […] 

kommer det att smitta av sig längre ner i organisationen […] det är bara att gå till mig själv, 

jag anställde kvinnor medvetet."  

 

Produktionschefens uttalande kan tolkas genom möjligheter i Kanters (1993) modell. Att ge 

kvinnor samma möjlighet till att sitta med vid ledningsbordet, handlar om att ge kvinnor samma 

makt som männen. Enligt Produktionschefens berättelse utgör inte kön hindren i arbetslivet 

utan snarare är det strukturer som begränsar. Att hon medvetet anställde kvinnor kan därigenom 

tolkas som att ge kvinnor andra möjligheter i organisationen vilket medför att kvinnors 

beteenden förändras från underordning till jämlika förhållanden i enlighet med Kanters modell 

(1993). 
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HR-chefen beskriver hur jämställdhet är införlivat i verksamheten;  

 

”Du ska ha rätt kompetens och få rätt typ av utbildningar, du ska ha rätt förutsättningar. Ska 

inte ha överbelastning […] Du ska ha möjligt att vara föräldraledig, för att underlätta privatliv 

och arbetsliv”. 

 

Även beskrivningen av HR-chefen fångas av möjligheter i Kanters (1993) modell. Det HR-

chefen beskriver kan tolkas som att genom strukturerna ge samma möjligheter för så väl kvinnor 

som män. Möjligheter på Banken är således inte beroende av kön, enligt HR-chefen görs ingen 

skillnad på kön utan alla medarbetare har enligt HR-chefen lika möjligheter, strukturen ska 

följaktligen ge båda könen samma möjligheter. 

 

Makt i Kanters (1993) modell inbegriper individens förmåga att få saker gjorda och ha förmåga 

att agera effektivt för att uppnå organisatoriska mål. Makt beror på främst den formella 

arbetssituationen, hierarki, allianser med chefer, kollegor underordnade, men även på typ av 

arbete, om det karakteriseras som standardiserat eller fritt, samt hur synlig funktionen är, det 

vill säga om individens arbetsprestationer uppmärksammas högre upp i organisationen. Kanter 

(1993) menar att det är maktskillnader som förklarar män och kvinnors olika beteenden i 

organisationer snarare än könsskillnader. HR-chefen på Banken säger;  

 

”Allting hänger ihop på grund av att det finns en maktobalans som jag ser det, för att det är ju 

så att någon som har makt vill sällan lämna ifrån sig den frivilligt.” 

 

Vilket kan förstås som organisatoriska hinder, likt Banken berättar om hur det trots att 

banksektorn överlag är kvinnodominerad råder det en obalans i ledningen, eftersom män 

fortfarande dominerar på ledande positioner.  

 

Åkeriet, Banken och Assistansbolaget menar att jämställdhet smittar av sig i organisationen om 

det börjar på styrelsenivå, ledningsnivå och chefsnivå för att sedan gå nedåt i organisationen, 

vilket innefattar både makt, möjligheter och antal i Kanters modell (1993). Vi förklarar 

aktörernas resonemang genom att de har en tilltro på strukturell förändring och närmast arbetar 

för att ändra handlingssätt i respektive verksamheter. Vidare kan en förändring av 

organisationsstruktur sammanlänkas till handlingsarbete och jämställdhetsintegrering som 

strategier för att bedriva jämställdhetsarbete. Handlingsarbete karakteriseras av förändring av 
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verksamhet och arbetsprocesser vilket vi menar är förenligt med Kanters (1993) tes och modell. 

Avseende jämställdhetsintegrering har strategin i likhet med handlingsarbete fokus på 

verksamheten och dess arbetsprocesser, skillnaden är dock att jämställdhetsintegrering som 

strategi genomsyrar hela verksamheten det vill säga att strategin är införlivad i det dagliga 

arbetet inom organisationen. 

 

Antal frågan om en jämnkönsfördelning  

 

I samtliga berättelser lades en stor vikt vid antal, det vill säga att sträva efter en jämn 

könsfördelningen inom organisationen, vilket förknippas med systembevarande 

jämställdhetsarbete (Mark, 2007). En jämn könsfördelning i organisationen likställs vanligen 

med att uppnå målen för jämställdhetsarbetet och framförallt för strategin 

jämställdhetsintegrering (Ylöstalo, 2014), vilket vi anser kan förklara chefers fokus på antal. 

Om utgångspunkten är att organisationer är baserade på manliga grundantaganden, normer och 

värdering (Acker, 1990) kan vi tolka det kvantitativa fokuset av måttet antal som en produkt av 

manliga grundantaganden. 

 

Vi söker förståelse för aktörernas fokus på antal i de studerade organisationerna genom Kanters 

(1993) alternativa strukturella modell. Enligt Kanter har gruppens sammansättning betydelse 

för konsekvenser av individernas prestationer (Kanter, 1993). Gruppsammansättningen eller i 

andra ordalag gruppdynamik är något som alla informanter fäster betydande vikt vid i sina 

berättelser, informanterna understryker att en jämn könsfördelning i arbetsgrupper är mest 

fördelaktigt för att uppnå goda arbetsprestationer. Informanternas resonemang sammanstämmer 

med Kanters (1993) tes om antalsstruktur, vilken enligt antalet tillika könsfördelningen är 

avgörande för individernas arbetsprestationer.  

 

En jämn könsfördelning löser inte jämställdhetsfrågan allena, det snarare är strukturer som 

behöver förändras, det bör ske en förändring i arbetsförhållanden och karriärmöjligheter (Wahl 

& Höök, 2007). Vilket bland annat Kommunen belyser, det kan tolkas som att informanterna 

har insikt om att kvalitativa mål för jämställdhet i enlighet med van Eerdewijk (2014) bör få en 

större betydelse. Kommunen betonar att jämställdhet inte enbart handlar om antal, att det 

innefattar så mycket mer. Informanterna förklarar att vissa chefer ser det som att jämställt är 

det samma som lika antal män och kvinnor. Kunskapen finns hos HR, men det saknas kunskaper 
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hos chefer ute i verksamheten. Det kan tolkas som att det inom HR-avdelningen arbetas med 

strategin jämställdhetsintegrering, men att kunskap och insikt till viss del saknas ute bland 

organisationens chefer vilka är aktörerna för att verkställa jämställdhet. Vi ser en diskrepans 

mellan HR-avdelningen vilka uppnått ett organisatoriskt lärande avseende jämställdhet och 

aktörerna, chefer vilka till viss utsträckning fortfarande arbetar med jämställdhet på insikts eller 

handlingsnivå enligt vår tolkning. Kommunens arbetssätt avseende jämställdhet kan förstås 

som både systembevarande och systemförändrande (Mark, 2007) eftersom de lägger stor vikt 

vid antal emellertid tar de i beaktande att jämställdhet handlar om så mycket mer. 

 

5.3 Hur gör chefer jämställdhet 
 

Hur jämställdhet genomförs och verkställs av aktörerna analyserar och tolkar vi genom hur kön 

görs i den organisatoriska kontexten främst genom Kanter (1993), Butler (1988) och Cavarero 

(2005;2014). De tre teoribildningarna belyser hinder och utmaningar för chefers lagstadgade 

arbete att verkställa jämställdhet och möjligheterna för genomförande av jämställdhet till 

verkliga handlingar. 

 

 Hur ser chefer på jämställdhet, pratas det jämställdhet? 

 

Samtliga informanter uttrycker det som att jämställdhet inte är något som det pratas om i 

fikarummet, utan snarare något som det pratas om chefer emellan. Den personliga synen på 

jämställdhet skiljer sig åt mellan informanterna, men grunden i lika möjligheter och rättigheter 

finns hos samtliga. 

 

Assistansbolaget, Kommunens och Bankens berättelser skildrar medvetenhet och insikt om 

jämställdhet, utifrån professionella och politiskt termer utan att bli särskilt personliga i sitt 

förhållningssätt. Varken Kommunen eller Banken är själva direkta aktörer av jämställdhet på 

en operationell nivå utan de arbetar mer strategiskt med jämställdhet i form av att stödja och 

coacha chefer ute i verksamheten. Kanters (1993) modell är organisationsnära, medvetenheten 

om jämställdhet hos Kommunen och Banken speglar ett professionellt förhållningssätt där 

jämställdhet är del av HR:s arbetsuppgifter i den organisatoriska vardagen. 
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Kanters tes och modell (1993) men även regeringens (Prop. 2005/6:155) definition av 

jämställdhet belyser Assistansbolagets syn på jämställdhet, vilket vi dels tolkar som en 

kännedom av jämställdhet hos informanten men även som en tämligen opersonlig reflektion av 

vad jämställdhet innebär, vilket kan bero på att informanten talar utifrån sin yrkesroll där hon 

främst är chef. Verksamhetschefen för Assistansbolaget, tillsammans med Kommunen och 

Banken uttalar sig således inom de givna ramarna för vad som är angivet yrkesrollen, vilket vi 

sätter i förbindelse med performativitetsbegreppet (Butler,1993). Liksom det finns givna regler 

för hur kön iscensätts, finns det givna regler för hur en yrkesroll performas och i förlängningen 

även hur individen performar och gör jämställdhet. Informanternas förhållningssätt avseende 

jämställdhet kan såldes förstås som att det finns givan ramar för hur dem i sina respektive 

yrkesroller genomför jämställdhet, vilket kan tolkas som att informanternas förhållningssätt 

karakteriserat av ett vad i form av yrkesroll före ett unikt vem. 

 

Traditionellt har jämställdhetsarbetet i Norden bedrivits parallellt med den ordinarie 

verksamheten (Mark, 2007), genom samtliga berättelser förstår vi att jämställdhet bedrivs mer 

integrerat i verksamheten idag. Myndighetens uttalande är ett konkret exempel på att 

jämställdhet idag inte är sidoordnat; 

 

”För i min värld behöver inte jämställdhet, vara så jäkla märkvärdigt. Alltså jämställdhet är 

ju en del i vardagen.”  

 

Enhetschefen uttrycker att det inte blir bra när jämställdhetsarbetet förminskas till en 

punktinsats med exempelvis workshop och seminarium under en förmiddag. Enhetschefens 

uttalande tolkar studien som att han har ett långsiktigt tänk och att han i sitt arbete införlivar 

jämställdhet i den organisatoriska vardagen. Han säger även att jämställdhet behöver översättas 

till ett språk som medarbetarna är mottagliga för. Vilket vi kan härleda Ylöstalos studie (2014) 

om att när genusfrågor, feministiska teorier och politiska förklaringar ska översättas till ett 

organisatoriskt språk tenderar förändringspotentialen att gå förlorad. Vi upplever att 

Enhetschefen har insikt och en medvetenhet i sitt jämställdhetsarbete genom att han beskriver 

jämställdhetsarbete som något vardagligt och uttrycker att han behöver översätta jämställdhet 

till ett vardagligt språk som talar till medarbetarna. 
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Kön i organisationer  

 

Samtliga informanter beskriver ett gott arbetsklimat där det inte görs skillnad på kön. 

Oundvikligt existerar det djupt rotade föreställningar om kön och vad som är kvinnligt och 

manligt. Enligt Butler (1988) bestraffas den med sanktioner som inte håller sig till manuset av 

vad det innebär att genomföra sitt kön korrekt. Det handlar om att upprätthålla sediment av vad 

det innebär och har inneburit historiskt sett att vara kvinna eller man (Butler, 1988). Enligt 

Butler (1988) är människan ett kön före en individ, genom att könskonstruktionen styr 

individens sätt att vara.  

 

Studien lyfter ett konkret exempel för att påvisa hur djupt rotade könsroller är där en av 

informanterna berättar om en chefsrekrytering där önskan var att få in kvinnor för en jämnare 

könsfördelning, de som anställdes var män. När informanten ska återberätta händelsen vid 

intervjun säger hon;  

 

”och de som anställdes blev tyvärr chefer, jag menar givetvis män.”  

 

Uttalandet belyser att det finns ett undermedvetet antagande om att chef är likställt med att vara 

man. Att könsmärka yrkesroller och arbetsuppgifter i manligt och kvinnligt kan förstås genom 

performativitetsbegreppet (Butler, 1988). Genom att det finns ett manus tillika tydliga riktlinjer 

för vad det innebär att spela rollen av ett kön. Antaganden om kön är djupt rotade, genom att 

den som könar inte märker själv hur villkoren för kvinnor och män är begränsade av 

heteronormen (Butler, 1988). Flertalet av informanterna säger sig bortse från kön, vi tolkar det 

som att de hellre ser strukturer som begränsar än kön (Kanter, 1993). Vidare kan det tydas som 

en könsblindhet att inte se hur manliga normer är dominerande i den organisatoriska världen 

(Acker, 1990). 

 

Olikheter 

 

Cavarero (2005; 2014) presenterar ett perspektiv på människan och kön som intero singolare, 

vilket förespråkar människan i första hand som ett vem, en unik individ med en egen röst och 

berättelse och i andra hand som ett vad av kön. Enligt Cavarero (Bertolino, 2008) är människan 
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könsbestämd, det därför finns skillnader mellan kvinnligt och manligt, kön kommer emellertid 

i andra hand, efter ett unikt jag. 

 

Myndigheten och Handeln ser att könen bidrar med olika saker som berikar, samtliga 

informanter uttrycker att en jämn könsfördelning och olikheter bidrar till en bra dynamik i 

arbetsgruppen. Vilket enligt Butlers (1988) syn på en binär könsuppfattning om man och 

kvinna, att det finns förutbestämda kvinnliga och manliga roller. Att det är agerandet och 

iscensättandet som tydliggör de sociala lagar om kön som begränsar kvinnligt och manligt 

(Butler, 1988). Cavarero ser liksom Butler olikheter mellan könen, skillnaden är att Cavarero 

utgår från att människan är en individ före hon är ett kön. 

 

Både Myndigheten och Handeln uttrycker det som att se individen, och inte utifrån kön. Att vid 

rekrytering och arbetssammanhang bedöma utifrån kunskap och kompetens, det handlar om 

vem du är och att se alla som människor oavsett kön menar informanten vid Myndigheten. 

Handelns och Myndighetens syn på individen kan tolkas enligt Cavareros syn att se människan 

bortom kön med en röst och berättelse som är här och nu, som inte begränsa till en förutbestämd 

roll (Bertolino, 2008). Utifrån Mellanchefens berättelse om hur hon ser det som självklart att 

inte könsmärka arbetsuppgifter, informanten reflekterar en medvetenhet om hur hon vill 

motverka att reproducera stereotypa föreställningar om vad det innebär att vara man eller 

kvinna. För henne är det lika självklart att kvinnor antar tungt fysiskt arbete som att männen 

engagerar sig i mjukare arbetsuppgifter, såsom personalfrågor.  

 

Jargonger 

 

Kommunen anser att jargonger är svårt att ta på. I Kommunen förekommer kvinnliga och 

manliga jargonger enligt informanterna, vilket genom Butlers (1988) binära uppdelning av kön 

förklarar olikheter mellan könen i termer av manligt och kvinnligt. Det finns därigenom 

föreställningar om vad som definierar utmärkande manliga och kvinnliga jargonger. 

Assistansbolaget ser inte nödvändigtvis jargonger som något negativt, det kan även vara positivt 

menar hon, det visar att medarbetarna har kul ihop och trivs. Verksamhetschefen ser igen 

skillnad på manliga och kvinnliga jargonger, utan det handlar enligt henne snarare om kulturella 

skillnader i jargongerna. Förhållningsättet sammanhänger med verksamhetschefens egna 

berättelse. Hon uttrycker att hon inte ser kön, utan att hon ser olika människor med olika 
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bakgrund. Samtidigt som hon ändå ser individen som könsbestämd eftersom hon anser att 

blandade arbetslag fungerar bäst eftersom kvinnor och män bidrar och berikar med olika 

kvalitéer. Vi söker förståelse för verksamhetschefens beskrivning genom Cavareros (2005; 

2014) syn på människan, som könsbestämd, och som ett unikt vem före en kategori av kön, det 

vill säga ett vad. Uniciteten och den könsbestämdhet som Cavarero (2005; 2014) framhåller 

tillsammans med begåvningsreservargumentet (Mark, 2007) fördelen med fler perspektiv än ett 

enkönat perspektiv, vilket sammanstämmer med verksamhetschefens filosofi om att män och 

kvinnor bidrar och berikar med olika kvalitéer.   

 

Enhetschefen däremot anser att han bär ett ansvar att inte tillåta rå men hjärtliga jargonger 

eftersom han anser att den typen av jargonger indirekt legitimerar kränkningar. Uttalandet kan 

tolkas som en medvetenhet hos informanten om typiskt manliga jargonger i den 

mansdominerade verksamhet han befinner sig i. Butlers (1988) performativitetsbegrepp 

förklarar hur kön konstrueras samt vad som är legitimt för den kvinnliga respektive manliga 

könsrollen. Historiskt sett har de manliga normerna och värderingarna dominerat (Hirdman, 

2001). Likt performativitetsbegreppet understryker är kön en historisk företeelse, kön kan 

således betraktas som historiska sediment tillika lager av vad det innebär att vara man eller 

kvinna. Att manliga förhållningssätt och attityder historiskt sett och till viss del fortfarande fått 

mer eller mindre stå oemotsagda kan därför förstås genom performativitetsbegreppet.  

Enhetschefen ser dock ett ansvar i att motverka producerandet och reproducerandet av 

stereotypa jargonger baserade på kön eftersom det inte främjar jämställdhet. Enhetschefens 

förhållningssätt kan vidare tolkas som en strävan efter könsroller bortom den binära 

könsuppdelningen av manligt och kvinnligt. 

 

5.4 Utmaningar och hinder 
 

Handeln belyser att trakasserier samt sexuella trakasserier är som något som normaliserats inom 

branschen, problematiken är svår att komma åt eftersom det vanligen handlar om kunder som 

utsätter personalen. Insiktsarbete och handlingsarbete tillämpas för att komma åt problemen. 

Enligt performativitetsbegreppet (Butler, 1988), är vi fångna i de förutbestämda roller som kön 

utgör. Eftersom sexuella trakasserier i stor utsträckning drabbar kvinnor i Handeln och i 

samhället i stort, finns en enorm utmaning i hur kvinnor systematiskt utsätts för olika typer av 

trakasserier. Att trakasserier av olika slag i stor utsträckning normaliserats kan i ljuset av 
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performativitetsbegreppet tolkas som; att utsättas för trakasserier är något som ingår i vad det 

innebär att vara kvinna. 

 

Myndighetens utmaning ligger i att attrahera kvinnor till en mansdominerad bransch. Medan 

Kommunens utmaning utgörs av kvinnofällan deltidsarbete, särskilt inom vård och omsorg. 

Gemensamt för beskrivningarna är strukturella hinder i samhället, genom att kvinnor inte 

utbildar sig inom det område Myndigheten efterfrågar och detsamma gäller inom vård och 

omsorg, där det saknas män med rätt utbildning. Samtidigt kan utmaningen förklaras genom att 

de yrken Kommunen och Myndigheten hänvisar till är könsmärkta som kvinnoyrken respektive 

mansyrken. Butlers teorier (1988) förklarar att det finns givna regler att förhålla sig till när man 

gör sitt kön. Att män fortfarande saknas inom vård och omsorg kan således förstås genom att 

det helt enkelt inte hör till de egenskaper som det innebär att vara man att anta en yrkesroll inom 

ett typiskt kvinnoyrke. Kanter (1993) anser att bilder av manligt och kvinnligt finns inbyggt i 

organisationens funktioner och positioner vilka begränsar hur individer presterar. Att manliga 

grundantaganden dominerar avseende organisation och organisering (Acker, 1990) bör 

rimligtvis medräknas i ekvationen. Om utgångspunkten är att mannen är normen (Hirdman, 

2001) innebär det att kvinnor och kvinnliga perspektiv faller i skuggan av den rådande normen.  

 

Assistansbolaget särskiljer sig tillsammans med Åkeriet, Assistansbolaget pratar snarare 

mångfald än jämställdhet medan Åkeriet hellre talar om rättvisa och likabehandling än 

jämställdhet, vilket kan uppfattas som ett motstånd eller ovilja att prata om jämställdhet 

specifikt. Ylöstalos studier av jämställdhet och jämställdhetsarbete (2014; 2012) visar att det 

finns ett motstånd till jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbete i organisationer överlag. De 

förklaringar Ylöstalo (2014) ger är dels okunskap om genusfrågor hos ledning och ansvariga 

chefer och dels att jämställdhet betraktas som en kvinnofråga, som är upp till kvinnor att lösa 

och förstå. Vilket vidare kan förklaras genom att organisation är format efter manliga normer 

(Acker, 1990). Att det är bekvämare att prata mångfald och likabehandling kan även förstås 

utifrån Wahl och Hööks (2007) studie, som framhåller att det i organisationer är mer legitimt 

att prata mångfald eftersom det hyllar olikheter istället för jämställdhet som har ett stort fokus 

på maktstrukturer vilket studien sätter i förståelse till att informanternas berättelser vilka fäster 

stor vikt vid olikheter. 

 

Informanterna för Assistansbolaget och Handeln erfar att de tidigare i sina karriärer blivit 

ifrågasatta på grund av att de är kvinnor. Assistansbolaget upplever att det förändrats med 



71 
 

åldern och det faktum att hon idag är förälder. Medan Mellanchefen tror att det beror på att hon 

klättrat i hierarkin. Att performa13 sin roll som kvinna rätt är betydande för att inte drabbas av 

sanktioner enligt Butler (1988). Vi tolkar Verksamhetschefens berättelse utifrån 

performativitetsbegreppet, att hon vunnit legitimitet som chef först när hon performat sin roll 

som kvinna rätt. Medan Mellanchefens berättelse kan tolkas som att det beror på var i hierarkin 

individen befinner sig i enlighet med Kanters (1993) modell. I andra ordalag tolkar vi att makt- 

och möjlighetsstrukturen varit avgörande för hur Mellanchefen bemöts i sin profession.  

 

5.5 Ledarskap 
 

Ledarskap samt HRM, ledning och styrning av mänskliga resurser, är faktorer med betydelse 

för att jämställdhet blir till reella handlingar i organisationer (Dickens, 1998). Studien utgår 

från att organisationer är formade efter manliga normer och grundantaganden, vilket innebär att 

organisationers processer är tillsynes könsneutrala, men bygger på manliga värderingar (Acker, 

1990), vilket får betydelse för hur jämställdhetsarbetet bedrivs. Banken och Kommunen 

beskriver att de i sina roller som HR fungerar som stödjande och rådgivande part till chefer och 

kunna bidra med specifika specialistkompetenser. Vilket sammanstämmer med studier av 

förbättringsarbete avseende jämställdhet (Macneil & Liu, 2017) där HR-funktionen utformats 

enligt businesspartner modell samt införande av ett standardiserat system för HR-

administration. Dessa förbättringsåtgärder speglar typiskt organisatoriskt tänk, vilket denna 

studien menar är grundat i manliga normer och värderingar. 

 

I en studie av förbättringsarbete avseende jämställdhet anställdes kvinnor specifikt till HR-

funktionen för att tackla jämställdhetsfrågan (Macneil & Liu, 2017). Vilket även 

överensstämmer med en studie av chefers uppfattning av att jämställdhet könsmärks till en 

kvinnofråga (Ylöstalo, 2014). Informanten på Åkeriet säger att det skulle varit annorlunda om 

hon var man, att hon i egenskap av att vara just kvinna signalerar jämställdhet. Studien tolkar 

uttalandet av informanten som att det finns en skillnad mellan könen, eftersom informanten 

uttrycker att det hade varit annorlunda om hon varit man. Omedvetet sker en könsmärkning av 

jämställdhet av informanten. Att likställa jämställdhetsarbetet till en kvinnofråga innebär en 

könsmärkning av jämställdhetsarbetet (Ylöstalo, 2014), jämställdhet blir då ur ett Butlerskt 

(1988) perspektiv något som ska performas tillika genomföras av kvinnor. Vilket kan begränsa 

                                                           
13 Att iscensätta, att genomföra med betoning på att producera och reproducera en given roll enligt Butlers 

(1988) performativitetsbegrepp.  
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genomförandet av jämställdhet till något som ska förhålla sig inom ramarna av vad det innebär 

att vara kvinna, i överensstämmelse med heteronormen vilken innebär att könen är tydligt 

avgränsade och polära (Butler,1988). Systemförändrande jämställdhetsarbete skall gå åt båda 

hållen där både kvinnliga och manliga perspektiv beaktas (Mark, 2007), vilket flera av 

informanterna instämmer med. Myndigheten säger sig i sin chefsroll göra jämställdhet genom 

hur han är som människa. Informanten lägger ingen vikt vid det faktum att han är man, enligt 

honom hör inte jämställdhetsarbete ihop med ett specifikt kön. Informantens uttalande kan 

tolkas som att han ser sig själv som människa före han är en kategori av ett kön tillika man likt 

Cavarero, (2005; 2014) förespråkar genom att människan är ett unik vem före en kategori av 

ett vad. 

 

Relationellt ledarskap 

 

Tolkningarna av de olika reflektionerna kring informanternas ledarskap är att det bygger på 

olika förhållningssätt, dominerande är coachande, individuellt och relationellt ledarskap. Det 

individanpassade, relationella ledarskapet är enligt denna studie sammanstämmande med 

Cavareros (2005; 2014) intero singolare, den berättelsebara människan. 

 

Assistansbolagets verksamhetschefs berättelse om hur hon hanterar situationen när majoriteten 

av en arbetsgrupp inte kan arbeta på grund av fastan under ramadan åskådliggör ett relationellt 

och individanpassat ledarskap. Verksamhetschefen menar att genom att vara lyhörd samt se och 

respektera sina medarbetare tar hon deras frågor och bekymmer på allvar, i gengäld får hon 

samma medmänsklighet och respekt tillbaka. Förhållningsättet att se medarbetaren som ett 

unikt vem kan vi förklara genom Cavarero (2005; 2014). Verksamhetschefens berättelse 

begränsar inte medarbetaren till att kategoriseras till ett vad, genom att verksamhetschefen i sitt 

ledarskap och görande av jämställdhet ser hela människa tillika medarbetaren som intero 

singolare (Cavarero, 2005) öppnar det upp för det relationella förhållningsätt som Ryther 

(2010) förespråkar i lärarrollens relation till eleven. 

 

Cavareros (2005; 2014) syn på människan som unik, här och nu med en röst och berättelse 

passar även in på Åkeriets produktionschef som med hela sin uppenbarelse speglar Cavareros 

människosyn. I mötet med produktionschefen fanns en total närvaro, hon var där som en unik 

och hel människa av kött och blod med sin berättelse och unika röst, vilket reflekterar en 
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berättelsebar människa en intero singolare och inte ett vad. Produktionschefens sätt att vara 

begränsades inte till en roll eller ett iscensättande av vad det innebär att vara först och främst 

kvinna och sedan chef enligt Butlers (1988) teori om performativitet och heteronormen. Hennes 

sätt att vara signalerade att hon först och främst var en unik människa och sedan råkade hon 

vara kvinna. 

 

Åkeriet beskriver vikten av att föra dialog, studien fäster vikt vid informantens relationella 

ledarskap, berättelsen om hennes ledarskap sammanstämmer med vad hon utstrålar som person. 

Informanten uttrycker att styrkan sitter i olikheterna, bejakandet av olikheter genom att se 

individer, det Cavareriska förhållningssätt som informanten utstrålar, kan vidare utvecklas 

genom begåvningsreservargumentet. Genom att förstå människan som berättelsebar, som intero 

singolare möjliggör i jämställdhetsarbetet, eftersom begreppet intero singolare inte reducerar 

människan till kategorier av ett vad. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan 

jämställdhetsarbete sammanlänkas med kvalité. Begåvningsreservargumentet vilket innefattar 

teorier om att beakta olikheter mellan könen i jämställdhetsarbete, genom att tillvara ta olikheter 

öka kvalité i organisationen och dess arbetsprocesser, kontentan är att könen bidrar med skilda 

kvalitéer och därigenom berikar organisationen (Mark, 2007). 
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6. Diskussion 
 

Kanters (1993) alternativa strukturella modell verkar tillämpas mer eller mindre medvetet ute i 

praktiken, vilket vi förmodar kan bero på att modellen är organisationsnära och inte fokuserar 

på kön som hinder i arbetslivet utan förespråkar strukturell förändring. Strukturell förändring 

är förknippat med såväl handlingsarbete som jämställdhetsintegrering (Mark, 2007). Det 

förefaller sig ligga en legitimitet i att arbeta med jämställdhet ur ett strukturellt perspektiv vilket 

kan bero på att regeringen redan 1994 beslutade att jämställdhetsarbete ska utgå från strategin 

jämställdhetsintegrering (SOU, 1994:3)  

 

Vår tolkning är att flertalet av informanterna genom sina berättelser till stor del anammat den 

Kanterska modellen (1993).  Eftersom det finns uttalat att alla ska ha lika möjligheter och 

rättigheter samt en strävan efter en jämn könsfördelning. Om det fortfarande råder en 

könsmärkning av olika roller och arbetsuppgifter, spelar det då någon roll om alla oavsett kön 

ges samma möjligheter? Är det ens möjligt som kvinna att skapa sig möjligheter genom att 

spela efter männens spelregler, när kvinnan sanktioneras om hon inte förhåller sig till de givna 

ramar om vad det innebär och är att vara kvinna (Butler, 1988). 

 

Att anta Kanters (1993) perspektiv kan jämföras med att göra jämställdhet utan att göra frågan 

könsmärkt genom Kanters fokus på struktur snarare än kön. Risken finns dock att frågan om 

jämställdhet och kön förbises. Enligt Acker (1990) vilar organisationen på manliga 

grundantaganden. Struktur är något som är grundat på manliga antagande (Kanter, 1993; Acker, 

1990). Där med finns en risk att de manliga perspektiven fortsatt kommer att framhävas vilket 

inte främjar jämställdhet. 

 

Cavarero kritiserar feminismen för att vara fångat av det manliga språket (Bertolino, 2008). 

Vilket vi i en organisatorisk kontext upplever genom att informanterna har ett tydligt fokus på 

kvantitativa mål avseende jämställdhet och generellt sett avspeglas ett strukturellt tankesätt 

bland informanterna. Det förefaller sig lättare att tala om antal bland aktörerna eftersom det är 

mätbart och visar svart på vitt om det är en jämn könsfördelning, vilket är ett av 

jämställdhetsmålen men ändå vara medveten om att endast antalet i sig själv inte gör en 

organisation jämställd, som kommunen uttrycker sig, handlar det om så mycket mer. Det saknas 

fortfarande kvalitativa mål och mått avseende jämställdhetsarbete (van Eerdewijk, 2014).  
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Det går att ana skillnader emellan chefers och HR professionens berättelser beträffande 

jämställdhet och synen på människan. Cheferna uttryckte det som att se en individen före ett 

kön, ett Cavarero perspektiv intero singolare. Det kan tolkas som att de i allt högre omfattning 

tillämpar ett mer individanpassat och mer relationellt ledarskap eftersom de arbetar nära 

medarbetarna. HR beskrev ett mer professionellt och distanserat förhållningssätt avseende 

jämställdhetsarbete vilket vi inte tolkar som lika människonära, eller relationellt. Det kan 

förklaras av att HR har en mer professionell roll avseende jämställdhetsarbete som handledande 

experter (Mark, 2007) i att stödja chefer och av att HR inte arbetar i direkt relation med 

medarbetarna.  

 

Vi anser att Cavarero (2005; 2014) öppnar upp för en friare kvinnoroll bortom det Butlerska 

iscensättandet av vad det innebär att förhålla sig till den givna könsrollen. Genom Cavarero ser 

vi att olikheter har en större potential att berika organisationen med fler perspektiv genom att 

främst se en unik individ först och sedan ett kön. Det begränsar därför inte utan snarare öppnar 

för jämställda villkor för kvinnor och män. 

 

Vidare kan ifrågasättas om olikheter berikar organisationen, ur den aspekten att kvinnan är en 

produkt av ofria omständigheter formad i en värld baserad på manliga normer (Mark, 2007). 

Om dessa olikheter där kvinnan är tvingad till att förhålla sig till vad det innebär att vara kvinna 

utifrån Butlers (1988) performativitets begrepp och heteronormen, är det då olikheter som är 

värda att tillvara tas eller är det tid att vi ser kvinnan som en människa av kött och blod som ett 

vem snarare än en kategori av ett vad begränsat till ett kön.  
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7. Slutsats 
 

Denna studie ämnade att besvara följande frågeställning; 

 

Vilka hinder, utmaningar och möjligheter upplever chefer i sitt lagstadgade arbete med att 

verkställa och göra jämställdhet? 

  

Studiens syfte var bland annat att söka förståelse för vilka hinder som upplevdes av chefer i 

deras verkställandet av jämställdhet. Studien förklarar organisatoriska hinder som utgörs av 

strukturer. Strukturella hinder kan förstås genom att organisationsstrukturen samt strukturer i 

samhället utgör hinder för jämställdhet. Det ligger en utmaning i att attrahera kvinnor till 

mansdominerade branscher och män till kvinnodominerade branscher, dels beror det på att 

kvinnor i föga utsträckning utbildar sig inom områden vilka definieras typiskt manliga och vice 

versa. Det är ett hinder i samhället vilken organisationen inte har betydande påverkan på. 

Avseende organisatoriska hinder talar flertalet av informanterna om med insikt, genom att 

organisationens strukturer bör utformas för att ge alla medarbetare oavsett kön lika möjligheter 

och rättigheter, vilket vi tolkar som ett möjliggörande av jämställdhet till verkliga handlingar. 

I praktiken handlar det om exempelvis lönekartläggningar, rekrytering, kompetensutveckling 

samt möjligheter till att balansera arbetsliv och privatliv genom möjlighet till föräldraledighet 

oavsett kön. 

 

Butler (1988) åskådliggör hur stereotypa könsrollerna begränsar verkställandet av jämställdhet 

genom att individen tvingas in i roller av vad det innebär att göra sitt kön men även sin yrkesroll. 

Performativitetsbegreppet (Butler, 1988) synliggör exempelvis när arbetsuppgifter blir 

könsmärkta i manligt och kvinnligt och när individer begränsas eller behandlas på ett visst sätt 

på grund utav kön. Kvinnofällan deltid som Kommunen belyser, utgör ett konkret exempel av 

hur typiskt kvinnliga yrken har sämre villkor än typiskt manliga yrken. Genom Butler (1988) 

kan vi även förstå utmaningen i att attrahera kvinnor till en mansdominerad bransch eller vice 

versa. Att som kvinna söka sig till ett typiskt manligt yrke riskerar hon att inte fullfölja sin roll 

som kvinna korrekt, då hon gör avsteg från vad det innebär att vara kvinna, därför finns det en 

risk att som kvinna söka sig till typiskt manliga yrken eftersom hon kan komma att drabbas av 
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sanktioner. Därigenom bevaras den rådande heteronormen (Butler, 1988) tillika en binär 

könsuppdelning av manligt och kvinnligt vilket utgör ett hinder för att främja jämställdhet. 

 

Studien tolkar det som ett hinder för jämställdhet när mångfald och jämställdhet blandas ihop, 

risken är att jämställdhetsarbete faller mellan stolarna likt tidigare studier belyser (Mark, 2007) 

Flera av informanterna talar hellre i termer av mångfald än jämställdhet, medan Kommunen 

särskilt betonar att jämställdhet och mångfald är skilda begrepp. Studiens slutsats är att det 

utgör ett hinder när chefer förväxlar begreppen; jämställdhet och mångfald i sitt aktörskap av 

att verkställa jämställdhet. Emellertid är författarnas tolkning att det snarare är en utmaning för 

HR att väcka chefers insikt i frågan om skillnad på begreppen jämställdhet och mångfald. 

  

Aktiva åtgärder kan utgöra både hinder, utmaningar och möjligheter i chefer verkställande av 

jämställdhet beroende på hur aktiva åtgärder tillämpas. Det kan komma att bli ett hinder 

beroende på hur aktiva åtgärder arbetas med om aktiva åtgärder förblir i form av en punktinsats 

en ”check in a box”, vilket leder till att det inte blir en naturlig del i det vardagliga arbetet, 

vilket inte främjar jämställdhet. Aktiva åtgärder kan även ses som en utmaning i och med att se 

till att jämställdhet införlivas och arbetas med kontinuerligt som en naturlig del i arbetet. 

Emellertid kan aktiva åtgärder betraktas som en möjlighet och ett redskap för att jämställdhet 

ska bli en mer naturlig och integrerat i det dagliga arbetet, vilket på sikt kan leda till ett mer 

naturligt förhållningsätt gällande jämställdhet. Jämställdhet som punktinsatsen kan med 

performativitetsbegreppet (Butler, 1988) förstås som att i sitt aktörskap förhåller sig chefen 

(aktören) till de givna ramarna av vad det innebär att performa sin roll som chef. Aktiva åtgärder 

riskerar då att förminskas till en ren administrativ åtgärd utan förändringspotential.  Det finns 

således givna ramar för hur jämställdhet historiskt sett producerats när jämställdhet blir en 

”check in a box” reproduceras dessa föreställningar om hur aktören som chef genomför och 

verkställer jämställdhet.  

 

Möjliggörande av jämställdhet kopplar vi till stor del till i informanternas berättelser om att inte 

könsmärka arbetsuppgifter, att se olikheter och individer snarare än kön. Det innebär att som 

aktör ha insikt i om hur manliga grundantaganden formar organisationen och dess processer 

samt att ha en insikt i hur djupt rotade föreställningar om kön ligger i vår kultur. 
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De glimtar vi får av aktörerna som unika individer och som berättelsebara genom Cavareros 

(2005; 2014) syn på människan anser vi har en förändringspotential avseende 

jämställdhetsarbetet. För att perspektivet inte könsmärker utan i första hand ser individen som 

ett unikt vem och därefter som ett vad av kön. Människan är enligt Cavarero könsbestämd men 

det som skiljer hennes synsätt från Butler är att individen är ett jag före ett vad.  

 

Cavareros synsätt på människan tillsammans med ett relationellt och individanpassat ledarskap 

i likhet med det Ryther (2010) beskriver i lärararrollens relation till eleven anser vi 

anpassningsbart till en organisatorisk kontext i relationen mellan chef och medarbetar. Vi anser 

att Cavarero öppnar upp för att möjliggöra chefers genomförande av jämställdhet genom att det 

inte begränsar människan till kategorierna man eller kvinna. Det är enligt oss ytterst relevant 

då organisation och ledarskap i sig självt är baserat på manliga grundantaganden, normer och 

värderingar (Acker, 1990; Dickens, 1998). 

 

7.1 Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
 

Cavareros synsätt på människan tillsammans med ett relationellt och individanpassat ledarskap 

i likhet med det Ryther (2010) beskriver i lärararrollens relation till eleven anser vi 

anpassningsbart till en organisatorisk kontext i relationen mellan chef och medarbetar. 

Författarna anser att Cavarero öppnar upp för att möjliggöra chefers genomförande av 

jämställdhet genom att det inte begränsar människan till kategorierna man eller kvinna. Det är 

enligt oss ytterst relevant då organisation och ledarskap i sig självt är baserat på manliga 

grundantaganden, normer och värderingar (Acker, 1990; Dickens, 1998). Det individanpassade 

och relationella ledarskapet är möjligt att tillämpa i skilda branscher och organisationer i såväl 

offentlig som privat sektor. 

 

De hinder och utmaningar studien belyser genom Butlers (1988) performativitetsbegrepp 

synliggör tillfällen och situationer när chefers verkställande av jämställdhet inte främjas. 

Performativitetsbegreppet kan således vara användbart i praktiken för att motverka 

reproduktion av stereotypa könsroller i organisationer. 

Som studiens tolkning beskriver finns en medvetenhet bland informanterna kring möjligheter, 

makt och antal, Kanters (1993) alternativa strukturella modell kan därför antas vara användbar 

ute i praktiken.    
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Vi ämnar ge förslag på vidare forskning i ämnet;  

 

• Hur Cavarero kan användas/ används ute i praktiken tillika studera praktiska exempel 

på det relationella individanpassade ledarskapet vilket vi förespråkar i en 

företagsekonomisk kontext. 

• Hur djupt rotade könsrollerna utifrån performativitetsbegreppet är i den 

företagsekonomiska kontexten. På vilket sätt utgör det hinder för effektivitet och 

lönsamhet i organisationer 

• Att tillämpa Cavarero i offentlig styrning, att undersöka möjligheterna med Cavarero 

kontra management konceptet new public management, (NPM). 

 

7.2 Kritik 
 

Studien undersöker sex skilda organisationer fördelat på sju informanter, det kan ifrågasättas 

om antalet informanter kan ge en empirisk mättnad. Bland de sju informanterna finns endast en 

man representerad, därför kan det kritiseras om det empiriska resultatet skulle varit annorlunda 

vid en jämn könsfördelning av informanterna.  Studien kan därför kritiseras för att framhäva de 

kvinnliga perspektiven. Valda teorier och begrepp är fokuserade till den feministiska 

teoribildningen och forskningen, studien kan därför kritiseras för att endast representera ett 

ensidigt perspektiv. I denna studie har författarna avsiktligt valt att fokusera på feministisk 

teoribildning och forskning eftersom författarna anser att feministisk forskning har en 

angelägen del i den företagsekonomiska forskningen. Ändock kan det ifrågasättas om en 

motsägande teoribildning till den feministiska kunde ha tillämpats i studien för att bidra med 

fler perspektiv av studiens frågeställning och syfte.       



80 
 

Referenser 

 

Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. Gender & 

Society, 4 (2), 139–158 

 

Alvehus, J. (2014). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. (2: a uppl.). Stockholm: 

Liber 

 

Alvesson, M. & Due Billing, Y. (2011). Kön och organisation. (2: a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur  

 

Alvesson, M. & Spicer, A. (2012). Ledarskapsteorier. Alvesson, M. & Spicer, A. (Red), 

Ledarskapsmetaforer: Att förstå ledarskap i verkligheten. (s.23). (1: a uppl.). Lund: 

Författarna och Studentlitteratur 

 

Alvesson, M. & Lundholm, S. (2014). Personal Chefers Arbete och Identitet-strategi och 

strul. (1: a uppl.). Lund: Författarna och Studentlitteratur 

 

Amundsdotter, E & Gillberg, M. (2005). Den jämställda arbetsplatsen. (2: a uppl.). 

Stockholm: Bilda Förlag 

 

Bertolino, E. (2008). Beyond Ontology and Sexual Differences: An Interview with the Italian 

Feminist Philosopher Adriana Cavarero. A Journal of Feminist Cultural Studies. 19 (1), 128-

167 

 

Beauvoir, S. D. (1972). The Second Sex. 1949. Trans. HM Parshley. Harmondsworth: 

Penguin. 



81 
 

Boglind, A. Hällstén, F. & Thilander, P. (2013). HR transformation på svenska. Om 

organisering av HR-arbete. (1: a uppl.). Lund: Författarna och Studentlitteratur 

 

Boschini, D, A. (2004). Balans på toppen. Stockholm: Författaren och SNS Förlag 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (3: e uppl.). 

Stockholm: Liber 

 

Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay phenomenology and 

feminist theory. Theatre Journal, 40 (4) 519–531 

 

Butler, J. (1990). Gender trouble. New York: Routledge, Chapman & Hall, Inc 

 

Callerstig, A-C. & Lindholm, K. (2011). Det motsägelsefulla Arbetet med 

Jämställdhetsintegrering. Tidskrift för genusvetenskap, 2-3 

 

Cavarero, A. (2005). For more than one voice: toward a philosophy of vocal expression. 

Stanford: University Press 

 

Cavarero, A. (2014). Relating narratives: Storytelling and selfhood. Routledge 

 

Chaffee, D. & Lemert, C. (2009). Structuralism and Poststructuralism. Turner, B, S. (Edt), The 

New Blackwell Companion to Social Theory.124-140. Blackwell Publishing Ltd 

 

 



82 
 

Crossan, M. M. Lane, H. W. & White, R.E. (1999). An organizational learning framework: 

From institution to institution, Academy of Management Review, 24 (3) 522-573 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. (2: a uppl.). Malmö: Gleerups 

 

de los Reyes, P. & Mulinari, D. (2007). Intersektionalitet. (1: a uppl.). Malmö: Författarna 

och Liber 

 

Dickens, L. (1998). What HRM means for gender equality. Human Resource Management 

Journal, 8 (1), 23-40. doi: 10.1111/j.1748-8583.1998.tb00157.x 

 

Diskrimineringsombudsmannen. (2017). Arbetsgivarens ansvar. Hämtad 15 mars, 2018, från 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/#1 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Renemark, D. (2016). Can changes to gender equality be 

sustained? Gender, Work and Organization, 23 (4), 363-378. doi: 10.1111/j.1468-

0432.2007.00366.x 

 

Evans, M. (2009). Feminist Theory. Turner, B, S. (Edt), The New Blackwell Companion to 

Social Theory.235-249. Blackwell Publishing Ltd 

 

Granberg, O. (2011). PAOU: Personaladministration, HRM och organisationsutveckling. (8: 

e uppl). Stockholm: Natur och Kultur 

 

Hirdman, Y. (2001). Genus-om det stabilas föränderliga former. (2:3 uppl.). Malmö: Liber  

 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/#1


83 
 

Iseskog, T. (2008). Att kunna vara CHEF. (5:e uppl). Stockholm: Författaren och Norstedts 

Juridik 

 

Johansson, T. & Lalander, P. (2013). Vardagslivets socialpsykologi. (2: a uppl.) Stockholm: 

Författarna och Liber 

 

Jämställdhetsmyndigheten. (2017). Vad är jämställdhet?. Hämtad 15 mars, 2018, från 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet 

 

Jönsson, S. & Strannegård, L. (2012). Ledarskapets Lockelse. Jönsson, S. & Strannegård, L. 

(Red), Ledarskapsboken. (s.14). (1: a uppl.). Malmö: Liber 

 

Kanter, R. M. (1993). Men and Women of the Corporation. (2:a uppl.). New York: Basic 

books 

 

Kommittédirektiv 2005:7. Sveriges Riksdag. Jämställdhetsintegrering i den statliga 

verksamheten. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/komittedirektiv/jamstalldhetsintegrering-i-den-statliga_GTB17 

 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management. (2: a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Man för jämställdhet. (2017). Feminismens historia. Hämtad 3 maj, 2018, från 

http://manforjamstalldhet.se/feminismens-historia/ 

 

Mark, E. (2007). Jämställdhetsarbetets teori och praktik. (1: a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/komittedirektiv/jamstalldhetsintegrering-i-den-statliga_GTB17
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/komittedirektiv/jamstalldhetsintegrering-i-den-statliga_GTB17
http://manforjamstalldhet.se/feminismens-historia/


84 
 

Macneil, J. & Liu, Z. (2017). The role of organizational learning in soft regulation of 

workplace gender equality. Employee Relations, 39 (3, 317-334. doi.org/10.1108/ER-01-

2016-0022 

 

Nilsson, P. Wallo, A. Rönnqvist, D. & Davidsson, B. (2011). Human Resource Development; 

att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur  

 

Northouse, G. P. (2013). Leadership, Theory and Practice. California: SAGE Publications, 

Inc 

 

Proposition 2005/06:155. Makt att forma samhället och sitt eget liv- nya mål i 

jämställdhetspolitiken. Stockholm Regeringskansliet. Hämtad 8 februari, 2018, från 

https://data.riksdagen.se/fil/C9B4424A-5563-4E50-835C-58D8F8999478 

 

Robertsson, H. (2003). Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och 

jämställdhet. (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet 

 

Roth, A-K. (2007). Jämställdhetsboken, från teori till praktik. (2: a uppl.). Stockholm: 

Norstedts juridik  

 

Ryther, C. (2010). Levande ordning. Utbildning & demokrati. 19 (3) 73-90 

 

SCB, Statistiska Central Byrån. (2017). Jämställdhetsstatistik: Ekonomisk jämställdhet. 

(Rapport 2017-12-19). Hämtad från https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/ 

 

https://data.riksdagen.se/fil/C9B4424A-5563-4E50-835C-58D8F8999478
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/


85 
 

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. Hämtad 8 

februari, 2018, från http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 8 juni, 2018, 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659  

 

SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Stockholm: 

Socialstyrelsen hämtad 8 juni, 2018, från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-5  

 

SOU 1994:3. Stadsrådet och chefen för Socialdepartementet. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-

1994-3-_GIB33 

 

SOU 1998:6. Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 

Sverige. Betänkande från kvinnomaktutredningen. Utredning om fördelningen av ekonomisk 

makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Hämtad från 

http://www.regeringen.se/49bbba/contentassets/0fdd9c26accf4694a2beea9912b76dc2/del-1 

 

SOU 2014:80. Ökad medvetenhet men långsam förändring- om kvinnor och män på ledande 

positioner i svenskt näringsliv. Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-

offentliga-utredningar/2014/12/sou-201480/ 

 

Storey, J. (Ed.). (2006). Cultural theory and popular culture: A reader. University of Georgia 

Press 

 

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-1994-3-_GIB33
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-1994-3-_GIB33
http://www.regeringen.se/49bbba/contentassets/0fdd9c26accf4694a2beea9912b76dc2/del-1
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/12/sou-201480/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/12/sou-201480/


86 
 

Strandén-Backa, S. (2012). Översikt Känslan av ett jag, Adriana Cavarero och identitetsbegär. 

ELORE Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. (19). Hämtad från 

http://www.elore.fi/arkisto/2_12/stranden-backa.pdf 

 

van Eerdewijk, A. (2014). The micro politics of evaporation; Gender mainstreaming 

instruments in practice. Journal of International Development J. Int. Dev. (26) 345-355. doi: 

10.1002/jid.2951 

 

van Eerdewijk, A. & Davids, T. (2014). Escaping the mythical best: Gender mainstreaming 

reconceptualized. Journal of International Development. (26) 303–316. doi: 10.1002/jid.2947 

 

Wahl, A. (1996). Företagsledning som konstruktion av manlighet. Tidskrift för 

genusvetenskap 

 

Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. & Linghag, S. (2011). Det ordnar sig. Teorier om 

organisation och kön. (2: a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

Wahl, A. & Höök, P. (2007). Changes in working with gender equality in management in 

Sweden. Equal Opportunities International. 6 (5) 435-448. doi: 

10.11.08/02610150710756649 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Ylöstalo, H. (2012). Tasa-arvontyön tasa-arvot. (Akademisk avhandling, Tammerfors 

Kvinnoforskning, Tammerfors universitet). Hämtad från 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66849/978-951-44-8656-

2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://www.elore.fi/arkisto/2_12/stranden-backa.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66849/978-951-44-8656-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66849/978-951-44-8656-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


87 
 

Ylöstalo, H. (2014). Organizational perspective to gender mainstreaming in the Finnish state 

administration. International Feminist Journal of Politics. 18 (4) 544-558. doi: 

10.1080/14616742.2016.1149307 

 

  



88 
 

Bilaga 1 

Aktiva åtgärder 

Modellen illustrerar hur arbetssättet aktiva åtgärder bedrivs.  

 

 

 

 

 

 

Diskrimineringsombudsmannen, 2017  
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Bilaga 2 
4I-processmodellen (Crossan et al. 1999) 
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Bilaga 3 

19 MARS 2018 

Hej! 

Vi är två studenter från POL-programmet (Personal, organisation & ledarskap )vid Högskolan i 

Skövde. Vi läser vår sista termin och har därmed påbörjat vårt examensarbete inom företagsekonomi 

med inriktning på management. Temat för vårt examensarbete är jämställdhet med fokus på 

ledarskapet. 

Syftet med vår studie är att undersöka upplevelser av när chefer gör och inte gör jämställdhet. Vi 

tänker använda oss av Diskrimineringsombudsmannens modell för arbete med aktiva åtgärder för att 

undersöka jämställdhet med utgångspunkt i arbetsförhållanden. Närmare beskrivning finns i bifogat 

dokument, (aktiva åtgärder studie). 

Vi vill främst synliggöra när det faktiskt görs jämställdhet. Vi vill därför studera chefers upplevelser 

och reflektioner av vad jämställhet kan vara.  Vår förhoppning är att studien synliggör 

jämställdhetsarbetet och vad det kan innebära i konkreta handlingar avseende arbetsförhållanden.  

I intervjuerna avser vi att diskutera upplevelsen av rådande arbetsförhållanden.  Att utgå ifrån 

arbetsförhållanden tror vi kan hjälpa deltagarna att diskutera ämnet jämställdhet. Vår förhoppning är 

att genomföra cirka tio intervjuer med chefer i olika organisationer. Intervjuerna  kommer att ta ca 

en timma i anspråk. Vilket för er del skulle innebära en intervju med en chef i er organisation som har 

någon form av personalansvar eller ansvar för jämställdhetsarbetet.  

Vid intervjuerna tar vi hänsyn till Vetenskapligarådets forskningsetiska principer. Vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt, deltagandet kan därmed avbrytas när som helst under intervjutillfället.  

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.     

Vänlig hälsning, 

Ulrika Eriksson & Tiina Moilanen 

C-STUDENTER VID INSTUTITIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDEN 

Högskolan i Skövde 
Högskolevägen  
Telefon 0500-4480 00  
 
His.se 
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Bilaga 4 
 

Bilagan innehåller en beskrivning till informanterna om aktiva åtgärder samt en beskrivning 

över intervjutillfället. 

Aktiva åtgärder 

Diskrimineringsombudsmannen DO, tillhandahåller en checklista för aktiva åtgärder. Enligt 

diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att motverka 

diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Vår undersökning kan vara ett första steg i att påbörja arbetet med aktiva åtgärder inom er 

organisation. 

Första punkten i DO:s checklista är arbetsförhållanden och beskrivs enligt följande: 

 

Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande 

attityderna? Kommer normer eller stereotypa föreställningar om till exempel kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning till uttryck på ett sätt som kan 

leda till diskriminering? Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel 

anpassade efter olika behov? 

 

Genom att utgå från arbetsförhållanden med fokus på kön i vår studie om vad det är när det 

görs jämställdhet, tänker vi att det är ett första steg i att undersöka i de fyra stegen av att 

arbeta med aktiva åtgärder enligt DO:s modell: 

 

 

 

 

Mer konkret tänker vi att i intervjuerna hålla temat till arbetsförhållanden och hur dessa 

upplevs av informanterna. Våra frågor kommer att utformas med utgångspunkt i DO:s 

checklista, arbetsförhållanden. 
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Nästa steg för vår del blir sedan att analysera arbetsförhållandena och främst lyfta när det 

faktiskt upplevs jämställt men även när det inte upplevs. 
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Bilaga 5 
 

Vi kommer under intervjun föra ett samtal kring följande teman.  

Inledning 

• Din roll i organisationen 

• Könsfördelningen i organisationen 

• Organisationens jämställdhetsarbete 

 

Arbetsförhållanden, den faktiska arbetssituationen.  

• Beskriv arbetsklimatet 

• Jargongen på arbetsplatsen 

• Rådande attityder, normer och värderingar 

• Din upplevelse av jämställt/ojämställt 
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Personliga reflektioner Ulrika Eriksson  

 

Jag upplever att hela terminen med examensarbete har varit en utvecklingsprocess och lärande 

både studiemässigt och som människa. Att samarbete med någon annan under en längre period 

har varit berikande och gett lärdom på många nivåer bland annat i vikten av att föra dialog och 

kunna kompromissa, samt att det har bidragit till nya insikter om mig själv. Jag ser det som att 

vi hade olika förmågor och bidrog med olika saker i arbetet och att olikheter berikar på ett bra 

sätt. När det tidvis varit tungt och jag tvivlat genom arbetets gång så har vi gemensamt lyckats 

peppa varandra och föra arbetet framåt. De gångerna vi krockat och missförstått varandra i 

arbetet, främst på grund av stress och tidsbrist, har vi kunnat diskutera och reda ut det på ett bra 

sätt. När vi stött på motgångar och problem, vilket gjort att vi fått tänka om och ta ett steg 

tillbaka för att ändra och tänka nytt, har bidragit till att förbättra arbetet och utvecklat 

tankegångarna. För min egen del har detta lett till ytterligare lärande, att ta tid till reflektion så 

leder det till en lösning som i sin tur kan leda till något bättre.  

Arbetet som helhet har öppnat upp ett nytt sätt att reflektera över jämställdhet och tänka till om 

vad betyder det för mig? Även de feministiska teorierna Butler och Cavarero, som jag till början 

hade svårt att tolka och se hur de skulle kunna kopplas till empirin, har öppnat för nya 

tankebanor hos mig att se varje individ som unik och inte efter kön. En viktig insikt som 

framkom i samband med arbetet med empirin och analysen var synen på människan och 

individen. Synen på människan som en egen individ som är unik ett Cavarero perspektiv, vilket 

jag inte trodde skulle uttryckas så tydligt hos informanterna. Däremot det mer professionella 

perspektivet där det inte handlar så mycket om individ eller människan utan mer uttryckt i 

termer av jämlikhet och rättigheter kopplat till pension, föräldraledighet mm. Den sistnämnda 

synen, mer professionella, trodde jag skulle vara den framträdande och generella bland alla 

informanter, men jag blev glatt överraskad av att de flesta uttryckte det som att se människan 

som unik och inte döma efter kön. 

Jag kan konstatera att om det hade funnits mer tid kunde jag stanna upp och njuta mer i stunden 

under hela processen med examensarbetet. Men på grund av den stress och press som varit har 

det tyvärr glömts bort. Detta beror till stor del på en metodkurs som enbart blev ett 

störningsmoment under arbetets gång. Men även andra omständigheter som ej gått att råda över.  

Min skrivpartner Tiina har varit väldigt hängiven och drivande genom hela arbete då hon haft 

en tydlig vision och idé om hur teorier och empiri kan kopplas samman samt att hon har haft en 



95 
 

föreställning om hur slutresultatet av examensarbetet kunde bli redan från start. Det är till stor 

del hennes förtjänst att slutresultatet blivit så bra. Jag vill tacka Tiina för att hon ville dela sin 

vision och att hon haft tålamod med mig genom hela processen trots min osäkerhet. Att få göra 

det här arbetet med Tiina har verkligen berikat mig både kunskapsmässigt och som människa. 
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Personliga reflektioner Tiina Moilanen 
 

Denna studie har krävt ett stort engagemang och en gedigen litteraturgenomgång för att sätta 

mig in i jämställdhetsarbete och framförallt den feministiska teoribildningen, ett område som 

jag tidigare endast haft allmän kunskap om.  

Processen har varit stundvis varit mödosam men framför allt lärorikt, underhållande och 

inspirerande. Stundvis har jag erfarit en rädsla för att sväva bort från mitt huvudämne, 

företagsekonomi. Då har jag tack och lov haft min skrivpartner Ulrika som kunnat ta ner mig 

på jorden igen. Jag vill passa på att tacka Ulrika för ett väl genomfört arbete och för vad vi lärt 

oss av varandra under denna process.  

Jag känner mig stolt över att ha genomfört denna studie med något komplexa teorier vilka inte 

är tagna förgivna att återfinnas i en kandidatuppsats med huvudämne förtegsekonomi. Det har 

inte alltid varit lätt att välja vilken väg vi ska gå genom arbetet av uppsatsen. I efterhand tycker 

jag att det har varit mödan värd att gå vår egen väg i denna uppsats, jag upplever att det har 

utvecklat både mig själv och min skrivpartner enormt. 

Min ambition har varit att tillgängliggöra och vägleda läsaren utan att tappa den essentiella 

tyngd som finns i Cavarero och Butler.  

Det har varit en utmaning i att tillgängliggöra de feministiska teorierna som Butler och Cavarero 

presenterar. Inte att förglömma Kanter, Kanter ser jag emellertid som mer tillgänglig för den 

organisatoriska kontexten och ämnet företagsekonomi, eftersom Kanter själv befinner sig i en 

organisatorisk kontext där hon problematiserar organisationens skilda strukturer av makt, 

möjlighet och antal, Kanter har således varit mer given i sammanhanget.  

I Cavarero har jag funnit en inspiration till att fortsätta begrunda kön i den organisatoriska 

kontexten. Jag anser att organisationer i allt större utsträckning bör beakta kön och hur kön 

konstrueras i dess sammanhang. Jag förespråkar friare könsroller för såväl kvinnor som män. 

Människan har emellertid ett behov av att kategorisera och sortera för att göra sin vardag 

begriplig, vilket kan tänkas omöjliggöra beaktandet av en individ som ett vem. Det krävs 

gedigna insatser av oss som medmänniskor att se det unikt existerande vemet före vadet, 

eftersom det på sätt och vis går emot vår mänskliga natur än dock är jag övertygad om att varje 

unik individ har en längtan, ett identitetsbegär som Strandén-Backa (2012) uttrycker det av att 

vara berättelsebar. Det kräver stor ansträngning av oss som medmänniskor. Jag är övertygad 

om att det ligger en betydande vinning i att göra denna ansträngning i alla relationella 
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sammanhang. Särskilt i den organisatoriska kontexten som traditionellt sett dominerats av 

typiskt manliga normer. Att öppna upp för andra samt flera perspektiv tror jag främjar 

jämställdhetsarbetet men även kreativitet, lärande, produktivitet och slutligen lönsamhet i 

organisationer. 


