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Sammanfattning	  
 
Den här uppsatsen ämnar ge ett alternativt sätt att se på organisationskultur. Perspektivet är enbart 
kvinnans och organisationerna som studeras är idéburna, kvinnodominerade och arbetar med 
kvinnorättsfrågor. I tidigare forskning av organisationskultur är mannens perspektiv överrepresenterat. 
Därför har vi valt att helt bortse från det perspektivet i denna studie. För att få förståelse för en 
organisationskultur kan man fokusera på olika faktorer. I den här studien är fokus grundläggande 
antaganden, uttalade värderingar, ledarens påverkan på kulturen samt strukturer och normer kopplat 
till kultur. Genom en etnografiskt inspirerad studie med observationer och intervjuer som 
datainsamlingsteknik har vi låtit kvinnor som arbetar och verkar inom kvinnorättsorganisationer 
berätta hur de uppfattar sin organisationskultur. Utifrån deras utsagor har vi sedan försökt beskriva hur 
organisationskulturen ser ut inom detta specifika fält. Det som är intressant med den sortens 
organisationer som undersöks här är att kulturen och individerna präglas av de feministiska 
värderingar som organisationen vilar på.  
 
Kulturen i detta organisationsfält präglas starkt av kvinnorättsrörelsens historia. Organisationerna 
beskrivs som trygga och informella samt att man känner en gemenskap inom fältet. Relationen mellan 
de som har längre erfarenhet av att föra jämställdhetskampen och den yngre generationen av 
feminister diskuteras och problematiseras. De som arbetar inom dessa organisationer är överens om att 
det finns en klyfta mellan könen och att kvinnors plats i samhället måste stärkas och förbättras. Vi 
upplever att organisationerna inte accepterar aktörer som har en annan ståndpunkt i den frågan. Att 
förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män som är en av anledningarna till att dessa 
organisationer finns, är en drivkraft för individerna i organisationsfältet. Denna drivkraft är närvarande 
inte bara under arbetstid utan även på fritiden. Skiljelinjen mellan vad som är arbete och vad som är 
genuint personligt engagemang är således tunn, vilket påverkar organisationskulturen. Dessa 
organisationer är värdebaserade och arbetar mot en vision och ett mål som de uttrycker är omöjliga att 
nå. Det finns även en frustration över bristen på tid och resurser. Dessa två faktorer menar 
respondenterna leder till att de sällan känner sig nöjda. Samtidigt som dessa organisationer är 
medvetna om strukturer, kulturer och normer i samhället och på många sätt aktivt försöker motarbeta 
dem, kan man se att de i viss utsträckning ändå återskapas internt. Ett exempel på det är den 
könsmärkta “duktig flicka-kulturen”, där kvinnor arbetar hårt och länge i linje med ett kvinnligt 
karriärsideal. Däremot återspeglar inte organisationsfältet mansnormen eller en patriarkal intern 
struktur på grund av att det domineras av kvinnor.  
 
Nyckelbegrepp: Organisationskultur, kvinnorättsorganisation, kvinnoorganisation, kvinnodominans, 
struktur, normer, makt, ledarskap, kön, feminism, idéburen organisation. 
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Inledning 
 
Det är snart 50 år sedan den feministiska kvinnoorganisationen Grupp 8 startades i Sverige. Med 
sloganen Det privata är politiskt var organisationen mycket involverad i bland annat lagstiftningen om 
rätten till fri abort och rätten till daghem för alla barn (Elgán 2015;142). Idag finns flertalet aktiva 
kvinnorättsorganisationer i Sverige som dagligen arbetar för att påverka både den svenska lagen och 
det svenska samhället för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Det går att läsa sig till vilket 
förändringsarbete dessa kvinnorättsorganisationer bedriver och vilka motgångar de möter. Däremot är 
det svårt att hitta texter och studier om hur det är att arbeta inom en sådan organisation. Forskningen 
om organisationskultur är ett stort forskningsfält men lite finns att läsa om just dessa organisationer. 
Vi vill uppmärksamma dessa organisationer och ge en inblick i kulturen i ett organisationsfält som 
arbetar varje dag med att kämpa mot samhällets inpräntade sätt att behandla kvinnor. 
 
Kulturen i en organisation är en konstant närvarande och föränderlig faktor. Organisationskulturen är 
någonting som befinner sig “mellan” en grupp av människor, snarare än “inuti” människor (Alvesson 
2015;11). Den uttrycks bland annat genom uttalade värderingar, klädkoder, möten, materiella ting och 
organisationens grundantaganden (Schein 1992). Kulturen kan vara något som är djupt rotat i en 
organisation och därmed svår att förändra. Organisationens ledare och de åsikter och värderingar som 
de anställda har är också faktorer som kan påverka kulturen. Alvesson menar att kulturen fungerar som 
en ram inom vilka fenomen som beteenden, processer och sociala företeelser blir begripliga och 
meningsfulla. Det är detta ramverk som denna uppsats har ambitionen att undersöka inom ett specifikt 
fält, nämligen idéburna organisationer som arbetar med kvinnorättsfrågor. Genom observationer och 
intervjuer studeras hur organisationskulturen uppfattas och beskrivs av anställda och ideellt aktiva 
inom dessa organisationer. Organisationerna som undersöks är kvinnodominerade och arbetar med 
och för kvinnor som primär målgrupp.  
 
Mills (1988) menar att organisationer är avbilder av samhället och att kulturen i en organisation 
återspeglar den sociala kontext som den verkar i. De värderingar, strukturer och normer som finns i 
samhället kommer att påverka organisationskulturen. Organisationerna som undersöks här arbetar på 
olika sätt för ett mer jämställt samhälle och mot strukturer och normer som undervärderar och 
förtrycker kvinnor. Det är bland annat denna paradox, att som organisation befinna sig i en kontext 
som man samtidigt arbetar för att förändra, som vi i denna uppsats vill undersöka. Sällan har 
organisationskultur forskats på med kvinnor som utgångspunkt utan att jämföras med män. I Klara 
Regnös avhandling Det osynliga ledarskapet (2013) som handlar om kvinnliga chefer i 
kvinnodominerade organisationer diskuterar hon varför forskning utan det manliga perspektivet är 
legitimt:  
 

... den underliggande frågan [har] varit om det går att skapa kunskap om världen genom att 
studera kvinnor. Det, menar jag, handlar om vem som anses vara legitim bärare av kunskap i 
samhället (Regnö 2013;127). 

 
Regnös forskning har varit en inspirationskälla för oss i argumentationen för att skriva om kvinnor 
utan att jämföra dem med män. Vi ämnar här skapa en bild av organisationskulturen i 
kvinnodominerade organisationer. Utan att ställas mot ett manligt perspektiv och rådande normer och 
samhällsstrukturer presenteras här en studie i organisationskultur av kvinnor, för kvinnor och med 
kvinnor. 
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Bakgrund	  
	  

Organisationskulturens	  historia 
Synen på organisationskultur har förändrats sedan det introducerades som forskningsfält på 1980-talet. 
Inledningsvis var kulturen i en organisation främst någonting som ledningen styr och påverkar för att 
generera goda resultat och effektiviserat arbete. Utvecklingen och satsningen på ett företags eller en 
organisations kultur ansågs vara lösningen på alla organisatoriska problem som kunde uppstå 
(Alvesson 2009;29). Senare forskning inom organisationskultur har snarare handlat om att försöka 
förstå företag och organisationer. Detta genom att se på dem som mindre samhällen och ha ett 
socialantropologiskt ingångssätt i forskningen. Dessa samhällen anses hållas ihop av kulturella krafter 
och fokus ligger på den gemenskap som finns bland dem som är verksamma i organisationen. För att 
undersöka organisationskulturen används ofta Edgar H. Scheins forskning. Schein är en 
förgrundsgestalt inom organisationskultur och hans teori om tre nivåer av organisationskultur samt 
relationen mellan ledarskapet och kulturen används ofta inom ämnet. 
 
Mats Alvesson bidrar med en mer komplex och kritisk syn på organisationskultur än vad Schein gör. 
Alvesson menar att man kan se organisationskulturen som ett system där personerna inom en 
organisation upprätthåller och skapar kulturen genom bland annat gemensamma symboler (Alvesson 
2015;11). Kulturen i en organisation är närvarande och betydande oavsett om chefer och ledning inte 
anser att det finns en unik, specifik organisationskultur eller att uttrycket kultur är för vagt eller 
komplicerat (Alvesson 2015;7).  

Kulturen blir då central när det gäller hur vi skall förstå beteenden, sociala företeelser, institutioner och 
processer. Kulturen blir den ram inom vilken dessa fenomen blir begripliga och meningsfulla (Alvesson 
2015;11). 

 
Genusforskning och en medvetenhet om könets betydelse i organisationskulturen kan ses som ett sätt 
att “motverka den bristande känsligheten för könets mening och betydelse i olika sammanhang.” 
(Alvesson & Billing 2011;27). Historiskt sett har en stor del av forskningen kring organisationskultur 
varit könsblind, där forskningen missar att ta hänsyn till könsaspekten och de patriarkala strukturer 
som råder där mannen är norm. Kön bör därför ses som en faktor att inkludera i forskningen (ex. 
Ashcraft & Mumby 2004;xiii). 
 
 

Organisationskultur	  och	  genus 
Den patriarkala, samhälleliga strukturen som premierar mannen har på olika sätt diskuterats inom 
organisationskultur (ex. Mills 1988;351) och det är den diskussionen vi vill komplettera med denna 
studie. Albert J. Mills, forskare och professor inom organisation och management, trycker på det 
faktum att genus är en viktig aspekt i alla sociala kontexter. Han kritiserar och problematiserar därför 
att genus negligeras i forskning om organisation och organisationskultur, det vill säga den könsblinda 
forskningen (Ibid). Den feministiska forskningen inom organisationsteori, organisering och ledarskap 
belyser den manliga normen som utgångspunkt, där kvinnan ställs i relation till detta. Om 
organisationskultur ska tolkas ur ett könsperspektiv bör de kulturella föreställningar som finns om kön 
och hur dessa genomsyrar organisationen tydliggöras (Alvesson 2015;167). Således lyfter vi här 
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istället kvinnan som norm, samtidigt som vi vill visa på en medvetenhet om att sådana kulturella 
föreställningar som finns i samhället om kvinnor kan påverka organisationskulturen.  
 
 

Organisationskultur	  och	  kvinnor	  
Organisationsforskningen har de senaste dryga 30 åren adderat nya aspekter i sin analys, bland annat 
symbolism, identitet och diskurs. Detta har resulterat i att det blivit mer legitimt att synliggöra och 
problematisera organisationer som bärare av diskriminerande processer och praktiker (Holgersson et 
al. 2011;107). När det har genomförts studier av kulturella symboler såsom kläder, språk, 
kommunikation och diskurser har man också synliggjort kulturella processer där könsidentitet och 
diskriminerande praktiker konstrueras (Ibid).  Holgersson et al. skriver att det kan finnas olika 
kulturella regler för kvinnor och män i organisationer, och att män och kvinnor därmed bedöms efter 
olika måttstockar. Det finns symboliska betydelser av kön i vad som anses normalt, naturligt och 
funktionellt som ligger till grund för hur organisationer struktureras (Holgersson et al. 2011;106). I 
arbetet med denna studie har det funnits en medvetenhet om att sådana strukturella och kulturella 
regler kan ha påverkan på kvinnorna i organisationerna som undersöks och således 
organisationskulturen.  

Regnös rapport We are only women here (2008) undersöker hur en majoritet av kvinnor på ledande 
positioner i en specifik organisation påverkar de kvinnliga ledarnas upplevelser av sin arbetsplats. Hon 
belyser deras erfarenheter och känslor av tillhörighet i organisationen (Regnö 2008;398). Regnö pekar 
på att en majoritet av kvinnor i ledarskapsposition öppnar upp möjligheten för att på flera sätt utmana 
och förändra rådande manliga konstruktioner av ledarskap. Dessa ledare behöver nämligen inte 
förhålla sig till redan existerande uppfattningar om ledarskap utifrån det manliga perspektivet, 
eftersom kvinnan som ledare i det här fallet är normen (Ibid). Med denna studie vill vi på ett liknande 
sätt försöka utmana och förändra rådande manliga konstruktioner, men här inom ämnet 
organisationskultur. Liksom i Regnös studie är det kvinnan som är norm och inte heller här förhåller vi 
oss till ett manligt perspektiv.  
 
 

Kön	  -‐	  struktur	  och	  konstruktion	  
Trots att Sverige i jämförelse med andra länder har kommit långt i arbetet med jämställdhet (Regner 
2017) står faktum klart att samhället verkar under en könsmaktsordning där det på en mängd olika sätt 
tydliggörs att mannen är norm och kvinnan är någonting avvikande (Eduards 2002;26). De 
socioekonomiska villkoren för kvinnor och män skiljer sig åt vilket bland annat tar sig i uttryck inom 
organisationer och organisationskulturer (Holgersson et al. 2011;238). Statistik visar bland annat på att 
löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige idag fortfarande är påtaglig, att kvinnor trots högre 
utbildning återfinns på färre ledande poster i samhället än män och att kvinnor i större utsträckning än 
män arbetar deltid (SCB 2016).  
 
Simone de Beauvoir (1949) skriver i Det andra Könet på 1940-talet att kvinnan är sekundär i 
samhället och definieras enbart i relation till mannen. Mannen är subjektet, den självklara normen, 
kvinnan är ”någonting annat”.  
 

Mannen definieras som människa och kvinnan som kvinna - när hon beter sig som en människa 
säger man att hon härmar mannen (de Beauvoir 1949;16). 
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Ett grundläggande synsätt på kön är att det är socialt och kulturellt konstruerat. På samma sätt som de 
Beauvoir beskriver maktrelationen mellan män och kvinnor i samhället i stort går det att se att 
kvinnors organisering och kvinnors ledarskap beskrivs i termer som skiljer sig från en manlig standard 
(Alvesson & Billing 2000;154). Joan Ackers (1992) artikel From sex roles to gendered institutions 
kan användas som grund för synen på kön och genus och utvecklingen av dessa begrepp. Hon bidrar 
också med en koppling till organisationer och vikten av förståelsen för hur maktrelationen mellan män 
och kvinnor ser ut. 
 

Gender has become, in the last twenty years, part of the everyday language of social science, 
largely as a consequence of the feminist movement and the accompanying intellectual efforts to 
better understand the systematic and widespread subordination of women and their domination by 
men (Acker 1992;1). 

 
Mills diskuterar denna maktrelation i organisationer och skriver att i 
 

... ett antal öppna (låg lön och låg auktoritetsstatus) och dolda (föreställningar om huslighet och 
sexualitet) former som syftar till att begränsa kvinnors möjlighet, inte bara i, utan även när det 
gäller att få tillträde till och rekryteras till organisationerna (Mills 1988;361). 

 
Värderingar och strukturer som finns i samhället påverkar organisationer och reproduceras inom dem 
(Mills 1988;355). Ett resultat av detta är bland annat att kvinnor har organiserat sig i olika former med 
syftet att förändra och förbättra sina villkor (Ibid). Jämställdhet är även en fråga som diskuteras inom 
högre politiska instanser. Ett exempel är Förenta Nationerna (FN u.å). 
 

Förenta	  Nationerna 
Den första januari 2016 trädde Förenta Nationernas nya hållbarhetsmål i kraft, under namnet Agenda 
2030 (FN 2016;6). Målen sattes upp med syftet att arbeta för en mer rättvis, jämställd och säker värld 
samt för att bekämpa fattigdom, diskriminering och segregering (FN 2016;4). Det femte av de 17 
hållbarhetsmål som formulerades och ämnas uppnås innan år 2030 handlar specifikt om kvinnor och 
flickors egenmakt samt jämställdhet mellan könen. FN menar att förverkligandet av hållbarhetsmål 
nummer fem kommer att bidra till förbättringen av samtliga mål och delmål (FN 2016;6). Kvinnor och 
flickor utgör nämligen hälften av jordens befolkning och förbättras inte deras levnadsvillkor blir en 
hållbar värld svår att uppnå. 

FN:s	  kvinnokommission	   
FN:s kvinnokommission (the Commission on the Status of Women, CSW) är en funktionell 
kommission som uteslutande ägnar sig åt jämställdhetsfrågor, och därmed bland annat för att uppnå 
hållbarhetsmål nummer fem. Kommissionen verkar under FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC 
(Svensk kvinnolobby 2017). Varje år håller FN:s kvinnokommission en konferens på FN:s 
huvudkontor i New York där kvinnors status i världen diskuteras. Huvudtemat för 2017 års konferens 
var kvinnors ekonomiska självständighet (CSW 2017) vilket direkt kan kopplas till FN:s delmål 
nummer fem i Agenda 2030 (FN 2016;17). Förutom att arbeta för kvinnors egenmakt i allmänhet 
menar FN att kvinnor bland annat ska ha lika stor rätt som män till ekonomiska resurser samt ägande 
och kontroll av egendom (Ibid). 2017 deltog 45 av FN:s medlemsländer på konferensen (CSW 2017). 
Dessa länder bidrar bland annat med representanter från politiska partier, men till stor del består de 
deltagande delegationerna av representanter från idéburna organisationer som arbetar med 
kvinnofrågor på olika sätt (ex. YWCA 2016 & Svensk Kvinnolobby 2017). 
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Idéburna	  organisationer 
I Sverige finns idag många idéburna organisationer som arbetar med att stärka kvinnors rätt i 
samhället och att motverka patriarkala strukturer och normer. Bara Sveriges Kvinnolobby har 46 
medlemsorganisationer under sitt paraply (Sveriges Kvinnolobby 2017). Med allt ovan i åtanke blir 
det intressant att studera kulturen i organisationer som befinner sig i en patriarkal samhällsstruktur 
som de samtidigt försöker kämpa emot. Fokus för denna uppsats är således idéburna 
kvinnorättsorganisationer. 
 
Europarådets definition av idéburna organisationer lyder: 
 

[...] att idéburna organisationer är frivilligorgan eller frivilligorganisationer som har etablerats 
för att driva grundarnas och medlemmarnas i allt väsentligt ideella mål. [...] Dessa idéburna 
organisationers kärnverksamheter är inriktade på att främja värden som social rättvisa, 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet. Inom dessa områden verkar idéburna 
organisationer för den goda saken och för att förbättra människors livssituation (Europarådets 
INGO-konferens 2009;9). 

 
Idéburna organisationer är en del av det civila samhället som bidrar till både utveckling och 
förverkligande av demokrati och mänskliga rättigheter (Europarådets INGO-konferens 2009;5). Det 
finns ett stort behov av idéburna organisationer inom det politiska arbetet som utförs av bland annat 
Europeiska Unionen (EU) och FN där de kan bidra med expertkunskap och oberoende råd i 
beslutsprocesser. Något som väger tungt i politiska diskussioner är att dessa organisationer ofta har ett 
stort förtroende från sina medlemmar och kan därför företräda särskilda intressen i olika sakfrågor 
(Europarådets INGO-konferens 2009;9). 
 
I Sverige, liksom i många andra delar av världen, är intresset av idéburen verksamhet stort. Det finns 
olika former av idéburna organisationer och i de organisationer som är inriktade på sociala och 
humanitära frågor utgör kvinnor en majoritet (Rimmerfeldt & Dabaghi 2011). Organisationer som 
både leds av och består av majoriteten kvinnor är dock ovanliga och så är även studierna av dessa 
(Regnö 2008;21). 
 
 

Denna	  studie 
Idén till den här studien utvecklades under vårt besök på FN:s kvinnokommission med temat kvinnors 
ekonomiska egenmakt i New York i mars 2017. Vi såg att idéburna organisationer som arbetar med 
kvinnorättsfrågor till större delen domineras av just kvinnor. Att låta den här uppsatsen ha fokus på 
organisationskulturen i kvinnodominerade organisationer kändes således både aktuellt och viktigt. I 
den här uppsatsen, liksom i Regnös avhandling Det osynliga ledarskapet, är kvinnan utgångspunkten 
(Regnö 2013). Skillnaden är att vi fokuserar på organisation och kultur med kvinnodominerade 
idéburna organisationer som utgångspunkt, och inte endast på det kvinnliga ledarskapet. Utifrån att 
tidigare forskning är bristfällig i sin representation av olika organisationsfält vill vi bidra med en 
beskrivning av organisationskulturen i ett fält dominerat av kvinnor. Fältet består av organisationer 
som arbetar med att förändra samhällsstrukturer som premierar mannen och underminerar kvinnan på 
olika sätt.  
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Syfte 
Med fokus på idéburna organisationer som är verksamma i Sverige och som arbetar med 
kvinnorättsfrågor ämnar den här studien undersöka och beskriva organisationskulturen i ett fält som 
domineras av kvinnor. Syftet är inte att beskriva en “kvinnlig” organisation eller en “feminin” 
verksamhet, även om kvinnor som grupp eller kategori är ett försvarbart studieobjekt (Regnö 
2008;126). Förhoppningen är att komplettera eller utveckla det ramverk inom vilket 
organisationskultur beskrivs. Genom att enbart titta på kvinnodominerade organisationer som arbetar 
med kvinnor är förhoppningen att undvika att forskningen blir könsblind eller stödjer sig på 
stereotyper och den manliga normen.  
 
 

Frågeställning 
Hur beskrivs organisationskulturen i idéburna kvinnorättsorganisationer av kvinnorna som verkar 
inom dem?  
 
 

Avgränsningar 
Studien fokuserar på idéburna organisationer som är verksamma i Sverige, som leds av kvinnor och 
där majoriteten av dem som är verksamma inom organisationen definierar sig som kvinnor. Dessa 
organisationer ska också arbeta med frågor som rör kvinnor. Tanken är inte att komma fram till en 
generaliserbar slutsats kring organisationskulturen som går att applicera på andra sektorer och fält. 
Ambitionen är att med denna specifika inriktning bidra till att påbörja en process inom vilken 
perspektivet på organisationskultur kan vidgas.  
 
En fråga som har uppstått under arbetet med den här uppsatsen är om det är legitimt eller 
överhuvudtaget möjligt att studera kvinnor och samtidigt försöka att inte ta hänsyn till ett 
mansperspektiv. Det var som tidigare nämnt även en fråga Regnö ställde sig när hon skrev sin 
avhandling Det osynliga ledarskapet (2013). Svaret på den frågan refererar till det som har skrivits 
ovan: Att hävda att det inte går att studera kvinnor utan att ställa dem i relation till män är att hävda att 
kvinnor inte är legitima bärare av kunskap (Regnö 2013;127). Om kvinnor och kvinnors företeelser 
studeras men alltid måste ställas mot en referensgrupp av män riskerar bilden av dessa kvinnor att bli 
bristfällig. Faktum är också att det finns många studier med fokus på bara män, utan att de har ställts i 
relation till kvinnor (Ibid). Något som är viktigt att förtydliga är också att den här uppsatsen inte 
ämnar jämföra kvinnligt respektive manligt dominerade organisationer. 
 
 

Begrepp 
I den här studien används begreppen kvinnorättsorganisationer, kvinnoorganisationer och 
kvinnorörelser synonymt. Med dessa begrepp syftar vi på idéburna, kvinnodominerade 
organisationer som på något sätt arbetar med humanitära och sociala frågor som rör kvinnor. Ofta 
arbetar dessa organisationer även med hbtqi-personer och andra individer som på olika sätt inte 
stämmer överens med den manliga normen i samhället. I den här studien har dock organisationerna 
valts ut specifikt för att de har ett tydligt fokus på just kvinnorättsfrågor. Vi använder också uttryck 
som “organisationerna i den här studien” eller “organisationsfältet” av rent stilistiskt språkliga skäl. Vi 
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vill dock understryka att vi då alltid avser de organisationer som hör till vårt urval.  När begreppet 
“kvinnodominans” används avses grupper där minst hälften av individerna definierar sig som 
kvinnor. 
 
I den här studien används till största del organisationskultur som huvudbegrepp, men begreppet 
organisationsklimat dyker också upp med jämna mellanrum. Vi vill förtydliga att vi med 
organisationsklimat menar samma sak som organisationskultur. Det används parallellt med begreppet 
organisationskultur då det av respondenter kan upplevas som ett mer målande begrepp som är lättare 
att förstå. 
 
Begreppet struktur beskriver ett mönster i kulturen eller i samhället. Utifrån teorin från Holgersson et 
al. (2011) i denna studie presenteras två olika strukturbegrepp: social struktur och 
organisationsstruktur. Organisationsstruktur beskriver hur organisationen är uppbyggd, vilka 
arbetsuppgifter som görs av vem och hur de utförs. Den sociala strukturen innefattar bland annat 
normer och består av mönster som kategoriserar personer och skapar möjligheter och begränsningar 
för dem (Holgersson et al. 2011;248). 
 
Genomgående i denna uppsats används begreppet norm. Vad normer kan vara råder det delade 
meningar om och begreppet används på olika sätt av respondenterna. I vissa fall diskuterar de vad som 
uppfattas som normalt inom organisationen och benämner det som norm. Det diskuteras också som en 
del av strukturella förhållanden som präglas av stereotyper och fördomar. Normer finns omkring oss i 
alla de sociala relationer vi befinner oss i. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) definition av normer lyder: 
  

Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, 
önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, 
föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden (Åkerlund 2008;113). 

 
Utifrån teorin i denna uppsats diskuteras normer som en del av den sociala strukturen i samhället. 
Vidare i resultatkapitlet problematiseras begreppet norm och de olika sätt som begreppet används på 
redogörs för. 
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Teoretiska	  utgångspunkter	  
	  

Albert	  J.	  Mills 
Albert J. Mills är managementprofessor på Saint Mary’s universitet i Kanada och har publicerat 
flertalet böcker i ämnet organisationskultur. Mills har skrivit rapporten Organization, Gender and 
Culture (1988) där han adresserar problematiken i att könsaspekten har ignorerats i analysen av 
organisationer och organisationskultur (Mills 1988;351). Hans rapport har bland annat syftet att 
etablera forskningen om organisationskultur i en feministisk analys och gör det genom att tala om 
genus. Han menar att genus är en avgörande men negligerad aspekt i analysen av organisationer och 
dess kultur. 
 
Mills (1988) hävdar att organisationskulturen är en avbild av det samhälle och därmed den sociala 
kontext som den verkar i, och att de värderingar och strukturer som finns i samhället kommer att 
påverka hur organisationen uppfattas. Att sammanlänka organisationskultur med genus försvarar han 
genom att hävda att det är kulturen som bestämmer genus (Mills 1988;352). Genus refererar till 
kulturellt betingade beteendemönster som kan kopplas till de olika könen. Alltså genus och kultur går 
hand i hand på grund av att kulturen skapar genus. Mills menar också att könsdiskrimineringen är 
inbäddat i den process där organisationskulturen skapas. Han skriver: 
 

... gendered statements are embedded in almost every aspect of organizational life (Mills 
1993;142). 

 
Med det menar Mills att studier av organisationskultur därför inte bara handlar om att uppmärksamma 
en rådande könsmaktsordning och könsdiskriminering. Det handlar även om att se och synliggöra hur 
kulturen i en organisation formar hur människor uppfattar sina könade jag och vilka positioner de intar 
utifrån sina kön (Mills 1993;142). 
 
 

Edgar	  H.	  Schein 
Edgar H. Schein är, som tidigare nämnt, känd för sin forskning inom organisationskultur. Hans teori 
om hur organisationskulturer bör studeras har använts som grund till många studier. Schein menar att 
organisationskulturen bör studeras i tre nivåer. Dessa tre nivåer är artefakter, uttalade värderingar och 
grundantaganden (Schein 1992;15). I denna studie används endast de två senare nivåerna.  
 
De uttalade värderingarna är de värderingar som har inflytande på beteendet hos de som befinner sig i 
organisationen. Dessa värderingar är tydligt uttalade via till exempel mål- och styrdokument. 
Dokumenten innehåller moraliska och etiska riktlinjer som organisationen kan luta sig tillbaka på och 
visar hur de ska bete sig i en viss situation (Schein 1992;22). Schein menar att en grupps 
lärandeprocess utgår från och reflekterar en individs grundvärderingar. Han säger att när en grupp 
först bildas eller när den möter en ny utmaning eller problem så är den första lösningen som 
presenteras en reflektion av en individs egna föreställningar om vad som är rätt eller fel eller vad som 
kommer att fungera. Dessa individer, som influerar en grupp, kallas för ledare (Schein 1992;20). Det 
gäller att värderingen fungerar och fortsätter att godkännas som en “bra lösning” eller ”bra värdering” 
av gruppen. 
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Vissa uttalade värderingar som organisationen har behöver inte spegla hur organisationen kommer att 
agera i vissa situationer. Om värderingarna inte är baserade på tidigare erfarenheter så kan de spegla 
de uttalade värderingarna som finns men inte följs (Schein 1992;21). Alltså, de uttalade värderingarna 
bör spegla hur en organisation agerar, men det kan istället vara så att dessa värderingar bara speglar 
vad organisationen ser som önskvärt eller rationellt men inte det som är sant (Schein 1992:22). 
 
Den mest djupgående nivån är grundantaganden. Schein menar att grundantaganden är antaganden 
som knappt innehåller några variationer. Något är en hypotes, backad av endast en känsla eller en 
värdering, men blir sakta till en realitet och blir behandlad så av gruppen.  En grupp som har 
grundantaganden kan därför anse att ett annat sätt att agera är helt otänkbart. Till exempel att man i ett 
kapitalistiskt samhälle bara antar att man aldrig skulle starta ett företag som gick med förlust eller 
producerade en produkt som inte fungerade. Grundantaganden brukar vara de som vi inte konfronterar 
eller debatterar och är därför väldigt svåra att förändra (Schein 1992;22). 
 
Istället för att försöka förändra grundantaganden så tenderar individer i en organisation att istället välja 
att uppfatta händelser omkring oss som överensstämmande med våra grundantaganden. Detta kan 
därför innebära att vi förnekar, falsifierar eller förvränger det som sker omkring oss. Det är i denna 
psykologiska process som kulturen har sin ultimata makt (Schein 1992;22). Kulturen som en grupp av 
grundantaganden definierar för oss vad vi ska vara uppmärksamma på, vad saker betyder, hur vi ska 
reagera känslomässig på vad som pågår och hur vi ska agera i olika situationer. När dessa 
grundantaganden har skapats kommer vi bara att vara bekväma med andra grupper som har samma 
grundantaganden som vi har. Organisationen kommer att känna sig obekväma i situationer där andra 
antaganden råder eller så kommer man helt enkelt inte förstå vad som händer (Schein 1992;23). 
Grundantaganden i en organisation kan ses som en försvarsmekanism både på individuell nivå och 
gruppnivå. Dessa antaganden tillåter en organisation att fortsätta fungera utan att slås av ångest och 
konstant försvarande. Makten i kulturen ligger i att gruppen delar dessa antaganden. Essensen i en 
grupps kultur ligger i dess grundantaganden. När man har förstått dessa så kan man lättare förstå och 
tolka de mer ytliga nivåerna av organisationskulturen (Schein 1992;26). 
 
Schein ger ett exempel på hur en ledare i ett nystartat företag presenterar en lösning på ett nytt 
problem som tidigare inte har uppstått. Gruppen kommer uppfatta lösningsförslaget som ett 
ställningstagande av ledarens värderingar. Denna värdering kan debatteras, diskuteras och ifrågasättas. 
Om ledaren övertygar gruppen att agera på detta sätt och det sedan får en lyckad effekt så kommer 
denna lösning så småningom att sätta igång en process av kognitiv transformation (Schein 1992;20). 
Det innebär att lösningen, till exempel att ökad marknadsföring leder till bättre försäljning, kommer att 
implementeras mer och mer i gruppens uppfattning om vad en “bra lösning” är. Det första steget i 
transformationen är att lösningen blir till en delad uppfattning eller värdering. Då har en uttalad 
värdering skapats. Till slut kommer den omvandlas till ett delat grundantagande. Det är bara de 
värderingar som är mottagliga för fysiska eller sociala godkännanden som kommer att transformeras 
till grundantaganden. Gruppen lär sig att vissa värderingar, som från början kommer från en ledare, 
fungerar i den mening att de reducerar osäkerheten i kritiska områden som gruppen berör. Om 
värderingar fortsätter att fungera gång på gång blir de så småningom odiskuterbara antaganden som 
stöds av uttalade värderingar, normer och operationella regler för beteenden. Värderingar som blir 
förkroppsligade i en ideologi eller en organisatorisk filosofi kan agera som en sorts guide och ett sätt 
att hantera osäkerheter (Schein 1992;22).  
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Kulturen	  och	  ledaren 
Skapandeprocessen av kulturen i en organisation är enligt Schein kärnan i ledarskapet. Han menar att 
det ger insikt i hur ledarskap och kultur är tätt sammanvävda (Schein 1992;1). En djupare förståelse 
för kulturella problem i grupper och organisationer är nödvändigt för att förstå och kunna förklara vad 
som försiggår inom dem. Ännu viktigare är att det möjliggör förståelse för huvudfrågorna och 
huvudproblemen hos ledarna och ledarskapet. Schein menar att organisationskulturen till viss del är 
skapad av ledaren och att den mest avgörande funktionen hos ledaren är konstruktionen och ibland 
även dekonstruktionen av kulturen. Det här innebär att varken ledarskapet eller kulturen kan förklaras 
och förstås helt på egen hand (Schein 1992;3). 
 
 

Det	  ordnar	  sig	  
Charlotte Holgersson, Anna Wahl, Pia Höök och Sophie Linghag är författarna till boken Det ordnar 
sig (2011). De skriver om hur organisationsforskningen påverkas av samhällsteorier om kön 
(Holgersson et al. 2011;236). Författarna menar att organisationer är platser där kön skapas, görs och 
ordnas samt könssegregering utspelas Inom organisationer etableras en uppfattning om vad som är 
normalt för kvinnor och män att vara och göra. Detta tar sig uttryck i handling och upprepade 
praktiker, alltså ”görandet” av kön (Holgersson et al. 2011;235). Konstruktioner av kvinnlighet och 
manlighet skapas i relation till varandra (Ibid). Det betyder alltså att samhället skapar könsordningen 
som återfinns i organisationer, men inom organisationer skapas även könsordningen för att 
reproduceras i samhället. Nedan presenteras huvudtemana i Det ordnar sig som sedan utmynnar i 
flertalet teoretiska påståenden där vi har valt ut 19 stycken att använda i vår analys. Dessa 19 
påståenden presenteras i en punktlista i slutet av detta kapitel. 
 

Organisationer	  som	  arenor	  för	  kön 
Holgersson et al. menar att organisationer kan ses som en spegelbild av hur samhället ser ut och att det 
inom organisationer återskapas olika strukturer. Att samhället till stor del utspelar sig i en mindre 
skala inom organisationer gör att studier av organisationer bidrar till förståelsen av samspelet mellan 
människor där kön skapas generellt (Holgersson et al. 2011;247). Detta kan visa sig genom att man 
försöker beskriva och tolka vardagliga situationer inom organisationer. 
 
Det finns två strukturbegrepp som presenteras i Det ordnar sig, social struktur och 
organisationsstruktur. Den sociala strukturen visar på mönster, normer och regler för hur man ska bete 
sig. Organisationsstrukturen visar hur arbetsuppgifter inom en organisation fördelas och ordnas för att 
nå organisationens mål. Organisationsstruktur kan också spegla den sociala struktur som 
organisationen befinner sig i (Holgersson et al. 2011;236). Förståelsen av organisationsstruktur och 
hur denna struktur segregerar könen är kopplat till byråkrati då byråkratin historiskt sett har etablerat 
maktrelationerna inom organisationer. Byråkrati och patriarkat är två samverkande strukturer, som har 
påverkat organisationer så till vida att män och kvinnor hamnar på olika nivåer i hierarkin (Holgersson 
et al. 2011;237). Enligt Holgersson et al. finns det en tydlig koppling mellan organisationsstruktur och 
makt. Organisationsstrukturer kan betraktas som verktyg för makten, som används för att mobilisera 
makt och reproducera könsordningen. Många organisationskulturer präglas av en mansdominans, 
vilket tar sig i uttryck på olika sätt (Holgersson et al. 2011;238).  Bland annat genom könsmärkningar 
av arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär ett antagande om att olika sysslor och yrken kan kopplas 
till olika kön. Könsmärkningen inom organisationer brukar uppfattas som självklar, det blir en norm 
(Holgersson et al. 2011;240). 



	   11	  

 

Strukturer	  som	  begränsande,	  möjliggörande	  och	  föränderliga	  
Strukturer består av mönster som vi följer för att sortera och värdera olika individer, och inom 
strukturer skapas möjligheter och begränsningar för dessa individer. Vissa individer som tillhör 
normen, till exempel män, premieras medan de som inte tillhör normen, till exempel kvinnor, 
underordnas (Holgersson et al. 2011;248). Förhållanden, regler och mönster som kan uppfattas som 
strukturella styr kvinnor. Strukturen uttrycks genom aktörer, handling och ständigt återskapande. 
Könsstrukturer har skapats utifrån normer och stereotyper om kön. Struktur och kultur går hand i hand 
genom att strukturen ständigt återskapas inom ramen för den organisationskultur som finns. Kulturen 
bidrar med normer och värderingar uppdelade i artefakter, föreställningar och grundläggande 
antaganden (Holgersson et al. 2011;249). 
 
Om betydelsen av kön inte synliggörs i beskrivningar och analyser av organisationer normaliseras 
mansdominerade kulturer och forskningen blir könsblind (Holgersson et al. 2011;240). Detta kan 
bland annat visa sig genom homosocialitet, vilket inom mansdominerade organisationer innebär att 
män orienterar sig mot andra män. Homosocialiteten inom organisationer bidrar också till 
reproduktionen av könsordningen i samhället, eftersom det blir männen som dominerar på positioner 
med stort inflytande. Holgersson et al (2011) nämner också hetereosocialitet som innebär att kvinnor 
själva placerar sig på underordnade positioner och relaterar till och bekräftar män. Anledningen till att 
fler män än kvinnor sitter på ledande positioner i samhället är ett antagande om att kvinnor inte skulle 
vara lika bra eller kompetenta som män (Holgersson et al. 2011;241). Den ”bristfälliga kvinnan” är en 
diskurs som innehåller flera faktorer till exempel utbildning, erfarenheter, nätverk, språk, kroppslighet 
och självförtroende. Den feministiska forskningen kritiserar detta och menar att man bör utgå från en 
annan referensram än den dominerande diskursen för att kunna beskriva kvinnors erfarenheter och 
kompetenser. Organisationskulturer är ofta exkluderande, där uteslutandet sker undermedvetet på 
grund av normer (Ibid). 
 

Makt	  som	  flerdimensionellt	  och	  närvarande 
Det finns maktdimensioner i både strukturen, kulturen och ledarskapet i en organisation (Holgersson 
et al. 2011;250). Makt kan uttryckas på symboliska sätt, till exempel genom titlar, resurser, 
handlingsutrymme och statusrelaterade ceremonier. Det kan även uttryckas materiellt, som i till 
exempel löneskillnader. Normen och avvikandet från normen är ett symboliskt uttryck för makt. Att 
ha tolkningsföreträde innebär att du har tillgång till att definiera, beskriva och värdera verkligheten i 
olika sammanhang – detta är ofta utmärkande för normens position. Normen kan alltid dekonstrueras, 
exempelvis kategorin män. Holgersson et al. (2011) menar att tolkningsföreträdet bestämmer vad som 
är viktigt, och vad och på vilket sätt någonting ska beskrivas. Att belysa norm och avvikelser från 
norm belyser makt. Det finns en manlig norm i vårt samhälle som präglar organisationskulturer med 
föreställningar om att män och manlighet är fördelaktigt, och kvinnor och kvinnlighet ständigt jämförs 
och bedöms utifrån mansperspektivet. Uttryck av föreställningar om norm eller avvikare finns inom 
både organisationskultur och organisationsstruktur. 
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Sammanfattning	  
Schein (1992) presenterar ett grundläggande synsätt på organisationskultur. Han menar att 
organisationskultur består av tre nivåer samt att ledaren har stor påverkan på kulturen. Mills (1988) 
menar att organisationskulturen är en avbild av det samhälle och därmed den sociala kontext som den 
verkar i. De värderingar och strukturer som finns i samhället kommer att påverka 
organisationskulturen. Holgersson et al. (2011) är inne på samma spår och menar att struktur och 
kultur påverkar varandra, och att strukturen som finns i samhället kommer att påverka strukturen och 
således kulturen i de organisationer som samhället består av. För att försöka tolka och förstå en 
organisationskultur har vi dels identifierat faktorer som skapar uttalade värderingar och 
grundantaganden, dels studerat ledarskapets påverkan på kulturen. Vi har också försökt skapa oss en 
bild av hur strukturen ser ut i samhället i stort, för att sedan undersöka om den reproduceras inom 
organisationerna och således organisationskulturen. 

Teoretiska	  påståenden	  enligt	  Holgersson	  et	  al.	  
Holgersson et al. (2011) låter sina resonemang kring struktur, kultur, makt och organisationer 
utmynna i ett antal teoretiska påståenden där vi har valt ut följande 19 som riktlinjer till kommande 
analys. 
 

• Organisationer utgör arenor där kön skapas och ordnas. 
• Organisationer utgör betydelsefulla arenor för könsordnande processer på 

samhällsnivå. 
• Organisationer utgör arenor för skapande av kön, identitet och villkor på 

individnivå.  
• Struktur och kultur är sammanvävda i organisationers dagliga liv. 
• Struktur skapas, återskapas och förändras inom processer som kön är en del av. 
• Kultur överförs från olika aktörer i organisationer, både fullt synligt men också 

subtilt.  
• Struktur och kultur i organisationer utgör både möjligheter och begränsningar för 

olika aktörer. 
• Struktur och kultur både möjliggör och förhindrar olika handlingar – detta kan 

gynna vissa aktörer och missgynna andra. 
• Genom tanke och handling är aktörer delaktiga i skapandet av kultur och struktur. 
• Struktur och kultur är både förutsättningarna för och resultatet av skapandet och 

ordnande av kön.   
• Makt finns i organisationens samtliga relationer och samspel. 
• Makt kan uttryckas på flera sätt, både materiellt och symboliskt. 
• Makt är flerdimensionellt och kan fungera på fler nivåer. 
• Aktörer kan både utöva makt och vara föremål för utövning av makt. 
• Kön är en maktrelation. 
• Olika maktrelationer inom en organisation interagerar med varandra. Till exempel 

kön, etnicitet, klass och religion.  
• Maktrelationer i könsordningen utmanas, men förändras nödvändigtvis inte, av att 

man bryter segregeringen i organisationer. 
• Om kulturen förändras kan det ge effekter på strukturen och tvärtom. 
• Aktörer kan genom kritiskt reflektion uppmärksamma variation, ambivalens och 

paradoxer i organisationers kultur och struktur - vilket möjliggör förändring. 
(Holgersson et al. 2011;247-253) 
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Metod	  och	  process 
 
I detta kapitel förklaras och motiveras valet av forskningsmetod. Utgångspunkten för valet av metod är 
en hermeneutisk vetenskapssyn vilket har resulterat i en kvalitativ forskningsansats och insamling av 
empiri genom intervjuer och observationer (Lind 2014;17). Valet av undersökningsform kan vara det 
som påverkar forskningsfrågorna, den teoretiska referensramen och analysmetoden, även om det 
motsatta är det vanligaste (Lind 2014;123) I den här studien har allt detta vuxit fram parallellt. Vid 
valet av ämnet organisationskultur insåg vi snart att en etnografisk metod med observationer och 
intervjuer som datainsamlingsteknik var fördelaktig. Utifrån detta växte sedan forskningsfrågan och 
syftet att försöka beskriva och förstå organisationskulturen i kvinnodominerade organisationer fram. 
 
 

Forskningsansats 
Den här studien bygger på en etnografisk forskningsmetod med en kvalitativ ansats. Den etnografiska 
metoden har valts ut då den lämpar sig vid undersökandet av kulturer – vilket är vad som kommer ske 
här.  Forskningsansatsen är också kopplad till de teoretiska utgångspunkter och den forskningsfråga vi 
har (Lind 2014;124). Här handlar forskningsfrågan om en beskrivning av organisationskultur och den 
empiri som samlas in ska influeras av den teoretiska referensram som valts ut. Forskningen fokuserar 
helt på respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar. Eftersom sådana fenomen är 
problematiska att mäta och föra statistik på är en kvantitativ undersökning med kvantifierbara 
tillvägagångssätt inte relevant (Denscombe 2016;144). 
 

Undersökningsform 
Valet av metod föreföll sig naturligt i och med att det är en organisationskultur den här uppsatsen 
ämnar undersöka. Traditionellt sett har den etnografiska forskningsstrategin utifrån ett antropologiskt 
perspektiv varit det enda alternativet för de forskare som ville studera en kultur och samspelet i denna 
(Lind 2014;123). Således passar en etnografiskt inspirerad studie för syftet och frågeställningen. 
Studiens fokus ligger på att studera händelser, processer och företeelser i utvalda organisationer för att 
försöka beskriva organisationskulturen inom dem. I enlighet med etnografisk metod samlas 
information om dessa faktorer in genom observationer och intervjuer i en naturlig kontext 
(Denscombe 2016;294). Inom etnografisk metod är det vanligt att forskaren spenderar lång tid på den 
plats eller med de människor som undersökningen fokuserar på (Alvesson & Köping 1993;47). Det är 
fördelaktigt, men inte ett måste. Den etnografiska forskningens fokus är snarare att forskaren måste 
släppa sitt eget jag och sina egna förutfattade meningar för att så ostört och ofärgat som möjligt kunna 
undersöka sitt studieobjekt (Ibid). Etnografi beskriver kulturell praxis och kulturella traditioner och 
tolkar social interaktion inom en kultur (Denscombe 2016;23). Genom denna studie försöker vi förstå 
det komplexa förhållandet mellan olika faktorer när de är verksamma inom en viss social inramning 
(Ibid). 
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Population	  och	  urval 
Populationen för denna studie består av idéburna organisationer som arbetar med kvinnorättsfrågor 
och är verksamma i Sverige. Kravet är att organisationerna består av majoriteten kvinnor och att 
ledarna inom organisationerna är kvinnor. Urvalsramen består således av samtliga organisationer som 
möter ovanstående kriterier (David & Sutton 2011;193). Urvalet har sedan skett genom 
bekvämlighets- eller lämplighetsprincipen (David & Sutton 2011;197), då de organisationer vi 
undersökt närmare är de organisationer som givit oss tillträde. Det urvalet lämpar sig för den här 
studien då den handlar om att undersöka en ny forskningsmiljö (Ibid). I enlighet med etnografisk 
forskning har vi lagt ner energi på att vinna förtroende och således tillträde hos den sociala grupp vi 
valt att undersöka (Kather 2009;258). Under FN:s kvinnokommission lade vi tid på att lära känna 
individer inom den organisationsform som utgör vår population, vilket påverkade det slutgiltiga 
urvalet. De organisationer som givit oss tillträde är de organisationer vi har byggt upp förtroendefulla 
relationer med (Ibid). Även om det finns statistik på att den idéburna sektorn som arbetar med 
humanitära frågor är kvinnodominerad har vi säkrat urvalet genom att i förväg ta reda på hur 
könsfördelningen ser ut i potentiella undersökningsenheter (organisationer) innan beslut om eventuellt 
intervju eller observation har tagits.  
 
I enlighet med kvalitativ metod är det vanligt att färre antal enheter studeras (Lind 2014;126). Även 
syftet med att öka förståelsen för hur organisationskulturen ser ut och fungerar inom fältet i fråga 
motiverar antalet forskningsenheter (David & Sutton 2011;199). Det huvudsakliga urvalet består 
således av sex kvinnorättsorganisationer verksamma i Sverige och dessa har intervjuats och i vissa fall 
även observerats. Två av organisationerna har intervjuats och observerats genom deltagande och icke 
deltagande observation, och resten har enbart intervjuats. Att tillägga här är att valet av att använda 
observationer som forskningsteknik har försvårat insnävningen av urvalet. Tekniken att utföra 
deltagande observation under FN:s kvinnokommission har bidragit till att det har varit omöjligt att 
kontrollera att samtliga individer som funnits med under dessa observationer representerar 
organisationer som stämmer in på urvalet. Här har vi helt förlitat oss på att syftet och forskningsfrågan 
motiverar ett homogent urval där dominansen av kvinnor är i fokus (Ibid) och att de situationer och 
miljöer som har observerats är naturliga kontexter för kvinnor i organisationer som urvalet utgörs av. 
Det betyder dock inte att de sex organisationer som utgör det huvudsakliga urvalet rent fysisk funnits 
med under samtliga observationer, men att de i teorin skulle kunna ha gjort det. Det viktiga är att 
urvalet lämpar sig för forskningsproblemet och härstammar ur en tydligt identifierad population 
(David & Sutton 2011;198), vilka båda presenteras ovan.  
 
 

Tekniker	  och	  tillvägagångssätt 
Etnografisk forskning består ofta av olika tekniker för insamling av data (David & Sutton 2011;144). 
Den här studiens resultat består således av primärdata som har samlats in genom metodtriangulering 
(David & Sutton 2011;95). Observationer och intervjuer kompletterar varandra (Alvesson & Köping 
1992;48-50), därför har data samlats in genom deltagande och icke deltagande observation, samt 
genom semistrukturerade djupintervjuer.  
 

Observationer 
Observationer är en vanlig datainsamlingsmetod inom etnografisk forskning och handlar om att 
studera saker i sin naturliga situation eller miljö (Denscombe 2016;923). Det som studeras skulle alltså 
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ha ägt rum oavsett om undersökningen genomförts eller inte. Problem med observationer är att de tar 
tid och att man därför måste bestämma sig i förväg för vad det är man ska undersöka (Alvesson & 
Köping 1993;48-50). Här har vi således valt att försöka fokusera på företeelser som kan kategoriseras 
in under Scheins (1992) nivåer för organisationskultur. Exakt vad dessa företeelser skulle kunna vara 
valde vi att inte spekulera i innan observationerna. Detta för att försöka undvika förutfattade meningar 
och distansera oss så mycket som möjligt från den kontext som skulle observeras (Alvesson & Köping 
1993;52). Vi valde alltså aktivt att inte fokusera enbart på en sak, till exempel kläder och fysiska 
attribut, utan ville få in så mycket som möjligt under våra observationer. Detta för att få en bred 
överblick och för att inte råka bortse från någonting som skulle kunna ha inverkan på 
organisationskulturen. 
 
Observationerna genomfördes under FN:s kvinnokommission i New York, USA i mars 2017, det vill 
säga innan intervjuerna. Dels genomfördes tre icke-deltagande observationer på tillställningar 
anordnade av tre kvinnorättsorganisationer, varav två är verksamma i Sverige och en är verksam både 
i Sverige och internationellt. Dels genomfördes en mängd deltagande observationer som helt utgår 
från våra egna erfarenheter och upplevelser av att delta på kvinnokommissionen under en vecka. På de 
delar av kvinnokommissionen som vi deltog i var majoriteten av deltagarna kvinnor. Det är relevant 
att förtydliga att denna konferens på FN inte hör till organisationernas vardag utan är något de deltar 
på ett fåtal gånger per år. Det är en del av deras arbetsuppgifter men inte en del av det vardagliga 
arbetet. 
 
Viktigt för icke-deltagande observationer är att bibehålla naturligheten i den miljön man observerar 
(Denscombe 2016;300). Detta försäkras genom att forskaren är uppmärksam på sin placering i 
rummet, att interaktionen med det som observeras är liten, samt genom att observationen pågår under 
längre tid (Ibid). Allt detta hade vi i åtanke när våra observationer genomfördes. Vi valde att placera 
oss i olika hörn av rummet, att prata så lite med andra som möjligt och genom att aktivt studera under 
hela den tid som tillställningarna vi observerade pågick. Det faktum att vi var två kvinnor som 
studerade miljöer där majoriteten kvinnor deltog bidrog till att vi kunde “smälta in i tapeten” och inte 
påverka miljön (Ibid). Förhoppningen var att genom observation få inblick i den sortens organisationer 
den här studien fokuserar på och en uppfattning om hur de möten som sker mellan kvinnor som 
arbetar i idéburna kvinnorättsorganisationer kan se ut, fungera och upplevas.  

Minnesanteckningar 
Under de icke deltagande observationerna fördes fältanteckningar och efter de deltagande 
observationerna fördes dagbok. Tillsammans kompletterar de varandra och utgör minnesanteckningar 
från våra observationer i New York. Fältanteckningarna för icke deltagande observation skrevs alltså 
samtidigt som observationen genomfördes. Dagbok för de deltagande observationerna fördes så snart 
som möjligt efter avslutad observation, för att händelser skulle hållas färskt i minnet och inte glömmas 
bort (David & Sutton 2011;145). Båda författarna till denna studie förde fältanteckningar på varsitt 
håll. Dagboken skrevs tillsammans under muntlig diskussion och reflektion efter varje deltagande 
observation. Viktigt att påpeka är att tolkning och analys gjordes löpande under observationerna och 
att dessa också finns med i fältanteckningarna och i dagboken (David & Sutton 2011;261). 
 

Intervjuer	  
En stor del av datainsamlingen har skett genom semistrukturerade djupintervjuer. Eftersom man i en 
etnografisk forskning vill kartlägga hur de man studerar uppfattar och förstår saker är intervjuer en 
användbar teknik (Denscombe 2016;126). Vi har alltså valt att låta stor del av vårt resultat bestå av 
intervjupersonernas egna beskrivningar och uppfattningar om hur deras organisationskultur ser ut, 
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utan att värdera eller ifrågasätta deras utsagor. Utifrån dessa intervjuer har vi sedan kartlagt mönster 
som i sin tur jämförs med vår teoretiska referensram. Mönstren kan till exempel vara val av begrepp 
eller teman som respondenterna stannar kvar vid en längre tid. Vi har valt att genomföra sju 
kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med lika många respondenter från sex kvinnodominerade 
organisationer som arbetar med jämställdhet och kvinnorättsfrågor. Två av intervjuerna var alltså med 
respondenter som är verksamma inom samma organisation.  
 
Alla semistrukturerade djupintervjuer utom två har genomförts på den plats där respondentens 
organisation huserar. Det har varit ett medvetet val då informationen samlas in i respondentens eller 
studieobjektets naturliga kontext (David & Sutton 2011;117). Det går i linje med 
ämnet organisationskultur och Scheins teorier kring det, samt är fördelaktigt i intervjuer i allmänhet 
och i etnografisk forskning i synnerhet (Denscombe 2016;294). De två semistrukturerade intervjuer 
som inte genomfördes på respondentens arbetsplats hade att göra med rent praktiska omständigheter. 
Den ena intervjun gjordes i New York under respondentens besök på FN:s kvinnokommission, den 
andra intervjun är med Suzanne Osten vars organisation Grupp 8 inte längre är verksam.  
 
I och med att vi i denna etnografiska studie har lagt stor vikt vid att skapa bra kontakter med de 
individer i de organisationskulturer vi studerar anser vi det relevant att ta upp konceptet intervjuarbias. 
Vi är medvetna om att det finns en risk för snedvridna resultat om relationen till respondenterna är för 
informell, samt att dynamiken i intervjun påverkas (David & Sutton 2011;117-118). I enlighet med 
diskussionen om etnografisk forskning och tillträde har vi dock gjort ett medvetet val att hålla 
relationen till respondenterna samt interaktionen mellan oss så öppen och oansträngd som möjligt. Vi 
tror att våra intervjuer och resultatet av dessa skulle ha sett annorlunda ut om vi inte lagt ner samma 
tid på att bygga upp relationen med våra respondenter.  
 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal halvstandardiserade och 
ostandardiserade frågor (David & Sutton 2011;115). Till att börja med utformades fem olika 
huvudteman vi ville att intervjuerna skulle ta upp. Dessa teman härleds till studiens teoretiska 
referensram och är 1) Artefakter, 2) Grundantaganden, 3) Uttalade värderingar, 4) Struktur kopplat till 
kultur samt 5) Ledarskap och makt. Under dessa teman utformades sedan själva intervjufrågorna. Alla 
intervjuer täcker de fem huvudteman som formulerades inledningsvis men eftersom intervjuerna är 
semistrukturerade har inte exakt samma frågor ställts till samtliga respondenter. Vissa frågor har även 
förändrats något mellan intervjuerna, och ordningsföljden i vilken både huvudteman och frågor har 
tagits upp har varit flexibel och anpassats efter den väg respondenten valt att ta naturligt (David & 
Sutton 2011;114). Intervjuerna var alla mellan 30 och 60 minuter långa. Alla intervjuer spelades in 
och sex av intervjuerna har transkriberats (David & Sutton 2011;131). Den sjunde intervjun 
transkriberades inte utan har istället sammanställts efter respondentens önskemål om total anonymitet 
(mer under forskningsetik). 
 
 

Analys	  -‐	  en	  cyklisk	  process	  
Datainsamling och analys av data sker ofta parallellt i kvalitativ forskning (David & Sutton 2011;257). 
Speciellt i etnografisk forskning är dataanalysen en pågående process som påbörjas redan vid 
datainsamlingen (Kather 2009;259), således har även vi gått tillväga på detta sätt. Vi har funnit stort 
värde i att hela tiden jämföra de senaste resultaten av en intervju med tidigare intervjuer för att sedan 
utveckla intervjuerna allt eftersom. Intervjuerna är semistrukturerade och har därför oproblematiskt 
kunnat skilja sig ifrån varandra och förändrats något från gång till gång (David & Sutton 2011;262). 
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Denna cykliska process var även påtaglig under observationsperioden. Då vi bedrivit etnografisk 
forskning där fältanteckningar utgör en stor del av datan gör det att analys av data skett fortlöpande 
(David & Sutton 2011;261). Sådan provisorisk analys har här legat till grund för slutgiltig analys, men 
har bearbetats under studiens gång. Vad vi vill understryka är att all data har analyserats i flera 
omgångar, och därför även genomgått flera tolkningar. Detta ledde även till att vi under processen av 
datainsamling och löpande analys insåg att intervjuguidens första tema, det vill säga artefakter, 
saknade relevans för studiens utgång. De fyra andra temana anses vara mer djupgående och således 
mer relevanta för att beskriva denna specifika organisationskultur. Av den anledningen har temat 
artefakter plockats bort ur referensramen och vår slutgiltiga analys, men finns med i intervjuer samt 
intervjuguide som utformades innan denna insikt. 
 

Kodning	  och	  dechiffrering 
All data har genomgått kodning och dechiffrering eftersom detta är en viktig aspekt i analys av 
kvalitativ data (David & Sutton 2011;266). Kodningen har genomförts löpande under insamlingen av 
data. Under de fyra teman som tagits fram har vi kategoriserat olika begrepp, yttringar och 
observerade företeelser (Bryman & Bell 2013;589). Det finns en medvetenhet om att samma ord som 
respondenterna använder kan ha olika betydelser. Samtidigt kan respondenterna använda sig av olika 
ord för att beskriva samma sak. Därför har vi dechiffrerat innehållet i intervjuer för att se om och när 
respondenterna beskriver samma sak, fast på olika sätt. Genom kodning och dechiffrering ämnar vi 
rättfärdiga hur samband och gemensamma innebörder har hittats för att sedan analyseras (David & 
Sutton 2011;266-267).  
 
 

Studiens	  trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning är det viktigt att ifrågasätta studiens trovärdighet då resultat och analys inte 
kan vara helt objektivt och undgå att färgas av forskarens egna förutfattade meningar (David & Sutton 
2011;45). Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning uppnås vanligtvis genom tydlig beskrivning 
av datainsamling och systematisk bearbetning av data (Ibid).  Genomgående i denna studie har vi 
utnyttjat det faktum att två personer genomfört arbetet, just för att öka trovärdigheten. För att uppnå 
reliabilitet har alla aspekter av studien genomgått två bedömare (Ely et al. 1993;180). Till exempel har 
de fältanteckningar och dagboksanteckningar som utgör en del av studiens data, processats av två 
personer innan den omvandlats till empiri. Detta för att hitta överensstämmelser, bekräfta olika 
tolkningar och därmed kunna anse dem som trovärdiga (Ibid). Forskningsarbete som genomförs på ett 
systematiskt sätt är betydelsefullt för tilltron till ett forskningsresultat (Lind 2014;135). Således har 
mycket energi lagts vid studiens transparens och en väl genomarbetad forskningsmetod. Genom att 
bedriva en studie som kan granskas ingående finns förhoppningen att trovärdigheten av den blir hög 
(Ibid). Transparens, systematisk metod och datainsamling genom bland annat kvalitativ intervju är 
fördelaktigt för studiens validitet. Även om urvalet i denna studie kan ses som relativt litet har det 
genomförts noga och ingående, vilket också är fördelaktigt för validiteten (David & Sutton 2011;33).  
 
 
 

Forskningsetik	  och	  metodkritik 
Forskningsetik har under denna studie ansetts som särskilt viktigt med tanke på att studieobjekten 
består av organisationer vars verksamhet till stor del består av känsliga frågor som rör kvinnors status i 
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samhället. Organisationerna arbetar således med att stärka en utsatt grupp i samhället, och har själva 
starka policies kring etik. I och med att många av dem arbetar med frågor som kan anses vara 
kontroversiella är även organisationerna mer eller mindre utsatta. Ett av studieobjekten i denna studie 
huserar exempelvis på skyddad adress som en följd av detta. För att bedriva denna studie i linje med 
detta faktum nämns inte organisationerna vid namn, och personerna som intervjuas är anonyma. Av 
samma anledning beskrivs inte heller organisationerna ingående i resultatet. Istället beskrivs det fält av 
kvinnodominerade organisationer den här studien utformat för att undersöka. En mer ingående 
beskrivning av organisationerna var för sig riskerar att röja organisationernas och respondenternas 
anonymitet. De transkriberingar som finns med som bilagor har redigerats så att namn och specifika 
uttalanden som riskera att röja anonymiteten inte framkommer. Undantaget i frågan om anonymitet är 
Suzanne Osten som intervjuats i egenskap av delaktig initiativtagare till Grupp 8 i slutet av 1960-talet. 
I och med att Grupp 8 inte längre är en verksam organisation, och att Suzanne Osten är en offentlig 
person i samhället av andra skäl än hennes kamp för kvinnors rättigheter, såg vi det som harmlöst att 
nämna just henne vid namn. Med tanke på den historiska vikt hon har för kvinnorättsfrågor och 
kvinnors organisering i Sverige ansåg vi att det, med hennes godkännande, är mer gynnsamt att låta 
henne figurera med namn i studien än att låta bli.  
 
Vi har valt att följa de etiska koder för forskning med människor som David & Sutton (2011) 
formulerat för att garantera att vår studie bedrivs så etiskt som möjligt. Dessa koder rör informerat 
samtycke, integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet samt skydd mot skada (David & Sutton 
2011;51). Som en följd av detta har intervjun med respondent 4 sammanställts istället för att 
transkriberats, efter respondentens önskemål om integritetsskydd, anonymitet samt skydd mot 
eventuell skada. Dock finns av respondenten godkända citat och resonemang med i resultatet. Detta 
kan visserligen uppfattas som mindre transparent, men här anses respondentens förtroende och 
önskemål viktigare av forskningsetiska skäl. Koderna ovan var okomplicerade att följa under 
intervjuer och icke deltagande observationer, men blev desto mer problematiska under deltagande 
observationer. Under de deltagande observationerna genomförde vi dold observation. Då många skulle 
anse detta som oetiskt vill vi framföra en konsekvensialistisk ståndpunkt (David & Sutton 2011;52). 
Att genomföra dold observation kan göra det möjligt för forskaren att få ett mer korrekt intryck av en 
situation eller en miljö (Ibid). Vi ämnar ge en så sanningsenligt bild som möjligt av 
organisationskulturen i fråga, och ville inte riskera att påverka den genom att informera om vår 
forskning och vårt syfte att observera. Etnografisk forskning har även en tradition av att inte alltid 
kräva underskrivet samtycke från människor som inte identifieras eller direkt engageras om denna 
inkludering sker i offentliga rum (David & Sutton 2011;53). I offentliga rum där man inte behöver 
tillstånd att vara och där människorna i rummet inte kan förvänta sig att ”vara i fred” kan man hävda 
att det är legitimt att göra observationer (Ibid). I enlighet med detta krävde vi samtycke för våra icke 
deltagande observationer som tog plats i privata utrymmen, men inte för de deltagande 
observationerna som genomfördes på seminarier och möten som var öppna för allmänheten.  
 

Objektivitet 
Att bedriva etisk forskning handlar även om förmågan att inte tänja på fakta trots att den kanske inte 
stämmer överens med forskarens egna moraliska värderingar och intressen (David & Sutton 2011;45). 
Det blir viktigt att ta med sig i denna studie då den utgår från ett kritiskt synsätt på den klassiska 
teorins förmåga att beskriva organisationskulturer som domineras av kvinnor. Vi har en feministisk 
utgångspunkt där vi anser att värderingar kan härledas ur den mänskliga naturen och det sociala livets 
fakta (David & Sutton 2011;46). Det betyder dock inte att vår syn på vad som är naturligt mänskligt 
och social verklighet stämmer överens med vad andra anser (Ibid). Vi kan därmed inte här hävda vad 
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som är rätt och fel utifrån det sociala livets fakta. Våra förutfattade meningar måste läggas åt sidan för 
att den här studien ska nå en rimlig slutsats som ligger så nära riktig fakta som möjligt, även om det är 
omöjligt att helt undgå att vara subjektiv. Hermeneutisk forskning försvarar mänskligt 
meningsskapande. Fokus på förståelse snarare än reduceringen av människor till kausala processer 
ligger till grund för en etisk orientering mot olika former av socialt liv (David & Sutton 2011;46-47). 
 
Vi har här studerat en miljö som vi är vana vid, i och med att vi är kvinnor som studerar kvinnor. Det 
kan dels vara en fördel, eftersom man inte behöver lägga energi på att tolka varför folk beter sig på 
olika vis eftersom att man redan vet varför det fungerar just så. Det är helt enkelt lättare att förstå 
varför någonting sker eller varför någon beter sig på ett visst sätt (Alvesson & Köping 1992;48). Men 
detta kan också vara en nackdel på grund av att man hela tiden måste distansera sig från den miljö man 
undersöker och det blir desto svårare att göra ju mer lik man är miljön man undersöker. Det här är en 
fråga om perception som gör observationsprocessen komplex och inte garanterar hundraprocentig 
objektivitet (Denscombe 2016;294) Frågan är alltså om den data som samlas in genom observation är 
helt pålitlig (Ibid). För att minska subjektivitet så mycket som möjligt har vi försökt vara medvetna om 
våra förförståelser och erfarenheter så att dessa inte påverkat datainsamlingen genom observation 
(Alvesson och Köping 1993;52).  
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Empiriskt	  underlag 

	  
I detta avsnitt kommer empirin att redovisas. Inledningsvis presenteras respondenterna och det 
organisationsfält som studerats. Empirin är indelad i fem delar där varje del avslutas med en kortare 
tolkning. Eftersom observationerna som genomfördes under FN:s kvinnokommission och intervjuerna 
i denna forskning kompletterar varandra (Alvesson & Köping 1992;48-50) kommer observationerna 
presenteras löpande tillsammans med resultatet från intervjuerna.  
 
 

Kvinnodominerade,	  idéburna	  organisationer	  som	  fält 

I denna studie ingår sex anonyma respondenter från fem olika organisationer som är verksamma i 
Sverige idag samt en respondent från organisationen Grupp 8 som var verksam på 1960- och 1970-
talet (Elgán 2015). Dessa organisationer ingår alla i det fält av idéburna, kvinnodominerade 
organisationer som populationen i denna studie består av. Hur organisationerna väljer att beskriva sig 
själva varierar. Några respondenter menar att man representerar en kvinnorättsorganisation, andra 
använder begrepp som jämlikhetsorganisation eller kvinnoorganisation. Övriga benämningar är 
stiftelser, förbund, ideella organisationer eller paraplyorganisationer där flera andra organisationer är 
medlemmar. Det dessa organisationer har gemensamt är bland annat den feministiska utgångspunkten 
och att arbetet med jämlikhet, jämställdhet och kvinnor och flickors rätt i samhället är en betydande 
del av verksamheten. Således placerar vi dessa organisationer inom samma fält. Samtliga 
organisationer är verksamma i Sverige, en av dem är även verksam internationellt med medlemsländer 
från hela världen. Som framgår av sammanställningen av observationer och intervjuer nedan ser 
organisationsstrukturen olika ut inom dessa organisationer. Organisationerna har mellan två och 24 
anställda och tre av organisationerna har ideellt aktiva styrelser. De sex anonyma respondenter som 
intervjuats till denna studie representerar olika roller som kan återfinnas inom fältet av 
kvinnodominerade, idéburna organisationer.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den sjunde och sista respondenten i denna studie är Suzanne Osten som representerar Grupp 8. Grupp 
8 bestod av kvinnor som organiserade sig för att lyfta jämställdhet och kvinnors rätt i samhället (Elgán 
2015). Dessa kvinnor banade väg för den feminism som vi känner till i Sverige idag. Man 
möjliggjorde bland annat aborträtten och rätten till daghem, rättigheter som kan ses som självklarheter 
idag men som inte alltid har varit det. Suzanne Osten engagerades tidigt i Grupp 8 och har länge varit 
en stark feministisk röst i det svenska samhället. (Se bilaga 7) 
 

 
• Respondent 1, projektledare i organisation A. (Se bilaga 2) 
• Respondent 2, VD i organisation B. (Se bilaga 3) 
• Respondent 3, projektledare i organisation C. (Se bilaga 4) 
• Respondent 4, ordförande i organisation D.  
• Respondent 5, anställd på organisation D. (Se bilaga 5) 
• Respondent 6, anställd på organisation E. (Se bilaga 6) 
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Del	  1.	  Feminism	  –	  en	  principsak?	  
 

... för mig har det alltid varit viktigt att kunna identifiera mig med en verksamhets värderingar och 
principer. Att kunna känna att jag […]står för det och att det är det som gör att jag liksom blir 
engagerad (Respondent 3, organisation C). 

 
Samtliga respondenter har beskrivit sin organisations värdegrund eller de värderingar som 
verksamheten vilar på. Hälften av respondenterna beskriver på olika sätt sin värdegrund som viktig, 
men sättet att arbeta med den varierar från organisation till organisation. Respondenterna talar också 
om vikten av att själv kunna identifiera sig med organisationens värderingar och hur det i sig är en 
drivkraft för att vilja göra ett bra arbete. Det som själva organisationen står för pekas aktivt ut som 
viktigt hos ett par respondenter, resterande respondenter använder inte begreppet ”viktig”, utan talar 
om värdegrunden som en självklarhet. 
 

... det står i våra stadgar att vi ska jobba för jämställdhet, om vårt mål är jämställdhet så är det ju 
viktigt att vi till stor utsträckning [...] använder vår makt till att faktiskt förverkliga jämställdhet i 
de organ där vi har eget självbestämmande (Respondent 4, organisation D). 
 
... det är ju verkligen de frågorna som jag är engagerad i och så, det är ju superlyxigt att få jobba 
med det. […] det är ju mycket roligare att jobba med något där man känner ett personligt 
engagemang och där man känner att man kan stå bakom det som organisationen driver. Det gör 
ju också att man blir mer engagerad och vill vara mer delaktig och, alltså det är ju också 
anledningen till att jag har jobbat här ganska länge tänker jag (Respondent 6, organisation E). 
 
... många av oss började ju med det här för att det är ett brinn, ett driv. Något som man hellre gör 
för att det ska skapa effekt än [...] för att tjäna pengar kanske (Respondent 2, organisation B). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer visar att de kvinnor som engagerar sig i kvinnorättsorganisationerna som undersöks är 
överens om anledningen till att man arbetar med jämställdhetsfrågor. Att det finns strukturella 

Observation	  
Observationer under FN:s kvinnokommission visar att kvinnor som är verksamma 
inom fältet som studeras har stor kunskap om jämställdhetsfrågor och kvinnors 
status i världen. Det kritiska förhållningssättet till patriarkala strukturer uttrycks 
och formuleras på olika sätt och man är överens om att det finns grundläggande 
problem i samhället som påverkar kvinnor negativt. Under flera deltagande 
observationer pågick diskussioner om värdebaserade frågor där man hela tiden 
talade om kvinnors underminering som någonting som är ett faktum. Det var inte 
en fråga som gick att diskutera, sällan kom någon med motargument för att 
försöka hävda att könsdiskriminering inte finns. Snarare skämtade man om 
människor som tycker olika eller till och med fnös åt folk som på ett mindre 
kritiskt sätt försökte närma sig frågorna och problemen. Vi såg alltså att 
kvinnorna i det här fältet var överens om anledningen till att man engagerar sig i 
sådana här organisationer och varför detta arbete behövs.  
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problem i samhället som man måste bekämpa framställs som ett faktum, och det är ingenting som 
ifrågasätts. Två respondenter understryker detta i sina intervjuer: 

... man kan ju ha avvikande, vi tycker ju liksom väldigt olika politiskt, politiskt färg så, men man 
kan ju inte tycka olika om […] kvinnors rättigheter eller liksom jämställdhetsfrågor så 
(Respondent 6, organisation E). 
 
… det finns väldigt många gemensamma utgångspunkter som man kan luta sig mot och bara anta 
att vi liksom är överens om. Man behöver inte börja från noll i alla diskussioner utan vi rekryterar 
väldigt medvetet, att man måste dela grundläggande värderingar med oss och det gör det lättare 
på många sätt men det blir ju också kanske ännu jobbigare de gånger vi faktiskt skiljer oss åt när 
det gäller […] för att alla vi är ju värderingsdrivna som personer. Alltså våra drivkrafter ligger åt 
det hållet och det blir väldigt viktigt för oss [...] jag tror att det har jättestor inverkan på hur vårt 
klimat är, hur organisationen fungerar [...] Alltså vi pratar väldigt lite om så här varför vi 
behöver jobba med jämlikhet och vad är problemet... (Respondent 2, organisation B). 

 
Två respondenter beskriver organisationens värderingar som någonting som behövs som riktlinjer för 
att kunna bedriva verksamheten på ett önskvärt sätt. Respondent 6 uttrycker att det inte är självklart att 
värderingarna som organisationen formulerar faktiskt återspeglas inom organisationen. 
 

Alltså jag tror inte det är så självklart att bara för att man jobbar med kvinnors rättigheter och 
har det som värdering att det liksom återspeglas i organisationskulturen internt (Respondent 6, 
organisation E). 

 
Respondent 4 diskuterar samma problematik och förklarar att en anledning till att formulerade 
värderingar och värdeord finns är att de ska påminna om hur man bör agera i vissa situationer då detta 
agerande inte förefaller helt naturligt för alla. Även respondent 2 uttrycker att det är viktigt att följa 
organisationens målsättning och vision i sin dagliga verksamhet, och att den formulerade värdegrunden 
och värdeorden finns där tills agerandet sker automatiskt.  
 

Tolkning	  av	  Del	  1.	  
Att vara uttalad feminist och ha åsikten att kvinnors rättigheter i samhället bör stärkas kan ses som ett 
grundantagande i samtliga av organisationerna i denna studie. Genom observationer och intervjuer 
tolkas beteendet där flera inom organisationerna skämtade och förlöjligade andra som inte hade 
samma grundantaganden som ett tecken på obekvämlighet och osäkerhet. Utifrån Scheins (1992) teori 
kan man då se att dessa organisationer känner sig obekväma kring andra som inte delar samma 
antaganden och har svårt att förstå dessa aktörer. Vi tolkar detta grundantagande som den starkaste 
faktorn till att organisationskulturen beskrivs som den gör i denna studie.   
 
Organisationskulturen hos samtliga organisationer i denna studie kan uppfattas som starkt präglad av 
de värderingar och den värdegrund de olika organisationerna inom fältet vilar på. De uttalade 
värderingarna som uttrycks till exempel genom en väl bearbetat värdegrund är prominenta inom 
samtliga organisationer och kan ses som en form av grundsten i organisationskulturen. Schein (1992) 
talar om den kognitiva transformationen som kan ske från uttalade värderingar till grundantaganden. 
Intervjuer visar att man inom detta fält kan ha en vilja att en sådan transformation ska ske, alltså att 
man vill att de uttalade värderingarna ska vara grundantaganden. Detta baseras på uttalanden där 
respondenten uttrycker att man måste ha uttalade värderingar för att kunna handla på ett sätt som man 
helst skulle vilja skedde per automatik. De uttalade värderingarna måste alltså fortsätta att 
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implementeras och godkännas av organisationens medlemmar, tills de en dag har blivit 
grundantaganden och undermedvetet används inom organisationen.  
 

Del	  2.	  Ledarskapets	  betydelse	  
 

Uttalat	  ledarskap	  
Alla organisationer som figurerar i denna forskning har en organisationsstruktur med en uttalad ledare, 
till exempel i form av en ordförande eller generalsekreterare. Både intervjuer och observationer visar 
att dessa ledare är auktoritära och har tolkningsföreträde och större ansvar i vissa frågor. Respondent 6 
menar att det är viktigt med ett uttalat ledarskap. I hennes organisation är en av anledningarna till detta 
att det genererar en tydlig förankring mellan styrelsen och de som är anställda på organisationens 
kansli. Respondenter uttrycker att det kan finnas svårigheter i arbetet med en ideellt engagerad 
styrelse. Där blir ledaren viktig för att underlätta kommunikationen inom organisationen. 
 

Då är det [Generalsekreteraren] som är ansvarig för det och som är ledaren för det och sen om 
hon känner att det finns behov så stämmer hon av med styrelsen men som inte måste vara 
involverade i varje sådan grej [...] om vi tycker att någonting fungerar dåligt på kansliet så kan vi 
vända oss till vår chef och sen är det den som ska ta det vidare till styrelsen. Och det är väldigt 
bra för som det var tidigare så var det liksom, då skulle man gå till hela styrelsen själv, alltså det 
gör man ju inte om det inte är någonting enormt extremt alltså, så det vill man inte. Så att det gör 
att det blir en annan maktdynamik också. [...] Sedan är det ju klart att [Generalsekreteraren] är 
ansiktet utåt och talespersonen, och så här vår arbetsledare och chef så det finns ju en viss 
hierarki så klart. Och ordning (Respondent 6, organisation E). 

 

Ledarens	  påverkan	  på	  engagemang	  och	  arbetstider	  
På frågan om vilken påverkan ledaren har på organisationskulturen var alla respondenter överens om 
att det fanns en påverkan och att ledaren är viktigt för hur organisationskulturen skapas. Ett 
återkommande exempel hos flera respondenter var att ledaren sätter en standard för hur mycket tid 
som är rimlig att lägga ner på sitt arbete.  
 

... jag har fått barn nu jag tror att det spelar roll. Jag går klockan 16 varje dag, stannar inte 
längre. Det kommer prägla vår organisation framåt. Det har ju jag inte haft tidigare då har jag ju 
kunnat jobba över, jag har kunnat vara lite flexig. Det är det inte längre. Det tror jag banar mark 
för fler (Respondent 2, Organisation B). 

 
Respondent 4 berättar att hon upplever att hennes ledarskap kan påverka medarbetarnas engagemang 
och att hennes ledarskapsprofil har gagnat organisationen. Dels då den enligt henne har attraherat en 
yngre målgrupp och dels för att hon har haft inflytande på dialogen inom organisationen. Hon menar 
att folk blivit mer engagerade genom att hon har fått dem att känna sig sedda och lyssnade på. Hon 
tror att man idag inte är lika attraherad av ett auktoritärt ledarskap som man kanske varit tidigare. 

Privat	  och	  informellt	  ledarskap	  
Respondenterna menar också att ledaren bidrar till en organisationskultur som känns privat och 
informell och sätter tonen för klimatet i organisationen.  
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Jag tror också att det alltid har varit en väldigt personlig arbetsplats och det är nog mycket 
[Ordföranden] som har satt det från början, hon är väldigt mycket sådan som person (Respondent 
2, Organisation B). 
 
... ja, vi är väl också liksom både vänner och jobbar tillsammans. [...] det brukar ofta bli väldigt - 
avslappnat och skön stämning och väldigt så här högt i tak och väldigt öppet (Respondent 5, 
Organisation). 

 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hierarki	  och	  organisationsstruktur	  
Alla respondenter utom respondent 2 beskriver sina organisationer som ”platta hierarkier” eller som 
organisationer där delat ledarskap diskuteras och implementeras i olika stor utsträckning. 
 

Jag tror att det är väldigt mycket plattare hierarki än i många andra organisationer. Och jag tror 
att det är för att, ja dels att vi är en liten organisation men jag tror framför allt att det är för att 
jag och [min kollega] har jobbat här så himla länge och kan många saker bättre än 
[Generalsekreteraren] … Även om hon är vår chef och arbetsledare, så jämnas ju den 
maktdynamiken ut väldigt mycket av att vi kan mer än henne i många frågor. Så att det är en 
väldigt platt organisation på det sättet. Att alla påverkar lika mycket vad vi ska göra och inte göra 
(Respondent 6, Organisation E). 

 
Samtliga respondenter menar att beslut inom organisationerna vanligtvis fattas gemensamt, att 
dialogen är öppen och man diskuterar besluten tillsammans. 

Trygghet	  och	  säkerhet	  
En annan aspekt av ledarskapet som visat sig i både intervjuer och observationer på FN:s 
kvinnokommission är att ledaren är viktig när man befinner sig i situationer som är svåra, 
problematiska eller kontroversiella. Detta understryks av exempel från intervjuerna där respondenter 
beskriver svåra situationer där man till exempel utsatts för hat och hot. 

 
… det fungerar väldigt informellt på det sättet. Men vi har ju också policies om det händer större 
grejer… Det är ju upp till ledarna i de olika teamen att bestämma exakt hur de ska hantera det 
(Respondent 1, Organisation A). 
 
Vi har en ordning som är att om det är någonting som vi vill framföra så tar vi det till 
[Generalsekreteraren] som sedan framför det vidare. Och det är ju skönt, det är ju liksom ett 
skydd för den anställda… (Respondent 6, organisation E). 

	  
Observation 
Observationerna i New York visar att många av ledarfigurerna interagerar med 
andra inom organisationerna på ett privat och informellt sätt. Våra iakttagelser 
visar att oavsett hierarkisk position hade deltagarna på FN:s kvinnokommission 
en vänlig och varm relation till varandra. De delade till exempel hotellrum, 
umgicks på fritiden och hade en informell jargong. Det skapades en personlig 
stämning som reproducerades även i sammanhang där en ledare inte var 
närvarande. 
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Tolkning	  Del	  2.	  
Utifrån hur respondenter beskriver sina ledare eller sitt ledarskap i intervjuer, och utifrån observationer 
där relationen och stämningen mellan ledare och följare iakttagits vill vi påstå att ledarskapet spelar en 
betydande roll i skapandet av organisationskulturen. Detta går i linje med Scheins teori (1992) om att 
ledaren påverkar och skapar kulturen i en organisation. Vi uppfattar ledarnas värme och förmåga att 
skapa trygghet som någonting som uppskattas bland organisationernas medlemmar. Just förmågan att 
skapa trygghet ses som extra viktigt, då dessa organisationer i olika utsträckning kan vara utsatta och 
kritiserade.  
 
Att ha ett tydligt ledarskap verkar inte nödvändigtvis behöva påverka frågan om tolkningsföreträde eller 
att auktoriteten tillskrivs enbart en person. Utifrån hur respondenterna beskrivit ledarskapets i sina 
organisationer upplever vi att det till stor del bidrar med hjälp och trygghet i svåra situationer. Samtidigt 
lyfter respondenterna att gemensam diskussion när till exempel beslut ska tas är vanligt, och att beslut 
ofta tas kollektiv. Tolkningen blir därför att ledarskapet präglas av förmågan att kunna lösa problem och 
handla konstruktivt i svåra situationer, men att man i andra fall hanterar frågor och beslutsfattande 
gemensamt.  
 
 

	   	  

Observation	  
Under observationerna i New York såg vi att ledarna utstrålade värme och 
trygghet. De gav alla individer utrymme att tala och bli lyssnade på, de 
kommunicerade på ett sätt som var tydligt och lätt att ta till sig och talade med 
stark röst. Ledarna hade ofta svar på folks frågor och kunde erbjuda lösningar på 
problem. I situationer som ansågs kunna väcka starka känslor och reaktioner var 
ledarna stöttande, hjälpsamma och uppmuntrande. Ledarna framstod som erfarna 
och kunniga i hanteringen av svårare frågor och situationer.  
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Del	  3.	  Duktiga	  flickor	  
Gemensamt för respondenterna som har intervjuats är att man i deras organisationer lägger ner många 
timmar på sitt arbete. Man arbetar också med något som man brinner för. Respondenterna diskuterar 
alla ett slags fenomen som respondent 6 kallar ”duktig flicka”-kultur, det vill säga kvinnor som är 
drivna och ambitiösa vilket kan resultera i att det blir svårt för dem att skilja på arbetsliv och privatliv. 
Denna problematik framgår av att tre respondenter för följande diskussioner: 
 

... man är liksom som sin person snarare än att vara någon slags, vet inte, kontorsanställd. [...] 
det är såklart annorlunda sektor att jobba i jämfört med att jobba i en väldigt så här business 
företagssektor (Respondent 5, organisation D). 
 
... jag har aldrig behövt bromsa någon [...] Alltså ”Du kanske ska inte komma in sent imorgon” 
utan så här det är alltid tvärtom att bara ”Ja, vad bra kom in sent!”. För att alla jobbar för 
mycket annars (Respondent 2, organisation B). 
 
... då blir det ju verkligen en inte så sund arbetsmiljö för att styrelsen jobbar mycket kvällar och 
helger och drivs av ett ideellt engagemang och då är det svårt att sätta gränser för vart slutar 
engagemang och vart börjar arbetsförhållanden liksom. […] då bygger det mycket på att man 
själv ska säga nej om man inte kan, eller sätta ner foten [...] det är nog [en] klassisk så här 
”duktiga flickor”-arbetsplats att alla är [...] väldigt engagerade och drivna. [...] Det är väldigt 
lätt att man inte sätter den gränsen och sen blir det för mycket… (Respondent 6, organisation E). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två respondenter diskuterar arbetsförhållandet i sina organisationer kopplat till mängden arbete. De 
menar att man vill arbeta mycket på grund av att det är ett driv och inte bara ett sätt att tjäna pengar. 
Samtidigt lyfter de att det höga tempot beror på att det inte går att “bli klar” med jämställdhetsarbetet i 
samhället, det finns alltid ett behov av nya lösningar. Man vill göra mycket inom dessa organisationer, 
men tiden verkar inte räcka till. Respondent 1 tar upp faktumet att hon är delaktig i en stor 
organisation med stort förtroende och att deras uppdrag aldrig tar slut eller blir mindre, och att det 
alltid finns nya saker de kan göra för att stärka kvinnors rättigheter.  
 

Svagheter är att de är överbelastade. [...] att de inte har tid kanske [...] Att ta sig tid för allting 
man behöver. Men det sitter i alla, alltså den svagheten har vi alla så det tror jag är någonting 
som är väldigt svårt att hantera. Sen också att det, försöka vara till för allt och alla (Respondent 
1, organisation A). 

Observation	  
Under observationerna på FN:s kvinnokommission såg vi att deltagarnas arbete 
med frågorna som diskuterades på FN pågick hela tiden. Dels uppdaterades flödet 
på sociala medier både under och efter ordinarie arbetstid, dels diskuterades 
frågorna muntligen även i privata sammanhang som tog plats utanför själva 
konferensen. Under hela vår vistelse i New York var de samhällsfrågor som 
organisationerna arbetar med påtagliga, oavsett tid på dygnet. Vi observerade 
alltså ett starkt och aldrig sinande engagemang. Dessutom nämnde många av de 
kvinnor som var mest engagerade ofta att de var trötta, vilket också syntes på dem 
rent fysiskt. 
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Man ska jobba, inte nödvändigtvis många timmar, men alltså effektivt. Gilla högt tempo, gilla att 
jobba med kortsiktiga deadlines och kortare grejer. Inte en person som vill ha en arbetsuppgift 
och gillar att grotta ner sig i den en längre period. [...] då tror jag att det skulle bli mycket friktion 
i gruppen också om någon liksom ville jobba på det sättet. Och alla andra är liksom så här 
högpresterande klassiska duktiga flickor [...] det tror jag skulle kunna bli en slitning… 
(Respondent 6, organisation E). 

 
Respondent 6 talar här om hur det stora och gränslösa mandatet påverkar sättet man arbetar på samt 
kulturen i organisationen. Hon menar att kvinnorna som arbetar i hennes organisation är effektiva och 
högpresterande och att man inte skulle passa in om man inte vill eller kan bedriva sitt arbete på samma 
sätt.  

Att	  fira	  och	  vara	  nöjd	  
På frågan om man inom organisationen firar framgångar svarade alla respondenter att man inte firar i 
någon större utsträckning. Anledningen till detta skiljde sig något mellan respondenterna, men 
återkommande var att organisationerna hela tiden är på väg in i nästa projekt vilket gör att det helt 
enkelt inte finns tid eller utrymme att fira ordentligt när någonting har gått extra bra. Respondent 4 
belyser att man i hennes organisation är öppet glada över bedrifter och framgångar och gärna 
uppmärksammar dem, men att det är svårt att känna sig ”nöjd” i ett bredare perspektiv eftersom att 
kampen för jämställdhet är pågående och långt ifrån klar. I alla intervjuer med de organisationer som 
är verksamma idag förde respondenterna en diskussion om att vara nöjd eller att uppfylla mål. 
 

… vi är väldigt som jag sa snabba och föränderliga vilket gör att vi […] är dåliga firare […] För 
vi är liksom redan på väg någon annanstans när det här stora släppet kommer eller när den här 
framgången kommer. Då är vi och tänker liksom nästa grej (Respondent 2, organisation B). 
 
… det är vi nog ganska dåliga på att… att stanna upp och så här reflektera kring eller fira. För att 
då är vi ju väldigt mycket så här: ”Nu går vi vidare till nästa grej.” […] men det är nog också så 
här organisationskultur lite grand att vi alltid har haft […] ledare som har varit väldigt ”Beta av, 
beta av, nu går vi vidare” och ”Åh, nu var det gjort.” (Respondent 6, organisation E). 
 
… vi har något mål i vår värdegrund som bara är så här ”Men det här kan ju inte vi uppnå!”. Det 
är klart att det är det vi vill i slutändan men varför lägger vi in att så här ”I slutet av det här 
projektet ska flickor i Sverige känna att de är lika värda som…”. Alltså så här nej, det kommer ju 
inte hända! […] att man sätter för höga målsättningar och därför kanske vi inte kan fira dem, för 
att det är ett steg på vägen mot någonting annat [...] Jag vet inte om det är en sådan grej också 
inom den ideella sektorn också att vi gör ju bra saker typ hela tiden […] alltså det är ju en del att 
vi ska ju skapa förändring och vi ska ju försöka göra mer och mer och mer. Att det blir liksom som 
ett sådant här mantra att man ska bara framåt hela tiden. Istället för att så här ”Men okej, nu har 
vi faktiskt uppnått ett mål!” (Respondent 3, organisation C). 

 
Respondent 3 menar här att man har ouppnåeliga målsättningar inom det här fältet och att det kan vara 
därför man inte kan vara nöjd och glad och vilja fira i någon större utsträckning. 
 

Tolkning	  av	  Del	  3.	  
Intervjuer och observationer visar tydliga mönster där kvinnorna i dessa organisationer arbetar mycket 
och länge, är delvis trötta och har svårt att skilja på arbetstid och privat tid. De framgångar som 
organisationerna når uppmärksammas inte i någon stor utsträckning och sällan känner man sig nöjd. 
Vad som är orsaken till dessa företeelser kan diskuteras. Man bör inte bortse ifrån att detta fält består 
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av ideella och idéburna organisationer som har en tradition av att ha ideellt arbetande personer i sin 
verksamhet. Det visas bland annat i citaten ovan där styrelsens engagemang diskuteras och hur 
anställda på organisationen förhåller sig till ideellt aktiva kollegor. Detta upplever vi också sätter stor 
prägel på organisationskulturen genom att skapa svårigheter av typen som presenteras ovan. Samtidigt 
finns det faktum att dessa organisationer är kvinnodominerade, vilket också kan komma att prägla 
organisationskulturen. Även om man i det här fältet arbetar mot könsnormer och könsstrukturer 
befinner man sig ändå i en patriarkal struktur. Att arbeta hårt och inte uppmärksamma sig själv eller 
andra inom fältet skulle därmed kunna vara könsmärkta företeelser. Samhället skapar nämligen 
könsordningen som återfinns i organisationer (Holgersson et al. 2011). På samma sätt hävdar Mills att 
organisationer speglar samhället, bland annat genom företeelser som tillskrivs de olika könen (Mills 
1988). Att vara en “duktig flicka” med allt vad det innebär upplevs som vanligt i dessa organisationer, 
och skulle kunna bero på att man i ett kvinnodominerat fält omedvetet återskapar könsroller och ämnar 
leva upp till de förväntningar som finns på kvinnor och flickor i samhället i stort.  
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Del	  4.	  Normer	  och	  homogenitet	  
Samtliga respondenter menar att det finns strukturer och normer i samhället som man reproducerar 
inom detta fält. Vad sådana normer och strukturer skulle kunna vara råder det dock skilda meningar 
om. Begreppet norm används på olika sätt i intervjuerna. Ibland speglar “norm” en uppfattning om vad 
som anses normalt i organisationen, ibland är det en benämning på strukturella förhållningssätt 
präglade av stereotyper och fördomar. Respondent 3 menar att normer är svåra att identifiera då de 
oftast upptäcks först när någon bryter mot normen. Hon menar att man kan vara normativ och icke-
normativ på samma gång, beroende på vilka likheter och skillnader gentemot andra man väljer att 
studera. “Normer” inom detta organisationsfält är alltså svåra att definiera, även om man påstår att de 
finns. På frågan om det finns normer och strukturer i samhället som reproduceras inom organisationen 
svarar två respondenter: 
 

… Gud ja! Kanske […] till och med förstoras. [...] och det är inte bara i min organisation, nu har 
jag suttit nära andra organisationer och ser det. [...] Absolut (Respondent 4, organisation D). 
 
... det finns ju jättemycket normer som reproduceras omedvetet [...] som man själva är med och 
reproducerar dagligen […] ... det är ingen som tänker på heteronormen över huvud taget utan att 
man bara kör på. [...] Men det tror jag det är en sådan norm [som är] svår att liksom bryta tror 
jag. […] väldigt många här utgår från att man är hetero (Respondent 3, organisation C). 

 
Om man ser till normer som någonting som anses normalt och vedertaget menar alla respondenter att 
majoriteten av de som är verksamma inom deras organisationer är utbildade medel- eller övre 
medelklassmänniskor. När respondenterna använder begreppen medelklass eller övre medelklass 
refererar de till olika saker, bland annat graden av akademisk utbildning eller ekonomiska 
förutsättningar. Man talar om utbildning och kompetens med tydlig koppling till den humanitära, 
idéburna verksamhet man arbetar i. Respondent 2 nämner till exempel universitets- eller 
högskoleutbildning i samhällsvetenskapliga ämnen såsom mänskliga rättigheter eller statsvetenskap.  
 

Men absolut så, och det är ju bara att kolla på oss som jobbar här, vi är ju ganska lika, så att det 
finns ju uppenbarligen en norm på det sättet. […] … vi har lite olika utbildningar men [...] alla är 
i ungefär samma ålder, kvinnor, födda i Sverige. Vi är ju väldigt lika, liknande bakgrunder på det 
sättet (Respondent 6, organisation E). 
 
... man har liksom minst tre års högskoleutbildning, har ett intresse för de här frågorna, någon 
slags medelklassbakgrund. Alltså vissa saker är väldigt starka. […] ... jag är den enda som inte 
har helsvensk bakgrund. Det är kvinnodominerat. [...] Jag skulle säga att många är väl liksom 
medelklassmänniskor. Sedan kanske det finns liksom, undantag, eller variationer i det 
(Respondent 3, organisation C). 
 
Jag skulle säga att vi tenderar att vara medelklass bakgrund de flesta av oss här (Respondent 2, 
organisation B).  

 
Att många hör till normen eller “det normala” och återkommande inom en organisation menar 
respondenterna kan leda till homogenitet, alltså att de som verkar inom organisationen kan upplevas 
vara lika varandra. Respondent 4 belyser faktumet att äldre kvinnoorganisationer är homogena när det 
kommer till ålder, och att det således finns en åldersnorm. Hon menar att homogenitet inte behöver 
vara något dåligt i sig men att det inte bidrar till en vidare dynamisk verksamhet. Det finns en risk att 
organisationerna präglas av gamla strukturer som kan vara svåra att förändra. 
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Alla respondenter ger olika exempel på normer de kan se i sina organisationer. Tre av respondenterna 
talar om en funktionalitetsnorm och att man inte tänker på tillgänglighet eller att anpassa upplägg så 
att det passar alla människor, oavsett funktionsvariation. 
 

... Det har ju hänt att vi liksom kör på och typ ”Men det är väl okej att vi kör på för nu har vi lite 
kort om tid?” Trots att man vet att liksom vi borde ju ha, när vi har sagt att vi ska ha pauser så 
ska vi ha pauser. Att vi inte bara kör på för det kan vara förvirrande för vissa… (Respondent 3, 
organisation C). 
 
... det finns ju normer som vi också reproducerar, dels i att sitta i en lokal som [man] faktiskt inte 
tar sig in i om man inte går på sina två ben  (Respondent 2, organisation B). 

 
Fyra av de sju respondenterna menar att man inom organisationen talar om homogenitet och för en 
problematiserande diskussion kring det faktum att de som är verksamma är lika varandra. Det är något 
man arbetar med för att förändra till exempel i rekryteringsprocesser. Tre av respondenterna nämner 
också homogenitet kopplat till representation och etnisk bakgrund: 
 

Alltså jag tror att vi behöver bli bättre på att hitta, alltså att nå utanför den gruppen som redan 
känner till oss som redan […] identifierar sig med oss (Respondent 3, organisation C). 
 
... vi har förändrat vår rekrytering väldigt mycket [...] vi hade förut en ganska traditionell CV-
rekrytering, det vi har gått över till är [...] kompetensbaserad anonymiserad rekrytering. [...] 
vilket har gjort att vi har liksom förändrat en del vilka som både söker sig till oss och vilka som 
börjar jobba här. […]Alltså vi har ju säkert fått någon stämpel som är tuff att tvätta av sig [...] 
Men vi jobbar aktivt med att förändra det och har det som ett bonuskriterium i många [...] tjänster 
där vi bedömer att det är relevant, så får man bonuspoäng i ansökan om man själv har egen 
erfarenhet av att bryta mot vithetsnormen eller kompetens och erfarenhet av att jobba med 
vithetsnormen så. Och det är ju många våra tjänster där det är relevant (Respondent 2, 
organisation B). 
 
Framför allt för att alla vi som jobbar här är ganska lika. Det är ju bra för då blir man tajta och 
sammansvetsade och jobbar bra ihop, men om man är större organisation så kommer man ju 
behöva mycket mer personer som jobbar på olika sätt, alltså det berikar ju verksamheten liksom 
och man får olika infallsvinklar (Respondent 6, organisation E). 

 
Respondenterna framhäver ett kritiskt synsätt på sina egna organisationer och beskriver att bland annat 
homogenitet är något som diskuteras inom flera av organisationerna som en faktor som bör förändras. 
Homogeniteten beskrivs i termer av vad eller vem som anses vara normativ inom organisationerna. 
Samtidigt talar respondenterna om samhälleliga strukturer och normer som kan reproduceras inom 
deras organisationer. Sådana normer och strukturer hör kanske inte till “det normala” inom 
organisationerna eftersom man aktivt jobbar emot dem, men uppfattas ändå som normer i ett vidare 
sammanhang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   31	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Tolkning	  av	  Del	  4.	  
Både Mills (1988) och Holgersson et al. (2011) hävdar att struktur och kultur går hand i hand och att 
organisationer speglar den samhällsstruktur inom vilken de befinner sig. I denna studie klassificeras 
vårt samhälle som en patriarkal struktur där mannen är norm. På grund av att de organisationer som 
studeras här är kvinnodominerade och där istället kvinnan är norm kan man hävda att de teorier som 
presenteras ovan därför inte går att applicera på dessa organisationer. Organisationerna i fråga bedriver 
också verksamheter där en stor del av arbetet går ut på att peka ut och motarbeta patriarkala strukturer 
externt, vilket man också gör internt bara av det enkla faktum att organisationerna domineras av 
kvinnor. Däremot kan vi se till andra normer och strukturer i samhället som respondenterna själva 
hävdar att de reproducerar, till exempel en funktionalitetsnorm, normen att vara medel- eller övre 
medelklass, eller att normen är att man är utbildad inom till exempel genusvetenskap och mänskliga 
rättigheter. Detta sätter stor prägel på organisationskulturen och är en gemensam nämnare för samtliga 
organisationer. I diskussionen om etnisk bakgrund ser vi att resultatet från intervjuer och iakttagelser 
under observationer går emot varandra. Intervjuerna genomfördes enbart med respondenter i 
organisationer som är verksamma i Sverige, observationerna genomfördes under en stor internationell 
konferens som samlade organisationer från hela världen. Det kan vara en anledning till att 
representation kopplat till etnisk eller nationell bakgrund skiljer sig mellan intervju och observation.  
 
Det sista teoretiska påståendet Holgersson et al. (2011) tar upp i Det ordnar sig lyfter att aktörerna 
inom organisationerna genom kritisk reflektion kan uppmärksamma organisationens kultur och 
struktur och genom reflektionen möjliggöra förändring. Att respondenterna diskuterar normer och 
homogenitet på ett kritiskt sätt kan visa på graden av medvetenhet kring paradoxer och variationer i 
kulturen som de uttrycker att de inte är tillfreds med. Frågan om normer, makt och reproduktion av 
strukturer samt kritiken av dessa tolkas som viktig för dessa organisationer. Att detta kritiska 
ställningstagande inte återspeglas internt inom organisationskulturen kan därför anses som märkligt, 
också på grund av att respondenterna själva pekar ut detta faktum.  
  

	  
Observation 
Under observationerna på FN:s kvinnokommission iakttog vi de individer som 
deltog på de olika evenemangen. Det mest framträdande var att majoriteten var, så 
vitt vi kunde se och uttolka, kvinnor. Vi vill poängtera att denna tolkning bygger 
på stereotypa antaganden om hur man kan se att en person är en kvinna. Det finns 
således en möjlighet att individer som vi antar är kvinnor egentligen identifierar 
sig som någonting annat. Ett stort antal av de deltagande observationerna 
genomfördes under evenemang och seminarier som var separatistiska, det vill 
säga att enbart kvinnor var välkomna. Alltså ser vi det som säkert att påstå att de 
observationer som gjordes var kvinnodominerade. FN:s kvinnokommission 
samlar deltagare från hela världen. Under observationer såg vi således att 
deltagarna kom från många olika länder och talade många olika språk.  
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Del	  5.	  Systerskapet	  genom	  tiderna	  
	  

Ålder	  och	  inflytande	  
I intervjuer med Suzanne Osten från Grupp 8 och de två respondenterna från organisation D beskriver 
man den anrika prägel som kvinnoorganisationer och kvinnorörelsen i Sverige har. Enligt dem är det 
historiska perspektivet icke att förglömma när man talar om kampen för jämställdhet. Dessa 
respondenter pekar på det faktum att de kvinnor som inledningsvis organiserade sig för kvinnors 
rättigheter oftast var bildade och hade bakgrund i samhällets övre skikt. Respondent 4 menar att man 
inte bör värja sig från det faktum att dessa kvinnor drev kvinnorättskampen tidigt i Sverige. 
Respondent 4 och Suzanne Osten menar att en del kan ha en negativ syn på att kvinnorörelsen till en 
början representerade en högre samhällsklass i form av akademiker eller ett högerriktat politiskt 
ställningstagande. De lyfter sin förståelse för denna negativitet, men visar samtidigt en slags 
uppskattning för dessa kvinnor, oavsett politiskt tillhörighet. Suzanne Osten problematiserar inte att 
det var akademiker som startade Grupp 8 i slutet på 1960-talet. Hon menar att det var en viktig del av 
kampen att de individer som hade möjlighet höjde sina röster för alla kvinnors sak, oavsett vilken 
klass de tillhörde. 
 

  
 
Det som observationer visar kopplat till yngre och äldre deltagare blev även påtagligt i intervjun med 
respondent 4 från organisation D. Hon talar om generationsskiftet och förändringen av maktbalansen i 
organisationen och menar att det kan uppstå frustration över att en yngre generation nu börjar ta över 
stor del av kampen för kvinnors rätt i samhället och således arbetet inom organisationerna. Hon 
beskriver att detta kan bli ett stigma och menar att kvinnorörelsen till stor del handlar om att lyfta sina 
medsystrar, men att detta kan förhindras av att en viss frustration och bitterhet uppstår mellan 
generationerna.  

Observation 
Observationer visar att äldre kvinnor, det vill säga kvinnor över 30 år, inom 
organisationerna beskrivs som viktiga i kampen för jämställdhet. Samtidigt talade 
yngre kvinnor, det vill säga de under 30 år, om problematiken i att äldre kvinnor var 
överrepresenterade på FN:s kvinnokommission. Yngre kvinnor framförde kritik mot 
ansvariga för evenemang där man ansåg att främst yngre åldersgrupper inte var 
representerade. Kritik och missnöje framkom även i privata samtal mellan de yngre 
kvinnorna. En del äldre deltagare var också kritiska till att representationen av ett 
yngre perspektiv var liten, och i några specifika fall försökte man lösa det 
problemet. Ett exempel på det är ett seminarium om reproduktiv hälsa där 
moderatorn var en äldre kvinna. Varje gång publiken fick utrymme att ställa frågor 
valde hon att låta yngre kvinnor tala först. Överlag såg vi att deltagare talade om 
yngre kvinnor och deras perspektiv som något positivt, men det faktiska 
genomförandet av en förändring där fler unga kvinnor blev synliga var inte riktigt 
lika påtagligt. Yngre kvinnor poängterade också att de få försöken till att släppa in 
dem i de äldre kvinnornas sammanhang inte var tillräckliga. Vi såg att det fanns ett 
kritiskt förhållningssätt till makthierarkin här, samtidigt som det också fanns en stor 
respekt och tacksamhet gentemot den äldre generationen.  
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En del av kvinnoorganisationens historia består av att det varit en separatistisk rörelse, det vill säga att 
det endast är kvinnor som har fört kampen inom dessa organisationer och att män har inte tagit del av 
den. Både Suzanne Osten och respondenterna 1 och 4 pekar på detta faktum. Även respondent 6 tar 
upp männens begränsade delaktighet i kvinnoorganisationer: 
 

... det finns det ju en poäng med tycker jag, men just ur ett organisationsperspektiv så skulle det 
säkert vara jättebra att få in liksom flera olika, och också ha män på arbetsplatsen. Men ur det 
här […] kvinnorättsperspektivet och driva de frågorna tror jag att det är viktigt att det finns 
liksom separatistiska sammanhang (Respondent 6, organisation E). 

  
Samma sak pekar Suzanne Osten på: 
 

Min erfarenhet av att gå in i en vänsterrörelse var ”Var så god där står kaffepannan, koka kaffe”. 
och det var ju ingen av oss beredd för vi var välutbildade, hade gått på universitet, och hade ideal 
att använda kunskap i en revolutionär förändring. Så att vi ville inte koka något kaffe utan vi insåg 
att vi var förtryckta av vänstergrupperna. Och där kom separationsidealet. Vi måste göra något 
eget (Suzanne Osten, Grupp 8). 

 

Samarbete	  och	  gemenskap	  	  
Respondenterna pratar på olika sätt om att kvinnorättsorganisationer är präglade av en samarbetsvilja 
och ett fokus på gemenskap. Både respondent 1 och respondent 4 talar om att alliera sig med andra 
kvinnorättsorganisationer och att samarbeta med andra verksamheter för att föra arbetet med 
jämställdhet framåt. Även respondent 3 och 6 kommer in på temat: 
 

... vi har inga konkurrenter utan vi ser varandra som samarbetspartners. Och det tror jag är 
viktigt i den här branschen att så här inte se varandra som någon som man jobbar mot liksom, 
utan någon som man möjligtvis kan jobba med för att skapa förändring och förbättring i samhället 
(Respondent 3, organisation C). 
 
... jag ser det som att det finns mycket samarbetsvilja i den här rörelsen. Och att, eller i alla fall de 
som har gått med har i alla fall så här kunnat enas i att [...] vi vill göra något tillsammans 
(Respondent 6, Organisation E). 

 
Suzanne Osten ger ett historiskt perspektiv på detta och förklarar hur Grupp 8 arbetade tätt 
tillsammans på 1960-talet, och hur detta sätt att arbeta och organisera sig sedan färgade av sig på 
kvinnor i fackföreningsrörelsen. 
 

Men då gjorde vi en stor upptäckt när vi reste runt och intervjuade alla möjliga 
fackföreningsrörelser för nästa pjäs, att kvinnofrågan hade gått underjordiskt och gått in i facket 
och i arbetarrörelsen. Där hade den brett ut sig och det var kvinnouppror på olika fabriker. Så det 
var strejker och grejer på 80-talet. Det var sömmerskor och globaliseringen som ryckte undan 
marken för den kampen kan man säga för då la man ju ut arbete till andra. Så kapitalet förflyttade 
sig ut. [...] I fackföreningsrörelsen hade kvinnoprogrammet gått djupt. För där behövdes ju 
verkligen jämlikhet (Suzanne Osten, Grupp 8). 

 
Tre respondenter talar också om det öppna samtalsklimatet och viljan att föra dialog som prominent 
inom sina organisationer. Detta för att skapa trygghet och förtroende. Begrepp som ”tillit” och 
”öppen” är återkommande i samtliga intervjuer. Man värderar detta högt, och arbetar aktivt med intern 
kommunikation.  
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Jag tror vi är ganska bra i alla fall på att skapa en känsla av att vi gillar varandra och vi vill vara 
snälla med varandra (Respondent 2, organisation B).  
 
... jag upplever att vi har ett […] bra samtalsklimat mellan oss. Att man kan säga om så här 
någonting känns jobbigt eller om någonting känns bra. Att vi är [...] väldigt måna om att se till att 
vi kan ha en dialog, en öppen dialog (Respondent 3, organisation C). 

 
En annan aspekt av detta som nämndes av två respondenter var att det ansågs svårt eller helt enkelt 
inte önskvärt att uppmärksamma enbart en specifik individ inom organisationen, utan att man 
gemensamt stod bakom bra saker som genomförts. 

Resurser	  
Samtliga respondenter tar på olika sätt upp att de ser sina organisationer som resurssvaga. Fyra av sju 
respondenter poängterar att valet av kontorsplats är en ekonomisk fråga, och att man därmed huserar 
på en plats med låg hyra.  
 

… jag tror att vi lider av det som de flesta kvinnorättsorganisationer lider av, och det är också att 
vi har inte tillräckligt med resurser, vi har inte tillräckligt med pengar för att göra det som vi 
verkligen vill och följa upp program som vi verkligen vill följa upp. Som vi känner att om man ska 
kunna sätta pränt på papper och bevisa allt det vi gör så krävs det extremt mycket 
resurser (Respondent 1, organisation A). 

 
Respondent 1 menar att organisationen har få resurser och därför inte möjlighet att genomföra alla 
projekt som man skulle vilja. Respondent 6 pekar på att man inte är tillräckligt många anställda på 
kansliet för att kunna vara verksamma inom alla de områden i samhället som man önskar. 
 

Tolkning	  av	  Del	  5.	  	  
Uttalade värderingar är enligt Schein (1992) bland annat förhållningssätt som är uttalade i till exempel 
styrdokument och värdegrund. Det finns också uttalade värderingar som inte är nedskrivna men som 
ändå fungerar som genomgående värderingar som organisationen presenterar. Att organisationerna är 
samarbetsvilliga, inte ser andra organisationer i fältet som konkurrenter och har god gemenskap kan 
tolkas som en sådan uttalad värdering. I och med att organisationerna arbetar med värdebaserade 
frågor så kan det ses som fel att inte vilja att organisationer som arbetar med liknande värdegrund ska 
lyckas med sitt arbete.   
 
Schein (1992) menar i sin teori om hur ledaren påverkar organisationskulturen att ledaren är skaparen 
av kulturen. Detta går även att applicera på flera organisationer där man ur ett historiskt perspektiv kan 
se de ledande organisationerna inom kvinnorättsrörelsen som skapare av en organisationskultur. Det 
finns kopplingar mellan hur Suzanne Osten beskriver Grupp 8 med hur organisationer arbetar idag. Vi 
tolkar det som att en sådan faktor är bland annat det separatistiska arbete som utförs av många av 
dessa organisationer. Separatismen tolkas som något naturligt i dessa organisationer och att det skulle 
kunna komma ur det faktum att kvinnor och kvinnofrågor inte fick plats i andra forum tidigare. Ett av 
de teoretiska påståendena från Holgersson et al. (2011) menar att kultur överförs från olika aktörer i 
organisationer både på ett synligt och ett subtilt sätt. Detta kan också appliceras på hela detta 
organisationsfält ur ett historiskt perspektiv. Med detta menas att det finns en tradition och en norm 
kring hur den svenska kvinnorättsrörelsen ser ut som återspeglas i dessa organisationer. 
Organisationskulturen har överförts mellan de olika organisationerna inom detta fält.  
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Något som också skulle kunna tolkas ur ett historiskt perspektiv är att det finns en medvetenhet bland 
yngre deltagare om att man ”tog över facklan”. Samtidigt såg vi under observationerna ett missnöje 
hos yngre aktörer då de ansåg att de äldre borde låta de yngre ta mer plats. Observationerna visar att 
äldre kvinnor inte gör det i större utsträckning, vilket alltså yngre kvinnor uttrycker är problematiskt. 
Den brist på resurser som flera respondenter talar om kan tolkas som könsmärkt utifrån Holgersson et 
al. (2011) som menar att makt kan utspelas på flertalet nivåer där brist på resurser kan ses som ett 
könsmärkt problem.  
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Analys	  av	  organisationskulturen 
 
I detta kapitel vill vi på ett avslutande sätt måla upp den organisationskultur vi kan se finns i det 
organisationsfält vi har undersökt. Det är ett specifikt fält, som på vissa sätt kan ses som icke-
normativt och banbrytande i sitt uttalade sätt att arbete mot strukturer och normer, medan det på andra 
sätt avspeglar strukturer och normer i samhället. 
 
 

Uttalade	  värderingar 
En av Scheins (1992) tre nivåer för att studera och förstå en organisationskultur handlar om 
organisationens uttalade värderingar som formuleras genom mål- och styrdokument. Inom 
organisationerna i denna studie blir tolkningen att de uttalade värderingarna således främst tar sig i 
form av formulerade värdegrunder och värdeord. Respondenter menar att värdegrunden är en viktig 
faktor för organisationerna, och en tydlig grundsten för hur man ska arbeta och verka inom sitt fält. 
Organisationsfältet är ett värdebaserat fält, vilket i sig är en indikation på de uttalade värderingarnas 
vikt. Det är de som sätter de etiska riktlinjer som organisationens medlemmar kan luta sig mot i olika 
situationer. I denna studie består organisationernas dagliga verksamhet av aktiviteter och situationer 
som underlättas av att de uttalade värderingarna finns. Enkelt uttryckt arbetar organisationerna här 
med jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter och värde i samhället. Inom det området och 
således inom detta fält sker ständig förändring. Att de uttalade värderingarna bör vara flexibla 
uppfattas därför som vitalt för dessa organisationer. Samtidigt finns upplevelsen av att de uttalade 
värderingarna är starka och icke ifrågasatta. Det kan visserligen verka motsägelsefullt, men kan också 
tolkas som ett tecken på det stora utrymmet de uttalade värderingarna har inom detta organisationsfält 
och vilken stark betydelse de har internt. Med koppling till Scheins teori om hur organisationskultur 
skapas blir upplevelsen således att just de uttalade värderingarna spelar en stor och viktig roll i 
organisationskulturen inom detta fält.  

Uttalade	  värderingar	  kontra	  faktiskt	  agerande	   
Schein (1992) talar också om att vissa uttalade värderingar inte alltid behöver spegla hur 
organisationen agerar. Även om de bör spegla hur en organisation agerar kan det snarare vara så att 
dessa värderingar bara speglar vad organisationen ser som önskvärt eller rationellt men inte det som är 
sant. Utifrån observationer och intervjuer kan vi se att så är ibland även fallet inom fältet av 
kvinnorättsorganisationer. Respondenter pekar på en medvetenhet om att trots att man arbetar för att 
motverka patriarkala strukturer, könsmärkningar och dylikt och har det tydligt formulerat i sin 
värdegrund, så är inte det alltid någonting som efterlevs internt. Vad som kan vara anledningen till 
detta diskuteras vidare i avsnittet Struktur kopplat till kultur. Redan nu kan dock poängteras att trots att 
värdegrunden upplevs som fundamental för dessa organisationer är den inte helt oproblematisk att 
förhålla sig till. Detta har dock ingen påverkan på om man kan fortsätta se dessa värdegrunder och 
värdeord som uttalade värderingar.  

Utöver	  värdegrunden 
Det finns fenomen i organisationskulturen som kan ses som uttalade värderingar även om de inte 
formuleras nedskrivna i en värdegrund eller styrdokument. Det viktiga här är då att det är värderingar 
som uttalas på något sätt och som vi uppfattar att de olika organisationerna som fältet består av är 
överens om. Ett upprepat tema är att dessa organisationer tycker att gemenskap och trygghet är viktigt. 
Man menar att andra organisationer inom samma fält inte är konkurrenter utan att man allierar sig i 
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frågan om jämställdhet. När respondenterna beskriver sin organisationskultur säger de att det finns en 
tillit, tilltro och ett öppet klimat. Man menar också att det finns ett starkt lösningsfokus och driv att 
förbättra och utveckla verksamheten. Respondenterna beskriver också kvinnorättsrörelsens historia 
som viktig att komma ihåg. Vi tolkar det som att man värdesätter och uppskattar den 
jämställdhetskamp som förts historiskt, och att äldre organisationer har präglat organisationskulturen 
som finns idag. Eftersom organisationsfältet utgör en grupp som delar värderingarna ovan och 
implementerar dem i sin dagliga verksamhet blir de då uttalade värderingar (Schein 1992;22). 
 
 

Grundantaganden 
Den mest djupgående nivån i Scheins (1992) teori om organisationskultur är grundantaganden. 
Grundantaganden är svåra att urskilja på grund av att de knappt innehåller några variationer eller är 
hypoteser som enbart backas upp av en känsla eller en värdering. Eftersom att man lättare kan förstå 
och tolka de mer ytliga nivåerna av organisationskulturen först när man har förstått en organisations 
grundantaganden blir det avgörande att föra en diskussion kring detta (Schein 1992;26). 

Den	  självklara	  kampen	  för	  jämställdhet 
Intervjuer och observationer visar att individerna inom detta fält är överens om att det finns 
strukturella skillnader mellan kvinnor och män i samhället som resulterar i ojämlikhet och 
ojämställdhet. Det tolkas här som en utgångspunkt för dessa individer och själva anledningen till att 
detta organisationsfält existerar. Det är en stark utgångspunkt i organisationerna att samhället inte är 
jämställt, att det är ett problem och att man bör organisera sig för att bekämpa det problemet. 
Respondent 2 säger i sin intervju att man inte talar om varför man inom hennes organisation arbetar 
med det man gör, att det är väldigt tydligt att alla är överens om att det finns könsstrukturer i samhället 
som måste bekämpas. Vi tolkar det som att det inte är någonting man behöver diskutera, utan att det är 
ett faktum. Därför är det ett grundantagande enligt Scheins (1992) teori.  

Hantering	  av	  motsatta	  meningar 
Schein (1992) menar att en grupp eller organisation som har grundantaganden kan anse att ett annat 
sätt att tänka och agera är helt otänkbart. Upplevelsen av detta är stark inom fältet av 
kvinnorättsorganisationer. Ett mönster vi kan se är individers ställningstagande och agerande mot 
andra som inte delar uppfattningen att vi lever i ett patriarkat med jämställdhetsproblem. Vi tolkar att 
andra åsikter och uppfattningar om kvinnors status i samhället är starkt kritiserade och motarbetade. 
Detta formulerades av intervjurespondenter, till exempel genom att säga att man inte skulle anställa 
någon som inte tyckte likadant. Under observationer visade sig detta på olika sätt, till exempel av att 
kvinnor upplevdes som defensiva och arga gentemot andra åsikter och uppfattningar. Enligt Scheins 
(1992) teori är dessa exempel tydliga indikationer på att den gemensamma uppfattningen om 
jämställdhet och kvinnors utsatta position i samhället kan tolkas som ett grundantagande. Detta på 
grund av att man istället för att försöka förändra sina grundantaganden tenderar att uppfatta händelser 
som stämmer överens med våra grundantaganden. Empirin här visar att individerna inom det 
studerade organisationsfältet förnekar, falsifierar eller förvränger det som sker omkring dem som inte 
stämmer överens med deras grundantaganden. Det är i denna psykologiska process, menar Schein, 
som kulturen har sin ultimata makt (Schein 1992;22).   

Allierade	  eller	  fiender?	  
Enligt Schein (1992) är vi bara bekväma med andra grupper som har samma grundantaganden som vi 
själva. Empirin visar att kvinnorättsorganisationer allierar sig för att bekämpa orättvisor mellan könen, 
och aktivt arbetar mot individer och institutioner som tycker och agerar annorlunda. Om makten i 
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kulturen ligger i att gruppen delar grundantaganden, kan den tysta överenskommelsen om kvinnors 
utsatthet i samhället ses som vital för att förstå organisationskulturen inom detta fält. Detta på grund av 
att essensen i en grupps kultur ligger i dess grundantaganden. Kulturen som en grupp av 
grundantaganden definierar för individerna inom en organisation vad de ska vara uppmärksamma på, 
vad saker betyder, hur de ska reagera känslomässig på vad som pågår och hur de ska agera. Agerandet 
i detta fält, det vill säga kampen för jämställdhet, består delvis av att falsifiera åsikter och företeelser i 
samhället som inte stämmer överens med fältets grundantaganden. Eftersom alla individer i samhället 
inte håller med om det, alltså inte tycker att sådana orättvisor eller skillnader inte är problematiska, blir 
det återigen viktigt för dessa organisationer att falsifiera sådana antaganden för att bekräfta sina egna.  
 
 

Struktur	  kopplat	  till	  kultur 
 
Homogent… 
Struktur och kultur består av normer som berättar för oss hur vi ska vara och agera i olika situationer. I 
intervjuerna talar respondenter om normer på olika sätt, och ofta kopplat till ämnet homogenitet. Vissa 
respondenter nämner själva sina organisationer som homogena, andra organisationer tolkas som 
homogena utifrån vad respondenter berättar om individerna som verkar inom dem. Till exempel säger 
några respondenter rakt ut att de som jobbar på deras organisation är lika varandra. Det mest 
återkommande är att man är i samma ålder, har någon form av högskole- eller universitetsutbildning 
och har svensk bakgrund. Holgersson et al. (2011) talar om homosocialitet som inom mansdominerade 
organisationer innebär att män orienterar sig mot andra män. Homosocialitet inom kvinnodominerade 
organisationer skulle således kunna betyda att kvinnor orienterar sig mot andra kvinnor. Det ser vi att 
man gör i dessa organisationer, därmed kan homosocialiteten tolkas som påtaglig. Att tala om 
samhällsstrukturer och könsnormer här blir då intressant eftersom mannen är norm i samhället, men i 
dessa organisationer är kvinnan norm. Detta går emot det resonemang Holgersson et al. för om att 
strukturen som finns i samhället kommer att påverka strukturen och således kulturen i de 
organisationer som samhället består av. 

...	  men	  samtidigt	  icke-‐normativt? 
Man kan på olika sätt uppleva att det är en homosocial och homogen grupp av människor som verkar 
inom dessa organisationer, men organisationerna måste inte nödvändigtvis samtidigt upplevas som 
normativa eftersom de till största del består av kvinnor. Organisationer består traditionellt sett av män. 
Männen har alltid varit normen - men ej i detta fall. Det kan man därför hävda falsifierar Mills (1988) 
teori om att organisationer och dess kultur speglar strukturen och kulturen i samhället. På vissa sätt 
finns dock upplevelsen att de visst gör det - respondenter pekar nämligen på andra normer än 
könsnormen. Organisationskulturen är ofta exkluderande, där uteslutandet sker undermedveten på 
grund av normer. Men när det kommer till just könsnormen är det tydligt att den i dessa organisationer 
är en annan än i samhället i stort.  

Duktiga	  flickor	  -‐	  en	  könsmärkt	  diskurs?	  
Vi kan utifrån Holgersson et al. (2011) konstatera att kultur bidrar med normer och värderingar som 
individer följer för att kunna agera i olika situationer. Struktur i sin tur bidrar med möjligheter och 
begränsningar för dessa individer, där de som tillhör normen premieras och de som inte är norm 
underordnas. Strukturen och kulturen i samhället skapar stereotyper om kön som sedan återskapas 
inom organisationer och i deras organisationskultur. Respondenterna i denna studie talar om olika 
fenomen som går under det som vi väljer att kalla “duktig flicka”-kultur. Sådana fenomen är bland 
annat att man jobbar långa arbetsdagar, att man svarar på mail och telefonsamtal utanför arbetstid och 
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att man i liten utsträckning tillåter sig att vara nöjd eller fira när man har gjort någonting bra. 
Respondenterna beskriver detta på ett medvetet sätt och vissa av dem framstår som kritiska till sådana 
fenomen. Vi tolkar deras beskrivningar som att de menar att det är ett sätt att agera som är vanligt hos 
kvinnor, vilket gör det till en reproduktion av en samhällelig könsstruktur där kvinnor arbetar extra 
hårt och länge. Anledningen till deras kritiska förhållningssätt till detta kan vara att de är 
organisationer som arbetar mot sådana könsstrukturer. Holgersson et al. (2011) skriver om en diskurs 
som de kallar “den bristfälliga kvinnan”, vilket är ett strukturellt förhållande eller regel som skulle 
kunna skapa “duktig flicka”-kulturen. Om man ur det patriarkala samhällets perspektiv alltid ser 
kvinnor som mindre kompetenta kan detta resultera i att kvinnor känner att de måste hävda sig och 
alltid göra det lilla extra för att leva upp till en manlig standard. Detta trots att män inte behöver arbeta 
lika hårt för att bli accepterade i samma utsträckning. Enligt Mills (1988) resulterar detta i en 
könsdiskriminering som alltså är inbäddad i den process där organisationskulturen skapas. 
Observationer och intervjuer genererar en upplevelse av att kvinnorna inom detta fält hanterar en 
känsla av att inte räcka till i den mån de vill. Dels för att det arbete och de mål som finns är 
ouppnåeliga, dels för att det alltid finns nya problem och projekt att ta sig för. Detta i sin tur tolkar vi 
leder till det faktum att dessa organisationer sällan firar framgångar eller tillåter sig själva att vara 
nöjda med sitt arbete. Det finns alltid mer att göra inom detta fält. Kampen för jämställdhet tar aldrig 
slut och möjligheterna att stärka kvinnor och flickors plats i samhället är oändliga. 
 
 

Ledarskap	  och	  makt 
Empirin visar att ledarskapet inom det studerade fältet kan ses som betydande för kulturen. Inom 
ledarskapet finns enligt Holgersson et al. (2011) olika dimensioner av makt. Vem som har makt eller 
tolkningsföreträde beror på vem som är normen inom organisationen, och då vi här ser kvinnan som 
norm leder det till att kvinnor uppfattas som självklara ledare. Ingen respondent ifrågasätter det faktum 
att ledarna är kvinnor, utan vi upplever att det ses som en självklarhet. Som nämnt i föregående analys 
av normer och strukturer är normer och avvikande från normen ett symboliskt uttryck för makt 
(Holgersson et al. 2011;250). Eftersom avvikandet från normer här inte handlar om könsskillnader kan 
det förklara att man inte problematiserar det faktum att det är kvinnor som sitter på ledande positioner.  

Ledaren	  som	  skapare	  av	  organisationskultur 
Schein (1992) menar att ledaren skapar och påverkar kulturen i en organisation. Detta anser vi 
stämmer bra överens på alla dessa organisationer då det har beskrivits hur ledaren har förändrat och 
haft inflytande på arbetstiderna, engagemanget och arbetstempot. Utifrån observationerna kan man 
tolka den informella stämningen som råder som något medvetet skapat av ledarna. Vi upplevde att det 
fanns en respekt och ett förtroende gentemot ledaren som resulterade i att man följde deras exempel i 
skapandet av kulturen. Gemensamt för de ledare som observerades var att de var respekterade och 
hade folks förtroende. Detta skulle eventuellt kunna bero på att det finns ett behov av en 
organisationskultur som upplevs som trygg, informell och snäll då dessa organisationer utifrån kan 
möta en del motstånd och därför behöver vara enade och komma överens. Observationerna gav en 
upplevelse av att ledaren har en viktig och uppskattad roll i att skapa trygghet och självförtroende hos 
organisationernas medlemmar. Ett av de teoretiska påståenden Holgersson et al. (2011) lyfter fram 
handlar om att aktörer är delaktiga i skapandet av kultur och struktur genom handling och tanke. Detta 
stämmer bra överens på hur ledarskapet inom dessa organisationer bidrar till organisationskulturen. 
Ledarnas handling har beskrivits som inflytelserik och betydande. Utifrån både observationer och 
intervjuer har vi skapat oss uppfattningen att flera av dessa organisationer ibland utsätts för externa 
påtryckningar som drabbar både enstaka individer men även organisationen som helhet. Därför verkar 
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det vara en medveten ledarskapsstil hos flera av ledarna att kunna vara informella och privata. Detta 
går också att koppla ihop med ledarens roll när organisationen ska fatta svåra beslut och behöver en 
trygg miljö.  

Beskrivning	  av	  organisationskulturen	  	  
-‐	  av	  kvinnor,	  för	  kvinnor,	  med	  kvinnor	  	  	  
	  
Kvinnorna som figurerar i denna studie, både de som har observerats och de som har intervjuats, 
beskriver kulturen i sina organisationer som tydligt präglade av historia och gemenskap, men även av 
olika strukturella normer och värderingar. Individerna som organisationerna består av beskrivs som 
lösningsfokuserade och drivna av sitt engagemang till de frågor och målsättningar som 
organisationerna arbetar med. Att organisationerna är värdebaserade och arbetar med humanitära 
frågor som rör jämställdhet och kvinnors rättigheter genomsyrar hela detta fält. De som verkar inom 
fältet brinner för sitt arbete, för att det är mer än bara ett arbete. Det är ett engagemang och en 
hjärtefråga. Detta leder dock till att organisationskulturen lätt blir sådan att man lägger ner mer tid på 
sitt arbete, och således engagemang, än vad själva arbetstiden räcker till. Respondenterna menar att det 
är svårt att se skiljelinjen mellan arbetsliv och privatliv, eftersom de frågor man arbetar med är 
närvarande jämt och intresset för dessa frågor finns kvar även när arbetsdagen är slut. Studien här 
visar att detta bland annat leder till en så kallad ”duktig flicka”-kultur, där kvinnorna som arbetar i 
dessa organisationer jobbar mycket och ibland oavlönat, och att det är svårt att säga nej till uppdrag. 
Organisationskulturen genomsyras av en frustration över att det varken finns tid eller resurser för att 
göra allt man vill, vilket gör att kvinnorna här menar att de sällan känner sig nöjda. Detta trots att 
kvinnoorganisationer liksom dem som figurerar i denna studie har förbättrat kvinnors situation i 
Sverige avsevärt, och möjliggjort rättigheter som rösträtt och rätten till abort. Kulturen inom detta 
organisationsfält präglas också av en tryggt och informellt klimat som man menar att ledaren skapar i 
stor utsträckning. Dessa kvinnodominerade organisationer utstrålar en värme, trygghet och ett 
systerskap där de olika organisationerna allierar sig med varandra för jämställdhet snarare än ser 
varandra som konkurrenter. Dock finns friktioner som till viss del beror på åldersskillnader, där 
relationen mellan de som har större och längre erfarenhet av att föra jämställdhetskampen och de som 
anses vara nyare inom fältet upplevs som problematisk. Intervjuer och observationer visar på en stor 
medvetenhet om att organisationsklimatet skulle gynnas av flera olika perspektiv, och att man 
reproducerar ett antal av samhällets normativa, strukturella företeelser. Detta trots det faktum att man 
verkar inom organisationer som aktivt arbetar för att bryta mot normer och fördomar. Dock finns det 
både en uppsjö av olika normer samt sätt att se och tolka normer. Beroende på vilka normer som 
belyses och hur man väljer att tolka dem kan dessa organisationer upplevas som homogena eller 
homosociala. Trots detta står det klart att enbart genom att vara kvinnodominerade organisationer som 
leds av och arbetar för kvinnor, bryter man mot de patriarkala strukturer och manliga normer som hela 
vårt samhälle vilar på. På så sätt går man i linje med sina uttalade värderingar, samtidigt som man 
bryter mot reproduktionen av vissa av samhällets könsstrukturer. 
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Slutdiskussion	  	  
och	  förslag	  på	  utveckling	  
	  
Det här är en studie av kvinnor, för kvinnor och med kvinnor. Studien syfte är att öka förståelsen för 
hur organisationskulturen i kvinnodominerade organisationer ser ut och beskrivs av de som verkar 
inom dem. Utgångspunkten var att göra detta utan att ställa dessa resultat mot ett manligt perspektiv, 
vilket också har genomförts. Frågan vi ställer oss nu är om resultatet skulle blivit annorlunda om vi 
genomfört en komparativ studie där vårt resultat ställs mot idéburna organisationer som domineras av 
män. Det har varit svårt att bortse från manliga normer och stereotyper eftersom dessa genomsyrar 
vårt samhälle på alla plan. Vi hade inte för avsikt att beskriva kvinnors upplevelser och uppfattningar 
av deras organisationskultur för att belysa eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Att 
biologiskt kön är något som formar kvinnor och män till olika könsroller tror vi inte på, snarare att 
sådana skillnader är strukturellt, kulturellt och socialt konstruerade. Vi ville också låta kvinnor 
beskriva sin organisationskultur för att de är lika legitima bärare av kunskap som män är. Eftersom det 
manliga perspektivet är utgångspunkten i större delen av all forskning på organisation och 
organisationskultur var vår önskan att öppna upp för en ny diskurs - med kvinnans perspektiv i fokus. 
Om vi har lyckats med det kan diskuteras,  
 
Under denna kvalitativa studie har datainsamling och analys av data skett parallellt. Eftersom vi 
inledningsvis inte visste vad som var framträdande i kulturen inom organisationerna gick vi in med ett 
så brett perspektiv som möjligt för att sedan tolka och omtolka det material vi samlade in. Detta ledde 
till att en stor mängd empiri samlades in som vi sedan blev tvungna att vaska fram det viktigaste ur. 
En aspekt som således föll bort var det som Schein kallar artefakter, som består av fysiska ting såsom 
utseendet hos de som verkar inom en organisation. Sådana företeelser finns med i både observationer 
och intervjuer, men vi insåg att det fanns andra aspekter av organisationskultur som empirin visar på 
som var viktigare och mer relevant för detta fält. I en utveckling av denna studie med en djupare 
neddykning i Scheins teorier om organisationskultur skulle dock även artefakter kunna vara en 
ytterligare och kompletterande aspekt att studera. 
 
Vad gäller normer så har studien haft ett fokus på könsroller och könsmärkta uppgifter eller 
aktiviteter. Efter intervjuerna insåg vi dock att man inom dessa organisationer har en bred kunskap vad 
gäller normer och att detta resulterar i att man pratar om väldigt många fler normer och strukturer än 
just den manliga normen och den patriarkala strukturen. Vi har insett att begreppet norm kan vara 
svårt att definiera och att innebörden av normer skiljer sig avsevärt från person till person, och således 
från organisation till organisation. En utveckling av detta arbete skulle således kunna vara att gå in på 
djupet av normer och strukturer, och lyfta fler olika sådana utöver just könsnormer och könsstrukturer. 
 
Efter det genomförda arbetet finns alltså intresset att ställa denna studie mot organisationer som 
domineras av män. En aspekt skulle kunna vara att studera konkurrens och samarbete i jämförelse med 
mansdominerade organisationer eftersom man i dessa kvinnodominerade inte ser varandra som 
konkurrenter utan som allierade. En annan aspekt som eventuell fortsatt forskning av 
kvinnorättsorganisationer skulle kunna ha som fokus är det historiska perspektivet. Framförallt 
intervjun med Suzanne Osten uppmärksammade den prägel den tidiga kvinnorättsrörelsen har satt på 
dagens kvinnorättsorganisationer. Det blev tydligt för oss att det är viktigt att minnas de kvinnor som 
organiserade sig mot patriarkatet under tidigt 1900-tal och även den kamp Grupp 8 förde något senare. 
Kvinnodominerade organisationer som arbetat för kvinnors sak har funnits länge, och vi tror att det 
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finns ett mervärde i att lägga fokus på uppkomsten av detta organisationsfält och hur 
organisationskulturen inom detta fält har sett ut och förändrats över tid.  
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