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Abstract: This essay reflects upon how recruiters working at a recruitment-agency interpret 

their gender equality plan and their understanding of the term gender equality. This was done 

by semi-structured interviews with five recruiters. Through theories concerning the gender 

system, organization theory with a gender perspective and the doing-gender-perspective we 

have come to the conclusion that the employees of the company lack a coherent interpretation 

of gender equality. Concerning the gender equality plan there were diverse understandings of 

its meaning and the application of the plan is partly insufficient. As a recruitment agency 

there are a number of specific difficulties related to working towards gender equality. The 

employees are scattered between many different companies with different cultures, which 

makes it difficult to affect their situation actively. A recruitment agency must also constantly 

adjust to the degree of interest towards gender equality their clients have. Due to the lack of 

coherent meaning of the equality plan among the recruiters, the work towards equality is 

made more difficult. By giving more attention to the equality plan in formal meetings and 

increase the awareness of gender equality, the company can improve their strive for gender 

equality.

Keywords: Gender equality plan, gender equality, recruitment, sex, gender, organization 

theory.

Sammanfattning: Uppsatsen belyser hur rekryterarna på ett bemanningsföretag tolkar sitt 

företags jämställdhetsplan och vilken förståelse de har av jämställdhetsbegreppet. Detta 

gjordes genom halvstrukturerade intervjuer med fem rekryterare. De teoretiska 

utgångspunkterna är bland annat genusordningen, organisationsteori med ett könsperspektiv

och doing gender- perspektivet. Vi har kommit fram till att det inte finns någon enhetlig 

förståelse av vad jämställdhet är på Företaget. Även beträffande jämställdhetsplanen fanns 

skilda tolkningar och tillämpandet av planen är delvis bristfällig. Som bemanningsföretag 

möter man en rad specifika problem i relation till jämställdhetsarbete. Personalen är utslussad 

på olika företag med olika kulturer och det kan därför vara svårt att förfoga aktivt över sin 

personal. Ett bemanningsföretag måste också ständigt anpassa sig till kundens intresse av 

jämställdhet. Eftersom rekryterarna inte har en klar konsensus kring sin jämställdhetsplans 

betydelse försvåras jämställdhetsarbetet. Genom att ge jämställdhetsplanen mer utrymme i 

formella sammanhang och öka medvetenheten kring genus och jämställdhet kan företaget 

förbättra sitt jämställdhetsarbete.

Sökord: Jämställdhetsplan, jämställdhet, rekrytering, kön, genus, organisationsteori.
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Inledning

I dagens svenska samhälle är begreppet jämställdhet troligtvis bekant för de allra flesta. Det 

är också en accepterad term i avseendet att de flesta människor säger sig vara för 

jämställdhet. På arbetsmarknaden har man sedan länge haft jämställdhet som en politiskt 

korrekt norm och utgångspunkt i svensk lagstiftning. Vi i Sverige anses i många 

sammanhang i dag ha uppnått officiell jämställdhet men jämställdhetsarbetet fortgår. Vissa 

menar att detta sker i onödan eftersom vi redan är jämställda, medan andra menar att vi har 

långt kvar och detta backas upp av en mängd forskning och statistik1. 

I allt jämställdhetsarbete är det grundläggande att man är på det klara med varför man arbetar 

för jämställdhet. Varför ska man till exempel bedriva jämställdhetsarbete i en organisation? 

Är det för att man tvingas av jämställdhetslagen?  Eller är det med förhoppningen om att göra 

organisationen mer lönsam och effektiv? Eller är det kanske rättviseaspekten som ligger 

närmast hjärtat? Att jobba för jämställdhet kan ibland innebära en kamp i motvind och att bli 

ifrågasatt. Man bör då kunna motivera varför man bedriver sitt jämställdhetsarbete både för 

sig själv och inför andra. 

Då statsmakten argumenterar för jämställdhet är rättviseaspekten i fokus2. Målet för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och skyldigheter 

inom alla väsentliga områden i livet. De ska också ha en lika fördelning av makt och 

inflytande. Även nyttoaspekten av jämställdhet uppmärksammas av statsmakten, då man 

betonar att jämställdhet innebär en högre kvalitet inom flera områden i samhället. 

Grundtanken är då att båda könens erfarenheter ska tas tillvara. Ytterligare ett motiv för 

jämställdhetsarbete är individens rätt till frihet och att välja livsstil. Tanken är då att varken 

kvinnor eller män ska begränsas av sitt kön vad gäller utveckling av sin personlighet eller val 

i livet3. En annan aspekt av jämställdhetsarbete som människor bör reflektera över är 

skillnaden mellan att arbeta för förändringar i befintliga organisationer och strukturer eller att 

arbeta för att könen ska få fler valmöjligheter i framtida organisationer och strukturer som 

inte ännu existerar. Strukturerna är då i denna fiktiva framtid förändrade från grunden till 

                                                
1 Jfr t ex Mark, Eva (2000) Jämställdhetsarbete. Teorier om praktiker. Jämställdhetskommiténs skriftserie 1. 
Göteborg: Jämställdhetskommitén.
2 Ibid. sid. 3.
3 Ibid. sid. 13.
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skillnad från många i dag rådande strukturer som präglas av traditionella normer och 

värderingar kring kön4.

För att bedriva ett jämställdhetsarbete bör man alltså vara medveten om vad som driver och 

motiverar arbetet. Nästa fråga blir hur man ska göra det. Ett verktyg som organisationer kan 

använda sig av är en jämställdhetsplan. Sedan 1992 ska en arbetsgivare med tio eller fler 

anställda, årligen i samarbete med arbetstagarna, upprätta en plan för jämställdhetsarbetet. 

Arbetsgivaren har också en skyldighet att förebrygga och motverka diskriminering, samt att 

skynda på jämställdhetsutvecklingen5. Detta låter som en självklarhet för många, men det är 

inte alltid detta efterlevs detta i praktiken. Det kan tyckas lätt att skriva ihop en 

jämställdhetsplan, till exempel genom att titta på andras planer och skriva av formuleringar. 

Men är det så enkelt? Ja, det kan det vara om man endast är ute efter att ha ett 

pappersdokument. Men enligt jämställdhetslagen finns det också vissa kriterier som ska vara 

uppfyllda i planen. Det ska till exempel finnas mätbara mål och konkreta åtgärder - vad ska 

göras, hur det ska göras, när och av vem6. Vad finns det då att vinna på att ha en välskriven 

och verklighetsanpassad jämställdhetsplan och ett jämställt företag? Eva Mark anser att det

inte är endast ett särintresse för det underrepresenterade könet utan en gemensam 

angelägenhet, något som berör alla människor7. Det är med andra ord inte endast upp till den 

utsedda jämställdhetsansvarige att ansvara för jämställdheten, utan alla kan behöva mer 

kunskap och medvetenhet om jämställdhet för att kunna sköta sina jobb på ett bra sätt. Denna 

medvetenhet kan benämnas ”Gender mainstreaming” som rent konkret betyder ”kön i 

huvudfåran” och är en slags ”övergripande strategi för att skapa ett jämställt samhälle”8. 

Syfte och frågeställning

Denna uppsats handlar om jämställdhet på ett medelstort svenskt bemanningsföretag. Vi har 

tittat närmare på ett företagets9 jämställdhetsarbete och hur det arbetet kan förbättras i 

framtiden. Syftet med detta arbete är att se närmare på företagets jämställdhetsplan och att 

valet föll på just företagets jämställdhetsplan har flera motiveringar. Ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv är jämställdhetsplanen relevant eftersom den är en av de 

                                                
4 Mark (2000), sid. 3 f.
5 JämO (2006). Grundbok- att arbeta fram en jämställdhetsplan.  Sid. 5 f. 
6 Ibid. sid. 5 f. 
7 Mark (2000), sid. 8.
8 Amundsdotter, Eva och Minna Gillberg (2005). Den jämställda arbetsplatsen- en metodbok. Stockholm: Blida 
Förlag. Sid. 130.
9 Detta företag kommer att beskrivas närmare längre fram i uppsatsen.
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faktorer som speglar företagets förhållningssätt till jämställdhet. Givetvis påverkar alla de 

processer som är könsskapande jämställdheten på arbetsplatsen. Jämställdhetsplanen är dock 

ett skriftligt dokument som kan ses representera en slags officiell hållning företaget har. 

Jämställdhetsplanen kan mer konkret definiera de målsättningar och förhoppningar ett företag 

har för ett framtida jämställdhetsarbete. Den kan också vara ett verksamt instrument beroende 

på dess innehåll och förankring. En jämställdhetsplan som är vagt formulerad kan däremot 

ses som otillräcklig som verktyg för ett effektivt jämställdhetsarbete. I företagets 

jämställdhetsplan uppges till exempel att arbetsförhållandena mellan män och kvinnor i 

nuläget vara identiska. Trots att företaget säger sig vara jämställda, kan det finnas något 

problem som inte har uppmärksammats. Att förhållandena uppges vara identiska i 

jämställdhetsplanen kan kanske ifrågasättas, då företaget befinner sig i ett samhälle där 

kvinnors och mäns levnadsvillkor inte är identiska10. Den genusordning som råder och har en 

lång historia bakom sig som överordnar män och underordnar kvinnor. Med utgångspunkt i 

genusvetenskapen ansåg vi att en närmare granskning av jämställdhetsplanen skulle vara 

givande. 

Vi syftar också till att belysa om företaget verkligen arbetar med jämställdhetsplanen i åtanke 

eller om den bara är ytterligare ett dokument. Det vi dock främst ämnar belysa är de 

tolkningar och förståelser av jämställdhetsplanen som finns hos de anställda snarare än att 

bevisa den faktiska situationen. Genom att fokusera på tolkningarna av planen kan man 

förhoppningsvis också få vissa indikationer på själva praktiken, men det centrala för 

uppsatsen är tolkningarna. Frågeställningarna är som följer: 

- Hur tolkar rekryterarna begreppet jämställdhet?

- Hur förstår och förhåller de sig till jämställdhetsplanen? 

- Hur arbetar de för att garantera jämställdhetsplanens efterlevnad? 

- Vilka problem kan rekryterarna på ett bemanningsföretag uppleva då de bedriver 

jämställdhetsarbete? 

- Hur kan rekryterarnas uppfattningar av jämställdhet och jämställdhetsplanen

påverka  det jämställdhetsarbete som bedrivs på företaget?

- Hur kan detta arbete förbättras?

                                                
10  SOU (1998:6). Ty makten är din. Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. Betänkande 
från Kvinnomaktsutredningen. Stockholm: Fritzes. Sid. 2 f.
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Disposition 

I avsnittet nedan kommer en närmare presentation av det företag som arbetet handlar om. 

Därefter redogör vi för tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter och beskriver 

centrala begrepp. Sedan presenteras metoden, som närmare beskriver hur själva 

undersökningen gått till. Därefter följer analys- och resultatdelen där vår analys presenteras 

invävd i empirin. Efter analysen kommer en diskussion kring vad som framkommit och 

slutligen ger vi förslag på åtgärder till fortsatt jämställdhetsarbete till  företaget vi genomfört 

projektet hos.

Företaget

Detta jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt på ett medelstort rekryteringsföretag inom 

bank-, finans- och försäkringsbranschen. För att skydda anonymiteten hos Företaget kommer 

vi inte skriva namnet på, utan endast referera till det som ”Företaget”. Då vi talar om de andra 

företagen som anlitar bemanningsföretaget i fråga, kallar vi dem för kunder. Detta för att göra 

en distinktion mellan Företaget och andra företag. Ordet kund är också det begrepp som 

bemanningsföretaget använder för att benämna sina klienter.

Företaget består av rekryterare/konsultchefer på kontoret och konsulter ute hos kunder. 

Könsfördelningen för hela företaget var under 2005 relativt jämn, kvantitativt sett, med något 

fler kvinnor11. De som arbetar inne på kontoret har två yrkesroller i en, då de både är 

rekryterare och konsultchefer. De anställda på kontoret har med andra ord alla liknande 

arbetsuppgifter. Detta innebär att de är chefer över ett visst antal konsulter som arbetar ute 

hos kunder. Alla på kontoret är så att säga ansvariga för ”sina egna” konsulter. Det betyder 

att de är en slags kontaktperson för den anställda, som den anställda kan vända sig till vid 

behov. Konsultcheferna äter till exempel ibland lunch tillsammans med ”sina” konsulter för 

att skapa en bra relation, vilket de anser vara viktigt12. Konsultcheferna är som sagt även 

rekryterare, det vill säga de söker efter personer att anställa, för kunds räkning om kunden till 

exempel vill hyra in en person. En annan del av rekryteringsrollen är när kunden har ett mer 

permanent behov, rekryteraren ska då även här bedöma vilken konsult som är mest lämplig 

för kundens behov och önskemål. Utöver detta försöker de även att sälja in Företaget, skapa 

                                                
11 Företagets Jämställdhetsplan (2005).
12 Intervju med rekryterare 061215.
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en relation till kunderna och visa att de finns på marknaden. Arbetsuppgifterna består med 

andra ord av en säljdel och en leveransdel, som en av informanterna uttryckte det13.

Konsulterna i sin tur arbetar ute hos kunder men är anställda hos Företaget. Det är Företaget 

som bland annat betalar deras löner och arbetsförsäkring. De anställda konsulterna kan arbeta 

hos kunden i allt från någon vecka till månader. Det är relativt vanligt att efter att ha arbetat 

hos kunden en tid bli anställd av kunden istället, om båda parter så önskar. 

Vår första kontakt med Företaget var genom vd:n som också var vår kontaktperson under 

arbetets gång. Denne gav oss fria händer beträffande syfte och frågeställning och förmedlade 

sedan kontakten med de anställda. Vd:n introducerade oss för rekryterarna på kontoret samt 

presenterade projektarbetet för alla konsulter på Företaget vid en konsultträff. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning

I denna del följer en redogörelse för våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Först presenteras forskning kring rekryteringsprocesser, företagskultur, kön, arbetsliv och 

organisationer från bland andra Walter, Anna Wahl et al. och SOU:s Kvinnomaktsutredning 

samt SOU:s ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” från 2005. Sedan följer en 

presentation av några teoretiska utgångspunkter av Connell och Hirdman. Där görs en 

definition av genusordningen som följs av en diskussion kring den hegemoniska 

maskuliniteten. Därefter följer teori kring köns- och organisationsteori, bland annat ”doing 

gender”- perspektivet. 

Rekryteringsföretag och organisationskulturer

Bakka et al. har undersökt hur kulturer inom organisationer och företag skapas och 

upprätthålls. De beskriver organisationskulturer som en sammanfattande benämning för 

dominerande inställningar, värderingar och beteenden som en organisation har14. 

Organisationskulturer kan därför i stort sägas handla om normer och värderingar i 

organisationer och inom företag kallas detta istället för företagskulturer15. Företagskulturer 

kan ta sig uttryck på många olika sätt, till exempel genom inredning på företaget, stämning i 

personalmatsalen, hur sociala tillställningar betonas och på tonen mellan arbetsledare och 
                                                
13 Intervju med rekryterare 061222.
14 Bakka Jorgen, Fivelsdal Egil & Lindkvist Lars (1999). Organisationsteori. Struktur, kultur och process. 
Malmö: Liber Ekonomi. Sid. 140.
15 Ibid. sid. 114.
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anställd. Allt detta är yttre tecken för företagets kultur. En nyanställd kommer ganska snabbt 

underfund med dessa ”osynliga regler”. Det svåra kan vara att få en mer djupgående 

förståelse för hur denna företagskultur skapas16. För att kunna göra detta krävs en större 

inblick i t ex hur ledare och anställda reagerar på olika situationer, känna till samband och 

försöka uppfatta de mönster som finns. Olika företag fungerar med andra ord på olika sätt 

och genom samspel med andra omgivningar (eller företag)17.  Detta innebär med andra ord att 

på de flesta företag existerar ofta flera olika kulturer som samexisterar inom samma 

övergripande kultur. Det som är utmärkande för bemanningsbranschen är att i princip alla 

anställda befinner sig inom helt olika kulturer. Det finns en mycket utpräglad kulturklyvnad 

då de anställda konsulterna på bemanningsföretaget är uthyrda på andra företag. En spänning 

kan lätt uppstå mellan bemanningsföretagets kultur och företagskulturerna på respektive plats 

där konsulterna befinner sig. Varje konsult har alltså ett slags ”dubbla kulturer” att förhålla 

sig till. De är dels anställda av bemanningsföretaget och arbetar samtidigt på en helt annan 

arbetsplats. Detta måste också konsultcheferna förhålla sig till i sitt yrkesutövande. Frågan är 

då hur man bedriver jämställdhetsprocesser i ett bemanningsföretag? Med en hög omsättning 

av personal kan det bli svårt att få grepp om jämställdhetsprocessen och ta hand om sin 

personal på ett bra sätt. Dessutom måste företaget anpassa sig efter kundernas önskemål och 

kanske ge avkall på egna mål och värderingar, om detta inte görs kan företaget gå miste om 

kunder. Det handlar i slutändan om att konkurrera med andra bemanningsföretag om 

kunderna, då företaget också ska gå runt ekonomiskt. Lars Walter, forskare inom 

företagsekonomi, beskriver i sin bok Som hand i handske den komplexa process som en 

rekrytering innebär. Önskemål från kunden måste samordnas med intressen hos såväl 

konsulter som rekryterarna själva18. Walter beskriver vidare matchningsprocessen19 som 

reproducerande av rådande sociala värderingar och maktordningar i samhället. Då 

matchningsprocessen handlar om anpassning bryter den sällan mot normer och strukturer 

utan riskerar snarare att vara diskriminerande mot grupper som redan är diskriminerade på 

grund av könstillhörighet, etnicitet och social bakgrund20. Det kan alltså finnas specifika 

svårigheter med att bedriva ett jämställdhetsarbete på ett bemanningsföretag. Om kunderna 

inte är intresserade av jämställdhetsfrågan kan anpassningsaspekten leda till en 

intressekonflikt för det rekryteringsföretag som strävar mot jämställdhet. 

                                                
16 Bakka et al. (1999), sid. 114.
17 Ibid. sid.115.
18 Walter Lars, (2005) Som hand i handske. En studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag. Göteborg: 
Bokförlaget BAS. Sid 8.
19 Det vill säga processen där rekryteraren strävar efter att matcha kundens och konsultens behov.
20 Bakka et al. (1999), sid 22.
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Bakka et al. menar vidare att vi människor spenderar en stor del av vår tid med andra 

människor. Vi är medlemmar i många grupper så som familjen, arbetsgrupper och 

bekantskapsgrupper21. När vi rör oss mellan dessa grupper ändrar vi vårt sätt att vara. Det kan 

handla om beteende, om vårt uppträdande, vårt sätt att tala eller kroppsspråk22. Kunskap om 

gruppfenomen kan vara en bra bakgrundskunskap för att förstå det som sker i organisationers 

dagliga liv. En arbetsgrupp i ett företag är en del av ett större socialt sammanhang som 

existerar inom en fast ram i större utsträckning än många av de andra grupperna vi är med i. 

Grupperna spelar en avgörande roll för hur effektiv en organisation är och huruvida 

organisationen utvecklas. Olika grupper har också olika normer. Det kan handla om sociala 

normer som kan beskrivas som uttryckta eller underförstådda förväntningar som riktas mor 

varje gruppmedlem23.  Normer kan också ha den funktionen att gruppmedlemmarna påverkar 

varandras förväntningar till exempel i form av en ledares påverkan av andra. Varför är det då 

viktigt att vara medlem i en grupp? Många människor söker grupptillhörighet för att de ska 

känna sig accepterade och uppskattade socialt och för att känna trygghet. Detta kan uppnås då 

man antar gruppens normer24. 

Organisationsstrukturer

En organisation kan uppfattas olika av den som studerar organisationen utifrån och den som 

faktiskt arbetar i organisationen25. Anna Wahl et al. menar att organisationer är socialt 

konstruerade och att det är bra att betrakta ett företag ur ett könsperspektiv. Det innebär allt 

ifrån att se hur könsfördelningen mellan kvinnor och män är på olika positioner, till hur 

kvinnligt och manligt skapas eller återskapas i organisationen26. Det viktiga är inte med andra 

ord inte enbart hur många kvinnor och män det finns. Det är viktigt att också se till vilka 

positioner dessa kvinnor och män har och graden av inflytande och makt de besitter27. Det 

finns ofta förklaringar som har sin grund i det naturliga i vissa arbetsuppgifter bland 

människor. Det kan dock ofta behövas mer än bara en förklaring, som till exempel ”kvinnor 

har historiskt sett tidigare inte fått tillträde till chefsposten”, för att förklara uppdelningar. 

Wahl et al. menar också att det är av vikt att skilja mellan de förklaringar och tolkningar som 
                                                
21 Bakka et al. (1999). sid. 93.
22 Ibid. sid. 93.
23 Ibid. sid. 96 f.
24 Ibid. sid. 97 f.
25 Wahl Anna, Höök Pia, Linghag Sophie & Holgersson Charlotte (2001). Det ordnar sig. Teorier om 
organisation och kön. Lund: Studentlitteratur. Sid. 9.
26 Ibid. sid. 37.
27 Ibid. sid. 95.
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anställda på ett företag tillskriver könsskillnader och de tolkningar en forskare gör28. De 

menar vidare att ”föreställningar om kön i sig är en del av könsordningen i en organisation, 

och ofta medverkar de till att könsordningen bevaras29”. Detta är viktigt att vara medveten 

om när det gäller forskning kring organisationer. Organisationsstrukturer uppfattas ofta som 

könsneutrala och naturliga, vilket inte är sant då organisationsstrukturer skapas, utvecklas och 

upprätthålls i interaktion med könsordningen30. Med andra ord är organisationsstrukturer 

könsmärkta och inte könsneutrala, vilket människor ofta tror. Det finns också andra så 

kallade föreställningar när det gäller jämställdhet. Det är vanligt att företag och 

organisationer tänker att ”det gäller inte oss”. Tanken bakom påståendet är föreställningen att 

den egna organisationen redan är jämställd och behöver därför inte arbeta för jämställdhet. 

Det ses som andras problem, inte det egna företagets31. Ett annat problematiskt synsätt gäller 

tilltron till att jämställdhet är något som sker naturligt med tiden. Det är vanligt att tro att 

jämställdheten kommer med nästa generation32. Även här blir då tankeprocessen att det egna 

företaget eller organisationen inte behöver göra något, att jämställdhet sker automatiskt och 

naturligt. Ledarskap har också en viktig del i organisationsteori. Ledarskap och 

organisationskultur kan kopplas samman genom att ledaren ses som medlare av 

organisationskultur och ledarskap kan ses som en medveten målsättning av den tydliga 

kulturen33. Ledarskapet kan dock även vara oavsiktligt till exempel när budskapen är 

otydliga. Ledaren eller chefen på ett företag kan med andra ord påverka arbetstagarna på ett 

omedvetet eller otydligt sätt, vilket kan få konsekvensen att organisationen styrs på ett sätt 

som egentligen inte är medvetet. Exempel på detta kan vara att ledaren tror att de anställda 

arbetar efter de regler som gäller på företaget, men de anställda kanske istället arbetar efter de 

osynliga normerna som de uppfattar som legitima av ledaren34. Detta kan även kopplas ihop 

med de normer Bakka et al. talade om35. Människor anpassar sig efter de normer de tror är de 

legitima för att skapa en gemenskap med de andra i gruppen. 

                                                
28 Wahl et al. (2001), sid. 39.
29 Ibid. sid. 39.
30 Ibid. sid. 93.
31 Ibid. sid. 172.
32 Ibid. sid. 172.
33 Ibid. sid. 101.
34 Ibid. sid. 172 ff.
35 Bakka et al. (1999), sid. 114.



9

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Tidigare genusvetenskaplig forskning och omfattande statistik visar också på att 

arbetsmarknaden i dagens Sverige inte är tillnärmelsevis jämställd. Vetskapen om att bank-

och finansbranschen dessutom är en bransch som traditionellt sett varit mansdominerad 

förstärker vår misstanke om att den präglats av genusordningen på samma sätt som många 

andra branscher och företag36. 1998 gav SOU ut en kvinnomaktsutredning som undersökte 

kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden37. I denna utredning framkom det att 

arbetslivet i Sverige inte är jämställt. Bland annat visade man på att det finns såväl en vertikal 

som horisontell segregering mellan könen. Den horisontella segregeringen innebär i korthet 

att fördelningen av män och kvinnor mellan olika yrken skiljer sig åt. Den vertikala 

segregeringen innebär att kvinnor tenderar att befinna sig på lägre befattningsnivåer och att 

män har en majoritet av alla chefspositioner38. Denna problematik benämns glastaket vilket 

syftar till ett osynligt tak för kvinnor som hindrar dem från att klättra i hierarkierna i 

yrkeslivet39. Som förklaring till detta anges i utredningen bland annat kvinnors större ansvar 

över hem och hushåll vilket i sin tur hindrar dem från att delta i arbetslivet på lika villkor som 

män. En annan central förklaring till ojämlikheterna i arbetslivet benämns som statistisk 

diskriminering, det vill säga att män och kvinnor behandlas olika på grund av att arbetsgivare 

har en felaktig uppfattning om en viss grupps produktivitet. I detta fall har då arbetsgivare en 

bild av kvinnor som mindre produktiva och erbjuder dem lägre lön och lägre befattningar 

eller erbjuder dem helt enkelt inte jobbet överhuvudtaget, utan anställer en man40. Dessutom 

menar utredningen att det som anses vara traditionella kvinnoyrken värderas lägre än 

traditionella mansyrken41. Undersökningen visar också på att lönerna är lägre inom 

traditionella kvinnoyrken. Kvinnor och män befinner sig på i princip olika arbetsmarknader. 

För männen finns det möjligheter att avancera vilket inte alls gäller för kvinnor i samma 

utsträckning vilket också gäller då män och kvinnor har samma jobb hos samma 

arbetsgivare42.

                                                
36 Jfr SOU (1998:6), sid. 132.
37 SOU (1998:6), sid. 132.
38 Jfr. SOU (1998:6).
39 Ibid. sid. 76.
40 Ibid. sid. 77 f.
41 Ibid. sid. 77.
42 Ibid. sid. 132 f.
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År 2005 gjordes en ytterligare SOU-utredning vid namn Makt att forma samhället och sitt 

eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål 43. Utredningen syftade till att utvärdera de mål 

som satts i jämställdhetspolitiken och de processer som pågår för att nå dessa mål. De senaste 

tio årens samhällsförändringar studerades i denna utredning och utgjorde en del av underlaget 

för huruvida jämställdhetspolitiken och de målsättningar som riksdagen definierats bör 

förändras44. I utredningen presenteras flera samhällsområden där jämställdhetspolitiken 

fortfarande i hög grad har mycket att förändra. Beträffande makt och inflytande i samhället 

visar rapporten på en ännu ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Inom det politiska 

fältet är fördelningen dock jämnare än inom det ekonomiska45.  De aspekter av den 

ekonomiska jämställdheten som ändå är positiva är att kvinnor sedan 90-talet blivit allt mer 

välutbildade och ökat såväl sitt heltidsarbete som betalda arbete 46. Denna högre utbildning 

har dock inte inneburit högre löner för kvinnor i motsvarande utsträckning. Löneskillnaderna 

mellan könen har i princip varit de samma sedan 198047. Det obetalda arbetet har dessutom 

inte minskat på grund av en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnorna har helt 

enkelt minskat ner sin arbetsbörda med 4,5 timmar medan männens obetalda arbetstid varit 

oförändrad48. Utredningen kallar fördelningen av obetalt arbete för ett ”mycket svårförändrat 

område” 49. Även föräldraledigheten har stora brister ur jämställdhetssynpunkt då männen 

fortfarande tar ut en liten del av ledigheten. Den generella samhällssynen på 

”pappaledigheten” menas dessutom vara att den är ett ”attraktivt erbjudande” medan kvinnors 

föräldraledighet är sedd som given50. I utredningen delas könssegregeringen på 

arbetsmarknaden in i en primär och sekundär kategori. Den primära könssegregeringen avser 

fördelningen mellan mäns och kvinnors betalda och obetalda arbete. Där har kvinnor gjort 

stora framsteg då de i dag finns ute i arbetslivet i nästan lika hög grad som män. Den 

sekundära könssegregeringen som avser uppdelningen av män och kvinnor inom olika 

sektorer, yrkespositioner och branscher är däremot ännu mycket tydlig51. Utredningen 

framför bland annat slutsatsen att kopplingen mellan mål och faktiska insatser i 

jämställdhetspolitiken inte är tillräckligt stark52. Vidare menar man att själva organisationen 

                                                
43 SOU (2005:66). Makt att forma samhället och sitt eget liv- jämställdhetspolitiken mot nya mål. Stockholm: 
Fritzes.
44 SOU (2005:66), sid. 3.
45 Ibid. sid. 7.
46 Ibid. sid. 9.
47 Ibid. sid. 12.
48 Ibid. sid. 14.
49 Ibid. sid. 10.
50 Ibid. sid. 14.
51 Ibid. sid. 11 f.
52 Ibid. sid. 16.
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kring jämställdhetspolitiken varit bristfällig och pekar då exempelvis på bristen av 

uppföljning av insatser, bristen på samordning mellan olika myndigheter och brist på 

kunskapsförmedling och stöd gentemot de olika myndigheterna53. En rad nya mål definieras 

också, däribland kvinnors rätt till deltagande, påverkan av och engagemang i samhället. Även 

rätten till avlönat heltidsarbete och ekonomisk självständighet livet ut sätts som ett delmål, 

något som bevisligen inte är en möjlighet för kvinnor i samma utsträckning som för män54. 

Sedan kvinnomaktutredningen gjordes 1998 har alltså inga större förändringar skett 

beträffande jämställdheten på arbetsmarknaden i Sverige.

Eva Amundsdotter och Minna Gillberg har skrivit en metodbok om jämställdhet på 

arbetsplatsen55. De tar i boken upp viktiga drivkrafter för ett aktivt jämställdhetsarbete. Den 

viktigaste drivkraften är då kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Jämställdhet kan även handla om lönsamhet, då det handlar om att ta till vara på alla 

anställdas kunskaper och färdigheter56. Företag som gör detta kan få bättre arbetsklimat och 

bättre välbefinnande hos de anställda57. Författarna resonerar också om hur föreställningar 

om kvinnligt och manligt skapas. Kvinnor och män anvisas till olika arbetsplatser, olika 

områden och förväntas ha olika egenskaper58. Utmärkande i detta genussystem är att mannen 

är normen och kvinnan är undantaget. När det till exempel talas om män och fotboll, 

benämns detta endast ”fotboll”. Handlar det istället om kvinnor och fotboll, blir benämningen 

genast ”damfotboll”59. Detta förklaras genom genussystemet, ett begrepp som utvecklats av 

historikern/genusteoretikern Yvonne Hirdman60. Detta kan också ses som ett exempel på 

normer och hur de påverkar oss. Att vara medveten om hur stor påverkan normer har för 

människor är viktigt, då det är först när medvetenheten finns där som det går att börja 

förändra rådande normer och ändra handlingsmönster61. Viktiga ledord när det gäller 

jämställdhet och framför allt vad gäller normer är därför kunskap, vilja och möjligheter. Att 

ta dessa ord i beaktelse är en bra början62.

                                                
53 Ibid. sid. 17 f.
54 SOU (2005:66), 19 f.
55 Amundsdotter, Eva och Minna Gillberg (2005). Den jämställda arbetsplatsen- en metodbok. Stockholm: 
Blida Förlag. 
56 Ibid. sid. 35 f.
57 Mark (2000), sid. 5.
58 Ibid. sid. 46 f.
59 Ibid. sid. 47.
60 Jfr t ex Hirdman, Yvonne (2001). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö:Liber AB.
61 Amundsdotter & Gillberg (2005), sid. 88.
62 Ibid. sid. 90.



12

Människors attityder och värderingar kring kvinnor och män, manligt och kvinnligt kan 

många gånger vara omedvetna63. Genom till exempel tidskrifter eller tv-program matas vi 

med påståenden om att kvinnor är bättre på att vårda medan männen är bättre på teknik. 

Dessa påståenden kan kännas som överdrivna, men de finns omkring oss dagligen och kan 

därför också sätta sig på vårt omedvetna. Detta resulterar i att trots att vi tror oss vara 

jämställda i vårt tankesätt, kan dessa omedvetna tankar tränga fram. Vad som till exempel 

räknas till kvinnliga eller manliga arbetsområden, kan bestämmas av hur många kvinnor eller 

män som arbetar just på den arbetsplatsen. Att det är fler kvinnor på en arbetsplats, gör att det 

yrket ”görs kvinnligt”, av andra människor. Kvinnor tillskrivs de egenskaper som yrket 

kräver och arbetet klassas som kvinnligt64. Detta blir ytterligare mer problematiskt då till 

exempel rekryterare på ett företag tillskriver kvinnor och män olika ”egenskaper” baserade 

endast på deras könstillhörighet. 

Genusordningen

Vår grundläggande teoretiska utgångspunkt i denna uppsats är det genusvetenskapliga 

perspektivet och vi har valt att använda oss av begreppet genusordning.  Definitionen av 

genusordningen baseras här på R.W. Connells teorier kring genus hämtade ur böckerna Om 

Genus65 och Maskuliniteter66 samt Yvonne Hirdmans definition av genussystemet ur boken 

Genus- om det stabilas föränderliga former 67. Connell är en uppmärksammad 

genusteoretiker och maskulinitetsforskare som sammanfattar centrala och aktuella 

genusvetenskapliga teorier i dessa böcker. I boken Om Genus beskrivs den så kallade 

genusordningen, enligt vilken kön har en grundläggande betydelse för hur vårt samhälle 

kategoriserar individer och skapar olika förutsättningar för dem68. Connell menar att kön har 

en viktig roll för såväl formella strukturer som kulturella konstruktioner i vår sociala värld. 

Människor konstrueras utifrån en dikotomi, det vill säga ett motsatsförhållande, av maskulint 

och feminint utifrån reproduktiva kategorier och i den västerländska historien har mannen 

varit överordnad kvinnan. Vidare har könen tillskrivits egenskaper som anses manliga och 

kvinnliga, exempelvis har mannen tillskrivits rationalitet medan kvinnan setts som 

emotionell. 

                                                
63 Ibid. sid. 48.
64 Amundsdotter & Gillberg (2005), sid. 63.
65 Connell, R.W. (2003). Om genus. Göteborg: Daidalos.
66 Connell, R.W (1996). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos
67 Hirdman, Yvonne (2001). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB
68 Connell (2003), sid. 11 ff.
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Då Hirdman beskriver genussystemet talar hon om just isärhållandet av könen som 

grundläggande. Könen ses i genussystemet som ett motsatspar och utifrån denna uppdelning 

har mannen historiskt sett varit överordnad kvinnan. Det som tillskrivits det manliga har

värderats högre än det som tillskrivits det kvinnliga69. Genus ska inte förstås som två låsta 

kategorier av män respektive kvinnor med konstanta roller av vare sig Connell eller Hirdman. 

Connell menar att synen på könen har förändrats över tiden och förhandlingar om maskulint 

och feminist är ständigt pågående. Gränser, identiteter och praktiker skapas och förändras 

genom sociala processer och genusordningen är många gånger motsägelsefull och komplex.  

Connell betonar dynamiken i relationen mellan könen och belyser det han kallar en historisk 

kamp kring könskonstruktioner70. För att fånga de genusbundna relationsmönstren används 

begreppet struktur vilket kort kan förstås som ”varaktiga eller vidsträckta mönster för sociala 

relationer”, enligt Connell71. Samhällets genusordning innefattar sådana strukturer och dessa 

skapar en grund för olika möjligheter och förutsättningar för män respektive kvinnor. De 

reproduceras i såväl institutioner som i vardagliga handlingar och tal72. Men eftersom 

genusordningen vilar på en social grund pågår reproducering med vissa glidningar. Genus 

kan aldrig vara statiskt eller exakt kopieras73. Även Hirdman understryker det socialt skapade 

och menar att genus som begrepp bör syfta till att upphäva synen på kön som något givet. 

Kön är inget objektivt kriterium som föregår det socialt konstruerade uppfattningarna kring 

kön. Uppdelningen mellan det biologiska och sociala kan inte göras då vi aldrig kan tänka på 

kön utanför våra kulturella föreställningar74.

Den hegemoniska maskuliniteten och dolt motstånd

Connell talar också om en hegemonisk maskulinitet, som härstammar från Antonio Gramsics 

analys av klassrelationerna75. Det innebär att en grupp i samhället kan upprätthålla och hävda 

en ledande position i samhället, och den hegemoniska manligheten baserar sig enkelt uttryckt 

på männens strukturella överordnade ställning i samhället och de privilegier de har, vilket 

kallas den patriarkala utdelningen. Eftersom det patriarkatiska systemet varit och ännu är till 

männens fördel finns sannolikheten att män som kollektiv inte vill reformera det system som 

                                                
69 Hirdman (2001), sid. 65 ff.
70 Connell (2003), sid 11 ff.
71 Ibid. sid. 77.
72 Ibid. sid. 76 f.
73 Ibid, sid. 72.
74 Hirdman (2001), sid. 13. f.
75 Connell (1996), sid. 101.
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gynnar dem76.  De fördelar det innebär kan inte enbart mätas i materiella ting, som till 

exempel högre löner. Faktorer som auktoritet, respekt och tillgång till institutionaliserad makt 

är också betydelsefulla. Denna hegemoni har starka historiska rötter och har upprätthållit 

männens överordning med varierande typer av maktutövning. Tidigare har det funnits en mer 

uttalad makt att peka på, exempelvis officiell lagstiftning. I dag är hegemonin mer subtil. 

Dels är alltså den hegemoniska maskuliniteten svårare att identifiera i dag och dels kan mäns 

överordning vara svårbevisad i många avseenden eftersom inflytande, auktoritet, prestige, 

etc. är abstrakta ting som inte kan pekas ut på samma sätt som löneskillnader. Dessutom 

innebär dessa privilegier en större möjlighet till att utöva makt och påverka samhället med 

hjälp av samhällets kollektiva resurser. Liksom med många andra maktordningar bör det 

också nämnas att även den underordnade gruppen tenderar att upprätthålla förtrycket. 

Kvinnor kan alltså i högsta grad vara del i upprätthållandet av den hegemoniska 

maskuliniteten eftersom de också reproducerar rådande normer och värderingar. 

Genuspolitik och feminism påverkar ofta de större sociala sammanhangen och Connell anser 

att detta är en orsak till att genuspolitiska förändringar ofta upplevs så hotfulla, både för 

kvinnor och för män. För männens del påverkas deras patriarkala utdelning vilket kan väcka 

deras motstånd i än högre utsträckning. Förändringarna stör dessutom formella, kulturella och 

institutionella arrangemang, men också människors självbilder, identitetsskapande och 

dagliga vanor77. Denna förståelse av den maskulina hegemonin innebär inte tron på en slags 

manlig konspiration eller ett utpekande av män som medvetet förtryckande. Det är snarare en 

förståelse av mäns historiskt överordnade position som fortfarande reproduceras av bland 

annat vanans makt och tryggheten som finns i det traditionella. Med utgångspunkt i teorin om 

maskulin hegemoni kan det motstånd som jämställdhetsarbete möter få en förklaring.  Teorin 

illustrerar hur omvälvande förändringar ett jämställdhetsarbete kan medföra för både mäns 

och kvinnors identiteter och positioner i samhället och kulturen. Att tvingas förändra sig själv 

och de strukturer man är van vid blir hotfullt och krävande, därför gör man motstånd, vare sig 

det är aktivt eller passivt. 

                                                
76 Ibid. sid. 164.
77 Connell (2003), sid. 179.
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Ingrid Pincus gjorde 1998 en undersökning kring jämställdhet i svenska kommuner som 

visade på olika sorters motstånd bland ledare78. Dels visades exempel på passivt motstånd, 

vilket var det vanligaste, men även mer aktivt motstånd förekom. Det passiva motståndet var 

oftast tystnad från ledningen vilket bland annat innebar tystnad kring upprättandet av en 

jämställdhetsplan. Genom att tiga och ignorera jämställdhetsfrågor och ”glömma bort” dessa 

marginaliserade ledarna jämställdhet79. Ett annat sätt att göra passivt motstånd på var att 

upprätta en jämställdhetsplan men bara som en slags ”skenhandling” för att kunna visa att 

man följt jämställdhetslagen. Att sedan varken använda planen aktivt eller ha ett genuint 

intresse för att faktiskt uppnå jämställdhet gjorde planen till ett meningslöst skendokument80. 

Det Pincus klassificerade som aktiva motståndformer från ledarna var motargument och 

urholkning.  Det aktiva motståndet kom fram då de beslut som fattades kring 

jämställdhetsarbete och som skulle förankras i praktiska handlingar och konkreta 

förändringar. Då ledarna argumenterade mot jämställdhet menade de ofta att de problem som 

fanns inte var möjliga att komma åt. Man menade att problematiken inte gick att påverka och 

undvek på så vis ett förändringsarbete. Då man försökte urholka jämställdhetsfrågans vikt 

menade man att organisationen hade andra åtaganden som var mer relevanta och 

betydelsefulla. Jämställdhet var därför tvunget att prioriteras bort till förmån för andra frågor. 

På så vis slapp man dels genomföra de ”skenbeslut” som tidigare fattas, dels förminskade 

man också jämställdhetsarbetarnas auktoritet81.  Studien visar på den dolda aspekten av 

motståndet. Det är sällan någon som uttalat säger sig vara emot jämställdhet, motståndet sker 

mer subtilt. Diskrepansen mellan de attityder som uttrycks och praktiken är ett av de stora 

problem jämställdhetsarbetet ofta möter. Rent teoretiskt är de flesta människor positivt 

inställda till jämställdhet, glappet mellan retorik och verklighet visar dock på att man sällan 

efterlever detta82. 

                                                
78 Pincus Ingrid,(1998) Jämställdhet i kommunerna. I Baude, Annika m. fl (red.) Genus i Arbete. Stockholm: 
Jämställdhetsarbetares Förening.
79 Wahl et al. (2001), sid 190; cf. Pincus
80 Ibid. sid 190.
81 Ibid. sid. 191.
82 Ibid. sid. 194.
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Hur manligt och kvinnligt konstrueras

Enligt  en SOU som gjordes 1998 producerar arbetsmarknaden ständigt föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt83.  Arbetsmarknaden är givetvis inte isolerad från den 

övriga omgivningen utan är i högsta grad präglad av de värderingar som finns i samhället i 

stort. Genus skapas och reproduceras ständigt av både kvinnor och män i arbetslivet och i 

samhället. Processen styrs av föreställningar kring det som betraktas vara typiskt manligt och 

kvinnligt. Kvinnor konstrueras generellt som mödrar, familjeorienterade och med bristande 

karriärambitioner medan män konstrueras som yrkesorienterade med höga karriärambitioner. 

Dessa föreställningar styr i sin tur vilka arbetsuppgifter män och kvinnor tilldelas och hur 

dessa arbetsuppgifter värderas. Allt detta baseras alltså på den traditionella könsdikotomin. 

De föreställningar som finns kring könen utgör sociala normer beträffande vilka möjligheter 

respektive begränsningar män och kvinnor har och vilka val i livet de förväntas göra. 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt är mycket starkt förankrade hos många 

människor och innebär bland annat i att män och kvinnor inte har samma karriärmöjligheter. 

Mäns och kvinnors löner är inte enbart ett resultat av deras kompetens, utbildning och 

produktivitet. De har också påverkats av sociala praktiker och normer som menar att kvinnors 

kompetens är lägre än mäns. Dessa sociala normer bedömer också kvinnors och mäns 

beteende olika. Det som kan verka vara könsneutrala processer inom rekrytering, 

internutbildning, befordran och lönesättning har alltså de facto ett tydligt samband med kön. 

Därför är det viktigt att uppmärksamma vilka processer som pågår på en arbetsplats i 

samband med konstruktionen av manligt och kvinnligt och hur man agerar utifrån dessa 

föreställningar. Även det som förefaller könsneutralt kan i högsta grad vara präglat av 

traditionella uppfattningar kring könsskillnader84.

Beträffande rekryteringsprocesser visar en rapport av Knocke et al. att rekryteringar tenderar 

att upprätthålla rådande könsordning. Kompetens uppfattades som ett könsneutralt begrepp 

bland de rekryterare som intervjuades för rapporten, men samtidigt styrdes rekryterarnas bild 

av kompetens av fördomsfulla och traditionella uppfattningar kring typiskt manligt och 

kvinnligt. Det fanns en generaliserande syn på män och kvinnor och att dessa lämpar sig för 

olika befattningar och har olika sorters kompetens85.

                                                
83 SOU (1998:6), sid. 130.
84 SOU (1998:6), sid. 130 f.
85 Gonäs (2005) (red). På gränsen till genombrott. Om det könsuppdelade arbetslivet. Stockholm:Agora. Sid. 
264; cf.Knocke et al. (2003,) sid. 48. 
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Vad är jämställdhet?

För att kunna föra en diskussion kring jämställdhet är en grundläggande förutsättning att 

klargöra vad som egentligen läggs i begreppet. Jämställdhet är ett mångtydigt begrepp och 

utifrån olika tolkningar bedrivs olika sorters diskussioner och förändringsarbete. För att 

klargöra vår syn på vad jämställdhet är tar vi stöd i genusvetenskaplig teori. I enkelhet kan 

det beskrivas som mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter86. Den 

feministiska forskaren Nancy Fraser menar att jämställdhet är en demokratisk fråga som bör 

utgå dels från ett kulturellt-symboliskt perspektiv och dels från ett socio-ekonomiskt 

perspektiv87. Kampen för jämställdhet kräver alltså medvetenheten om båda dessa områdens 

betydelse. Det innebär att kön ska framhävas som grupp för att kunna förändra orättvisor, 

men det yttersta syftet är att upphäva distinktionen mellan könen. Målet är alltså att slutligen 

uppnå könsneutralitet men på vägen dit krävs att man tar hänsyn till den sociala 

konstruktionen av kön och de skilda förutsättningar den orsakat. Detta är en sannerligen svår 

balansgång. Att analysera organisationer och deras sociala praktiker kring kön är en 

betydelsefull utgångspunkt för att kunna göra långsiktiga förändringar. Man bör då belysa 

såväl formella som informella mönster och strukturer88. 

Kön och organisationsteori

I traditionell organisationsteori har man ofta utgått från den könlöse arbetaren, men denne 

könlöse individ har samtidigt varit baserad på en manlig norm. I dag är däremot forskning 

kring kön och organisation ett väletablerat område med en tvärvetenskaplig grund i bland 

annat sociologi, psykologi och ekonomi89. Några av de forskare som först kritiserade det 

”könsneutrala” perspektivet inom organisationsteorin var Joan Acker och Donald R. Van 

Houten. De synliggjorde i sin forskning hur organisationer uppvisar tydliga könsstrukturer 

bland annat genom en segregerande rekrytering av män och kvinnor till olika typer av 

arbeten. Deras studier satte ett nytt ljus på den traditionella organisationsteorin och visade på 

hur själva organisationsforskningen genomgående särbehandlade män och kvinnor90. 

En annan tidig teoretiker som forskat kring organisationer och könsstrukturer är Rosabeth 

Moss Kanter. Hon studerade bland annat de strukturella aspekter som påverkar hur kön och 

                                                
86 Jfr JämO (2006).
87 Gonäs (2005), sid. 65; cf. Fraser (1997).
88 Gonäs (2005), sid. 65; cf. Fraser (1997).
89 Ibid. sid. 78; cf. Acker (1999).
90 Wahl  et al. (2001) sid. 65; cf Acker & Van Houten (1974).
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organisation samverkar och hur män och kvinnor uppfattar sin arbetssituation91. I sin bok 

Men and Women of the Corporation skriver hon bland annat om hur makt kan förstås och hur 

man påverkas av att tillhöra en minoritetsgrupp på sitt arbete92. Moss Kanter definierar makt 

(power) som möjligheten att mobilisera resurser och att kunna påverka sin situation för att nå 

de mål man strävar efter. Hon kopplar inte samman makt med hierarkier utan snarare med 

handlingskraft/handlingsutrymme93. Då hon talar om minoriteter beskriver hon hur den som 

tillhör en minoritet på en arbetsplats blir en så kallad token, man får då representera hela sin 

minoritet, ofta på ett stereotypiserat sätt. Är man exempelvis en minoritet i egenskap av 

kvinna bland en majoritet av män utgör man en slags symbol för kvinnan i stort, en stand-in 

för alla kvinnor94. Moss Kanter menade vidare att detta gäller för alla typer av minoriteters 

upplevelse, den svarta bland en majoritet av vita, mannen bland en majoritet av kvinnor, den 

etniskt avvikande, etc.95. De tre aspekter som utmärker den situation tokens befinner sig i är 

synlighet, kontrast och assimilering. Den som utgör en minoritet väcker mer uppmärksamhet 

på grund av sitt utanförskap. Därför blir man synlig på ett annat sätt än de som smälter in i 

majoriteten96. Den andra aspekten, kontrast, innebär att majoritetens identitet påverkas av 

avvikarens på så vis att den förstärker likheterna mellan medlemmarna i majoritetsgruppen. 

Majoritetsgruppen försöker också hålla den som är token lite utanför för att markera sin 

grupptillhörighet, ett ”dom” behövs helt enkelt för att upprätthålla ett ”vi”. Assimileringen 

innebär att avvikaren tillskrivs generaliserande och stereotypa egenskaper vilket reducerar 

personens individualitet. Därför blir token både synlig som avvikare men samtidigt också 

osynlig som individ97. Som avvikare kan man också få svårt att passa in i företagskulturen. 

Bakka et al. talar om vikten av inblick i oskrivna regler och närhet till kollegorna som 

kriterier för förståelse av företagskulturen98. Då token tenderar att hållas utanför och 

särskiljas från de övriga kan möjligheten att sätta sig in i företagskulturen begränsas.

                                                
91 Ibid.
92 Moss Kanter, Rosabeth (1977) Men and Women of the Corporation, New York: Basic Books.
93 Ibid. sid. 166 ff.
94 Moss Kanter (1977), sid. 206 ff.
95 Ibid sid. 207.
96 Ibid sid. 210.
97 Ibid. sid. 210 ff.
98 Bakka et al. (1999), sid. 114.
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Doing gender-perspektivet

För att få en god förståelse av en organisation bör man alltid ta hänsyn till de praktiker som 

skapar kön. Organisationer kan inte betraktas som rationella system enligt Acker, utan 

snarare som pågående processer där värderingar och vanor skapas och förhandlas om99. Att 

ha ett ”doing gender” perspektiv innebär att fokusera på de processer som är könsskapande 
100. Dessa processer kan ses som något konstant pågående, en del av den vardagliga 

verksamheten. I form av till exempel möten, symboler, dokument och förhandlingar skapas 

kön i organisationen. Ett sådant dokument kan exempelvis vara en jämställdhetsplan. 

Individer agerar också ofta utifrån de förväntningar som finns på dem eller som de upplever 

finns på dem på grund av deras könstillhörighet. På så sätt görs kön genom praktiker och när 

dessa praktiker upprepas tillräckligt ofta bildar de mönster. Dessa mönster blir i sin tur till 

strukturer, det vill säga mer övergripande förhållningssätt och normer som en enskild individ 

kan ha svårt att bryta mot. De informella praktikerna har ofta ett tydligt samband med 

maktstrukturer och är därför viktiga att synliggöra om man vill åstadkomma en förändring i 

en organisation101. Kan man påverka praktikerna kan man också i längden påverka 

strukturerna. Även företagets historia och den kontext det befinner sig i påverkar givetvis hur 

kön skapas. De är också delaktiga i de praktiker som finns och påverkar dem102.

Metod

Avgränsningar 

Valet av jämställdhetsplanen som fokus för uppsatsen baserar sig delvis på de oklarheter som 

den innehåller och delvis på dess tilltro till att jämställdhet redan är uppnådd inom många 

aspekter på företaget. Dessutom är jämställdhetsplanen en konkret produkt att utgå ifrån ur 

praktisk synpunkt.

Urval

I detta arbete har vi valt att fokusera på rekryterarna/konsultcheferna eftersom det är de som 

besitter makten över vem som rekryteras och som därmed är mest intressanta i ett företag där 

rekryteringsprocesserna är det centrala. Beträffande konsulterna upplevde vi efter 

förundersökningen med konsulterna att de inte var tillräckligt förankrade i Företagets kultur 

                                                
99 Gonäs (2005) sid 78; cf Acker (1999)
100 Ibid. sid. 77. 
101 Gonäs (2005), sid. 78; cf. Acker (1999).
102 Ibid. sid. 78.
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för att ge en bild av hur jämställdhetsplanen användes103. Rekryterarna är de som är mest 

förankrade i Företaget, de utgör själva kärnan i organisationen och styr verksamheten. Det är 

också en del av dessa som arbetar med att utforma jämställdhetsplanen, varför det är viktigt 

att höra deras tankar kring jämställdhet. Det är deras ansvar att deras anställda befinner sig i 

en bra arbetsmiljö och känner sig trygga. Det är också till sina rekryterare som konsulterna 

ska vända sig om de exempelvis blir könsdiskriminerade eller trakasserade. Ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv är rekryterarna intressanta eftersom de fattar besluten kring 

placeringen av de anställda konsulterna. De ansvarar för fördelningen av män och kvinnor 

inom arbetsgruppen och fördelningen av män och kvinnor till olika positioner och kunder.

Tillvägagångssätt 

I detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod, vilket i detta fall innebär 

halvstrukturerade intervjuer. Metoden valde vi efter vad vi ansåg vara bästa sättet att närma 

oss det valda fältet och för att få svar på våra frågeställningar. Vi ville höra hur informanterna 

resonerade och reflekterade kring ämnet. Med andra ord var vi ute efter att få fram 

informanternas förståelse, vilket inte nödvändigtvis behövde vara ”ren fakta”104. Syftet med 

att använda kvalitativa metoder ansåg vi också vara att vi kunde använda oss av det direkta 

mötet mellan oss som forskare och informanterna och därmed det speciella samtalet som 

uppstår105. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som gav utrymme för 

fördjupning och följdfrågor. Intervjuguiden formades efter frågeställningarna och syftet med 

arbetet för att vi skulle få ut så mycket som möjligt vid intervjutillfällena106.

Intervjuerna

För att få veta mer om Företaget i sig valde vi sedan att göra en förundersökning genom att 

intervjua två personer, anställda av Företaget som konsulter. Detta eftersom vi på våra besök 

på själva Företagets kontor bara träffade rekryterarna och inte lyckades få någon klar 

uppfattning om de konsulter som aldrig var där. Kontakten med konsulterna förmedlades av 

vd:n, som gav oss en lista på anställda med deras kontaktuppgifter. Vi bad vd:n om en 

namnlista på anställda konsulter som skulle representera konsulterna med en variation av 

åsikter gentemot Företaget, både anställda som var positiva till att arbeta som konsulter och 

                                                
103 Detta särskilt med tanke på att konsulterna inte ens var medvetna om att en jämställdhetsplan existerade på 
Företaget.
104 Jfr Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Sid. 66.
105 Ibid. sid. 16.
106 Ibid. sid. 68
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anställda som tyckte mindre bra om detta.   Från denna lista valde vi sedan en man och en 

kvinna som informanter. De två ”förintervjuerna” var halvstrukturerade och kretsade 

framförallt kring konsulternas anknytning och identifikation till Bemanningsföretag. Av 

dessa intervjuer framkom också att de identifierar sig mer med företaget de arbetar för, än 

Företaget de är anställda av. Detta kan ses som att de anställda befinner sig i två 

företagskulturer, vilket de också beskrev under intervjuerna107. De enda tillfällena då de 

anställda träffar rekryterarna på Företaget är på de så kallade konsultträffarna som de har var 

sjätte vecka och under lunchträffar med sina individuella konsultchefer. De två informanterna 

upplevde alltså att deras känsla av tillhörighet var starkast gentemot den arbetsplats de var 

uthyrda till. De identifierade sig främst utifrån de respektive företag de arbetade på för 

tillfället och kände sig inte tydligt präglade av att vara just konsulter från samma företag.  

Ingen av dem kände heller till att Företaget hade en jämställdhetsplan. Denna stora brist på 

förankring i Företaget som konsulterna tycktes ha, ledde oss till vårt val att fokusera på 

rekryterarna i detta arbete.

Efter förundersökningen gick vi över till de huvudsakliga intervjuerna som skulle ske med 

rekryterarna, vilka också utgör det empiriska material analysen främst är baserad på. Vi 

använde oss av en och samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen med 

rekryterarna108.  Informanterna blev tillfrågade av oss direkt via e-mail och av de totalt åtta 

rekryterarna ställde fem upp på intervjuer. I intervjuförfrågningarna framkom vad 

intervjuerna skulle handla om i stort, att intervjuerna naturligtvis var frivilliga samt 

telefonnummer för vidare frågor. Intervjuerna ägde rum på företaget, då det var enklast för 

informanterna men också då intervjuerna skedde under arbetstid. Varje intervju tog mellan 

30-60 minuter. En nackdel med att intervjuerna ägde rum på informanternas kontor, hade 

kunnat vara att intervjuerna skedde i deras konferensrum och de andra anställda kunde gå 

förbi utanför och därmed veta vilka som ställt upp på intervjuerna. Vi anser att detta inte 

påverkat intervjuerna nämnvärt eftersom de är så pass få på kontoret, åtta personer, som i alla 

fall hade en relativt bra vetskap över vilka som skulle intervjuas. Detta anser vi med andra 

ord inte ha påverkat intervjusituationerna något nämnvärt, informanterna tycktes också vara 

bekväma med situationen. På grund av att ett kön representeras av så få respondenter109 av 

informanterna bestämde vi oss för att inte benämna informanterna med vare sig fiktiva namn 

                                                
107 Intervju med konsult 061115, intervju med konsult 061117.
108 Jfr Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
109 Informanterna var en kvinna och fyra män.
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eller nämna kön, framför allt på grund av att det är oväsentligt vem som sa vad men också för 

att skydda deras identiteter. 

Informanterna gavs en övergripande orientering om intervjuns syfte och blev informerade om 

konfidentialitet, att varken företagets namn eller deras namn, kön, ålder eller befattning 

kommer att stå med i arbetet och att banden kommer att raderas när arbetet är färdigt. De blev 

även tillfrågade om det gick bra att vi hade diktafonen på. Ingen hade något att invända mot 

detta110. 

Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna transkriberades den intervjun som vi ansåg ha det 

”rikaste” innehållet, som sedan kodades efter vad som framkom. De andra intervjuerna 

lyssnades igenom varpå vi transkriberade dessa endast ytligt och vi drog paralleller till den 

färdigt kodade intervjun. Fördelen med denna metod är att man vinner mycket tid, vilket kan 

vara avgörande när det gäller ett arbete som detta. Nackdelen med metoden är att det finns en 

risk att viktig data inte observeras på samma sätt som det skulle ha gjorts vid en fullständig 

transkribering. Det kan till exempel handla om pauser, formuleringar eller nervösa skratt som 

kan påverka vad som sägs och hur informanten känner sig. Vi anser dock att vi fick med det 

viktiga i intervjuerna, detta framför allt eftersom vi kunde gå tillbaka till banden med 

intervjuerna och lyssna vad som sagts mer exakt, vid till exempel citat.

Analys och resultat

Analysen och empirin kommer som tidigare nämnt att presenteras parallellt. I analysdelen 

redovisas inte all empiri, utan endast den empiri som tydligast belyser de huvudsakliga 

mönster och strukturer som framkom under intervjuerna med rekryterarna. 

Jämställdhet

Eftersom vi valt att fokusera på jämställdhetsplanen kände vi att det var viktigt att ta reda på 

hur informanterna tolkade begreppet jämställdhet. Vi började därför med att fråga vad de 

ansåg jämställdhet vara. Svaren skiljde sig åt en del, en svarade att: 

Jämställdhet är ju inte enbart en könsfråga för mig, då tycker jag man gör det väldigt 
enkelt för sig. Jag menar det finns ju en jämställdhet i könsmässigt perspektiv och det 
finns en jämställdhet hur ska vi säga… hudfärgmässigt, jämställdhet 
åldersstrukturmässigt, som vi stöter på.

                                                
110 Jfr Kvale (1997), sid. 104 ff.
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En annan informant menade istället att jämställdhet är: 

En könsneutral könsuppfattning, man bedömer individen efter vilket bagage den har 
och inte efter kön. 

En tredje ansåg att: 

Jämställdhet är det optimala, människor ses som individer. Alla ska ha samma rättigheter 
och möjligheter./…/ Det är mer socialt betingat, inte så mycket med det biologiska. /…/Det 
är skapat kring makt, vi ska ha lika fördelad makt. /…/ Ta tillvara på likheter och olikheter.

Med andra ord framkom varierande tolkningar kring vad de ansåg jämställdhet vara, vilket 

är förståeligt. Begreppet är ofta mångtydigt och har olika innebörd för olika individer. Det 

kan möjligen också vara en förklaring till varför de även hade lite olika syn på frågan om de 

i något sammanhang pratade om jämställdhet på företaget. Det visade sig att en av 

informanterna ansåg att de ”inte direkt” pratade om jämställdhet, medan en annan menade 

att: 

Jag ska inte säga att det är en stående punkt, utan att det blir mer att någon reagerar på 
magkänslan ’Men herregud, vi har bara den här typen nu’. Men det finns ingen naturlig… 
det här plockar jag upp på kvartalsmötet för då vet jag att det kommer upp. Utan det är mer 
tycker man någonting så säger man det.

En annan ansåg att de pratar om jämställdhet både under möten och under fikaraster. Denna 

informant menade också att eftersom de på Företaget har en sådan informell stämning kan 

det ibland vara svårt att veta när mötena tar slut, men att de diskuterar kring jämställdhet i 

olika sammanhang. Detta kan bli problematiskt då endast vissa av de anställda deltar och 

troligtvis är de som deltar också de som redan innan är intresserade av ämnet. De som inte är 

nämnvärt engagerade kan smita undan.

För att få veta mer om hur informanterna tänker och resonerar kring kvinnligt och manligt, 

fick de frågan om de märkt av att kvinnor och män arbetar inom olika områden. Eller om det 

kanske inte finns några skillnader. Detta var vad en av informanterna berättade: 

Kvinnor är duktiga administratörer, har mer fokus på processen, vilket killar inte har. 
De vill sätta en bock i kanten och komma vidare. Lite generaliserat sådär…

Informanten menade med andra ord att kvinnor generellt sett har mer tålamod än män. En 

annan informant uttryckte också liknande tankar om kvinnor och mäns olika typer av 
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kompetens, då vi diskuterade hur män och kvinnor ”hamnar” inom olika områden i 

finansbranschen:

I finansbranschen ser man till exempel att mäklare mer ofta är killar, men det kommer 
mer tjejer. Det är ett ganska mansdominerat medan i den administrativa delen är 
kvinnodominerat. På nåt sätt är det de tuffa grabbarna som får mäklartjänsten /…/ 
Tjejerna som är mer tålmodiga sitter med pappersarbetet men även där börjar det gå åt 
rätt håll. Samtidigt finns det kunder som inte vill anställa en kille för de vet att han vill 
bara sitta av tiden innan han blir mäklare. Medan tjejer är mer tålmodiga, de har inte 
samma hets. Det är alltså positivt. 

Det finns med andra ord generellt ett mönster bland informanterna där man påpekar att 

kvinnor och män placeras inom olika typer av arbeten inom branschen, men samtidigt är det 

ingen som menar att denna uppdelning är ideal. Tvärtom menar alla informanterna att en 

mindre utpräglad uppdelning är att föredra. Men trots detta finns ändå synen på könens 

skilda egenskaper. Det finns även generellt en uppfattning av att kvinnor prioriterar andra 

saker än män. Detta gäller framförallt skillnader i hur man satsar på karriären. En informant 

kommenterar:

Kvinnor har varit hemma mer /…/ Vem prioriterar arbetsgivaren? Jo den som inte reser 
eller är hemma tre år med barnen, kvinnor med barn prioriterar inte arbete, vilket 
många män gör som har barn.

En annan informant reflekterar kring samma ämne och talar om just kvinnors problem med 

att kombinera yrkesliv och föräldraskap:

Sen tyvärr så räknar en chef i dag, det är en investering. Vad får man tillbaka? Kvinnor 
föder barn, så är det många chefer som tänker. ’Nej, då kommer hon vara hemma. Ett 
år där, sen två, sen ett år till för barnafödande och då får jag ju ingen chef på den här 
avdelningen, då får jag ta vikarier. Det är struligt, då tar jag en kille som är lite sämre’. 
Den tankesnaran finns också bakom. Oerhört dold och den är det svårare att komma åt.

 Även då det gäller i hur hög grad man tror på sin förmåga och framhäver sig själv anser 

informanterna att kvinnors och mäns tankar och beteenden skiljer sig åt och en informant 

berättar:

Killar tycker att de är värda 100 000 och jättebra, medan en äldre dam är mer som ’nej 
det kan inte jag’. Det betyder inte att den som säger så är sämre eller inte klarar av, han 
som höjer sig själv har också dåligt självförtroende.
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Med andra ord existerar stora skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att framhäva sig 

själva enligt informanterna. Vid flera tillfällen poängterar informanterna hur just kvinnor inte 

förmår ta för sig och visa framfötterna i sin yrkesroll. En av informanterna säger att:

Det som kvinnor har emot sig det är att män har en jäkla förmåga att slå sig själva för 
bröstet mer än vad kvinnor har. Kvinnor har också emot sig att chefer generellt vill 
köra de här ett-till-ett lösningarna. Du vill rekrytera det du haft för du vet hur det 
funkar. Ofta har de då haft en man och vill ha en ny man. Eller, de säger inte ’man’ och 
’kvinna’ för det är de för slipade för. Det de säger är den typ av egenskaper som 
generellt ofta är representerade hos män än hos kvinnor. 

Det fanns alltså ett ifrågasättande bland rekryterarna till den tendens de upplever, det vill 

säga att kvinnor har sämre självförtroende yrkesmässigt och förutsätts vara mindre 

karriärinriktade. Det finns en tydlig kritisk hållning framförallt gentemot de arbetsgivare som 

efterfrågar konsulterna. Samtidigt hade rekryterarna själva en väldigt klar uppfattning av att 

kvinnor faktiskt har en sämre förmåga då det gäller att framhäva sig själva. 

Jämställdhetsplanen

Vidare ville vi veta mer om vad informanterna tänkte kring Företagets jämställdhetsplan och 

framför allt om de överhuvudtaget tagit del av planen. Vi ansåg det vara av intresse att få 

veta vad de tyckte om planen och huruvida de ansåg att den stämde överrens med 

verkligheten, det vill säga hur de arbetar på Företaget. Följande står att läsa i företagets 

jämställdhetsplan:

1.1 Mål
Inom Företaget ska arbetsförhållandena vara sådana, oavsett om arbetstagaren är en man 
eller kvinna, ska möjligheterna vara likadana för båda könen.
1.2 Nuläge
I nuläget är arbetsförhållandena identiska för män och kvinnor.

Alla informanter hade tagit del av planen, även om det skiljde sig åt när de gjort det. En av 

informanterna hade läst den veckan innan intervjun, medan två andra hade varit med och 

utformat den. Alla informanterna ansåg att de arbetade efter jämställdhetsplanen på ett eller 

annat sätt, samtidigt som en av informanterna sa så här: 

Vår bransch [rekryteringsbranschen] är nog ganska duktiga på jämställdhet, eftersom vi 
söker efter kompetens. Problemet är nog större i nästa steg, våra kunder, vad de vill ha. 
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Andra ansåg istället att jämställdhetsplanen är mer som ett pappersdokument: 

Jag har aldrig varit med om att man arbetat med det på gräsnivå, utan det är mer som ett 
dokument bara. /…/Risken med alla de verktygen och hjälpmedlen som är, är ju att det blir 
en liten pappersprodukt, det blir något som styrelsen eller ledningsgruppen bara refererar 
till.

En tredje person ansåg att tanken med jämställdhetsplanen är god, men att det är 

aktiviteterna som är viktiga, det vill säga hur man arbetar och tänker. Det som också 

framkom en hel del under intervjuerna var tänkandet kring att de arbetar efter ”rätt person på 

rätt plats”, vilket flera informanter nämnde. En av informanterna sa sig ”arbeta efter sunt 

förnuft, med människan i centrum oavsett kvinna eller man”. 

Historik

I samband med diskussionen kring mäns och kvinnors situation på arbetsmarknaden tog en 

av informanterna upp den historiska aspekt som informanten ansåg ligga till grund för 

dagens skillnader:

Jag tror det är en rest. Om du kollar bakåt så har ju… 1900-talet… så var man ju 

fortfarande kvar i det könsperspektivet. Säg 40- och tidiga 50-talister är jag rätt 

övertygad om att utbildningsgraden generellt är högre hos män än hos kvinnor./…/ 

Dom kvinnor som gjort karriär har varit skitstarka och ibland har de gjort karriär på 

männens villkor, vilket inte alltid är så lyckat. I dag har vi ett helt annat samhälle. /…/ 

Vilket gör att den här förändringen om du pratar ledande positioner och styrelser 

kommer att ske lite över tid. Den måste ske, det är naturligt att den sker. /…/Här är ju 

80-talister en stor utmaning, där kommer det kanske att jämna ut sig. /…/ Jag upplever 

dem mycket mer jämställda, lite vana att slå sig för bröstet.

Här finns en medvetenhet om historiska strukturer som skapat olika förutsättningar för 

kvinnor och män, vilket är positivt. Det finns också en tilltro till att en förändring kommer 

att ske i och med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden. Informanten menar vidare att det 

är naturligt att förändringen kommer och i dessa påståenden finns en viss problematik. Detta 

antyder att förändringen förväntas ske automatiskt vilket kan innebära att inget aktivt arbete 

kommer att krävas från andra generationer. Det är dessutom ett relativt vanligt 

förhållningssätt till jämställdhet, men jämställdhet är inget som sker av sig självt111. 

                                                
111 Wahl et al. (2001), sid. 172.
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Kontinuerligt jämställdhetstänkande och kompetens

I Företagets jämställdhetsplan säger man sig uppmärksamma jämställdhet kontinuerligt på 

företaget. I planen formuleras det:

4. Kompetensutveckling och rekrytering

4.1 Mål
En så jämn fördelning som möjligt ska finnas i Företaget mellan kvinnor och män inom 
alla befattningar och inom olika kategorier av medarbetare.

4.2 Nuläge
Under 2005 var 37 av 60 anställda kvinnor. Fördelning mellan företagsledning är en 
kvinna och två män.

4.3 Åtgärd
Jämställdhetsaspekten uppmärksammas kontinuerligt och ingår som en integrerad del vid 
extern och intern rekrytering, kompetensutveckling, befordringar samt vid 
gruppsammansättningar inom Företaget. 

Det finns dock skilda meningar om det kontinuerliga jämställdhetstänkandet bland de 

intervjuade. En informant sa sig absolut ha ett kontinuerligt jämställdhetstänkande i sitt 

arbete, men att man samtidigt får tänka på vad kunden vill ha. En annan informant menade i 

stället att han/hon inte tänker på killar och tjejer så, utan gör sitt jobb bara. Som tidigare 

omnämnts så var svaret ofta att det handlar om att ”sätta rätt person på rätt plats” och det kan 

ibland innebära ett ”omedvetet” jämställdhetstänkande:

Ja, i bemärkelsen av att eftersom jag inte ens reflekterar över det att en kille är bättre än en 
tjej eller vice versa. Men självklart tänker jag på det här med gruppdynamiken. /…/ Men i 
vår bransch kan man inte säga att något kön diskrimineras. /…/… jag vet att jag inte tänker 
att ’en tjej klarar inte av det här jobbet’ eller ’en kille passar inte för det här jobbet’. På så 
sätt tror jag att jag är jämställd att jag inte tänker negativt åt andra hållet heller.

Det blev relativt tydligt att inte många av de fem intervjuade ansåg sig ha ett kontinuerligt 

jämställdhetstänkande som beskrivs i jämställdhetsplanen, utan istället ansåg sig ha mer 

spontana funderingar och tankar kring jämställdhet. En annan informant sa sig inte ha ett 

jämställdhetstänkande, framförallt på grund av att han/hon ansåg ordet jämställdhetstänkande 

vara ett väldigt stort ord. Samtidigt menade personen att det inte är något konstigt, då det 

handlar om att sätta rätt person på rätt plats oavsett om det är en kvinna eller man. Det 

jämställdhetstänkande som informanterna generellt talade om var alltså att inte tänka negativt 

om någon beroende på könstillhörighet. Detta kan tolkas ett strävande mot att upphäver 

distinktionen mellan könen vilket är positivt, eftersom de strävar efter att behandla kvinnor 
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och män lika. Det kan å andra sidan tolkas som en form av motstånd mot jämställdhet. Då 

Nancy Fraser diskuterar jämställdhetens olika aspekter talar hon om hur man för att kunna 

uppnå könsneutralitet till en början måste synliggöra orättvisorna mellan könen112. Genom att 

hoppa över den processen och försöka anamma könsneutralitet riskerar man snarare att uppnå 

könsblindhet inför skillnaderna mellan män och kvinnors villkor på arbetsmarkanden.

Den psykosociala arbetsmiljön och informella strukturer

Då man ser över jämställdheten inom en organisation är det också viktigt att reflektera över 

de mer informella strukturerna. Detta kan givetvis bli svårare eftersom de inte är mätbara på 

samma sätt som t. ex löneskillnader och hierarkier i yrkespositioner. Som tidigare nämnts i 

teorin är de vardagliga praktikerna centrala för hur en arbetsplats ”skapar kön”. Enligt Jämo 

bör en jämställdhetsplan ta upp den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats113. Vad som 

kan verka vara harmlösa allmänna uttalanden eller humor kan lägga hinder i vägen för 

utvecklingen av jämställdhet i arbetslivet114. Den vardagliga jargong som finns i informella 

sammanhang på ett företag påverkar ofta hur kön skapas. I en av intervjuerna kommenterade 

en informant hur samtalen kan te sig på arbetsplatsen: 

Sanningen att säga har vi en ganska rå men hjärtlig ton, oss här emellan. Vi skämtar 

lite om att vi är åtta stycken, kvinnorna säger att vi är åtta kvinnor och vi män säger att 

vi är åtta män… Rå men hjärtlig ton (…) som alla inte kanske klarar av…

För att sträva efter jämställdhet är det centralt att ta i beräkningen hur alla i personalen 

upplever en jargong och huruvida någon känner sig obekväm med detta.

Beträffande konsulternas arbetsmiljö och psykosociala förhållanden finns också en rad 

aspekter som kräver mer reflektion och uppmärksamhet i jämställdhetsplanen. De konsulter 

som är anställda av Företaget och befinner sig utslussade på olika företag blir en slags 

minoritet på sina respektive arbetsplatser115. De är åtskilda från de andra anställda i sina roller 

och kan därför troligen uppleva en form av utanförskap där de blir det Moss Kanter kallar 

tokens116. De problem konsulterna kan komma att uppleva kan bland annat vara att de 

befinner sig i två olika företagskulturer men inte hör hemma i någon av dem fullt ut. Deras 

                                                
112 Gonäs (2005) sid 65; cf fraser (1997).
113 JämO (2006), sid. 19.
114 Ibid. sid. 19.
115 Moss Kanter (1977), sid. 166 ff.
116 Ibid. sid 166 ff.
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brist på förankring i Företaget gör att de inte är införstådda i den kulturen. Deras roll som 

tokens/avvikare i företaget de är utplacerade på innebär att de inte heller där har en god 

möjlighet att höra hemma i företagskulturen. Men behovet av att känna att man tillhör en 

grupp och passar in i dess normer är viktigt. Genom att känna en tillhörighet upplevs en 

känsla av trygghet och social tillhörighet117. Detta kan vara en förklaring till varför de 

konsulter vi intervjuat känner en starkare identifikation med företaget de är uthyrda till, än 

med bemanningsföretaget. Konsulterna kan också känna att de mer eller mindre ”måste” 

försöka ta efter det nya företagets rådande normer, för att få känna sig accepterade och för att 

känna en trygghet. Samtidigt kan de känna att de även ”behöver” följa bemanningsföretagets 

normer till en viss gräns, då de till exempel går på de så kallade ”konsultträffar” eller äter 

lunch med sin konsultchef. Detta innebär i slutändan att konsulterna kan uppleva en slags 

”dubbla kulturer”, då de arbetar på två olika företag med två olika företagskulturer som de 

mer eller mindre ”måste” anpassa sig efter för att kunna en tillhörighet. Samtidigt 

kontrasteras de kanske från den övriga arbetsgruppen på den arbetsplats de befinner sig på i 

egenskap av avvikare och hålls i viss mån utanför för att bekräfta den övriga gruppens 

identitet118. Därför kan de bli extra sårbara i sin psykosociala arbetsmiljö vilket en av 

rekryterarna också nämner. Att vara avvikare och tillfälligt närvarande på arbetsplatsen kan 

också troligen påverka den grad av handlingskraft man har. I detta ligger en ytterligare 

sårbarhet från konsulternas sida vilket kan påverka deras arbetsmiljö.

Hur hanteras motstånd?

Då rekryterarna arbetar måste de ständigt förhålla sig till sina kunders önskemål och behov. 

Detta krav på anpassning gör att Företaget också riskerar att bli mycket beroende av om 

kunderna bjuder motstånd mot ett jämställdhetstänkande eller inte. Detta är något som flera 

av informanterna är medvetna om och upplever som en svårighet. De upplever att man i viss 

mån har en påverkansmöjlighet men att denna varierar. Det handlar då om att känna av 

situationen och bedöma hur mycket man kan kräva att kunden ska lyssna på rekryterarens 

synpunkter. Enligt Connells teori om den manliga hegemonin påverkar förändringar i 

genusordningen de större sociala sammanhangen på ett sätt som ofta leder till motstånd. 

Eftersom förändringarna stör såväl formella, kulturella och institutionella strukturer som 

identiteter och vardagliga vanor upplevs de ofta som hotfulla. Den patriarkala utdelningen 

hotas också när genusordningen förändras i riktning mot ökad jämställdhet. Att utmana 

                                                
117 Bakka et al. (1999), sid. 97 f.
118 Ibid. sid. 210 ff.
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genusordningen kan vara mycket känsligt vilket en av informanterna också kommenterar. Det 

finns alltså en viss medvetenhet om detta på Företaget. Då en av informanterna beskriver hur 

man kan styra rekryteringsprocessen åt ett annat håll än kunden först önskat nämns hur ett 

stort förtroende från kunden underlättar. Om man sedan tidigare har en etablerad kontakt med 

kunden och denne litar på rekryterarens omdöme har man en större möjlighet till påverkan. 

På så vis kan man minska risken för motstånd från kundens sida.  Ett annat sätt att påverka 

rekryteringsprocessen är genom att föra en dialog med kunden om vilka krav som ställs på 

konsulten. Kunden har ofta en klar bild av vad som är den rätta kompetensen för en viss 

tjänst, säger informanterna. Denna bild kan vara påverkad av konventioner kring bland annat 

kön och innebära att kunden indirekt efterfrågar en man119. Rekryterarens möjlighet till 

påverkan finns då i att diskutera bilden av kompetens med kunden och öppna upp för andra 

synsätt. 

Diskussion

Jämställdhetsplanen

Förhoppningen med detta arbete är att väcka idéer hos Företaget som kan vara till hjälp i 

deras framtida jämställdhetsarbete. Utifrån förslagen på åtgärder som beskrivs i nästa avsnitt, 

kan Företaget ha goda möjligheter att utveckla sitt förändringsarbete på jämställdhetsfronten. 

Själva jämställdhetsplanen har en övergripande brist, vilket är dess kanske alltför 

optimistiska uppskattning av nuläget. När en jämställdhetsplan formuleras kan det vara bra 

att göra en tydlig distinktion mellan förhoppning och visshet. Att hävda att man har identiska 

förhållanden mellan kvinnor och män på arbetsplatsen kan vara ett starkt påstående. Vi lever i 

ett samhälle där män och kvinnor inte har samma villkor och som organisation i detta 

samhälle präglas man troligen i någon utsträckning av detta120. Att lyckas uppnå fullkomligt 

identiska förhållanden mellan könen skulle alltså innebära att man lyckats isolera sig totalt 

från omgivningens könsstrukturer. När det gäller påståendet att Företaget har ett kontinuerligt 

jämställdhetstänkande, kan detta ha olika innebörd för olika människor, precis som också 

framkommit. Dessutom är ett kontinuerligt jämställdhetstänkande något som kräver ständig 

reflektion och medvetenhet. Detta innebär att det kan vara bra att vara lite mer ödmjuk i sina 

påståenden och ifrågasätta om man verkligen är så jämställd som man vill vara. Det vara bra 

                                                
119 Intervju, 061115.
120 Jfr SOU (1998:6), sid. 132.
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att reflektera över det faktum att det kan vara svårt för en anställd på ett företag att verkligen 

se de strukturer som råder på företaget121. 

Tid i sig behöver inte vara någon garanti för att förändringar sker i någon större utsträckning. 

Även om generationsskiften ofta för med sig nya tankar och beteenden troligtvis kommer inte 

80-talisterna att revolutionera genusordningen och omkullkasta den medan övriga 

generationer endast ser på. Det krävs aktivt arbete från alla generationer för att kunna 

förändra förtryckande strukturer som funnits under en så lång tid.

En av informanterna ansåg att tanken med jämställdhetsplanen är god, men att det är 

aktiviteterna som är viktiga, det vill säga hur man arbetar och tänker. Med det resonemanget 

riskerar man att jämställdhetsplanen blir ett skendokument istället för ett verktyg att grunda 

jämställdhetsarbetet på. Även om det är positivt att betona vikten av handling framför ett 

pappersdokument bör man komma ihåg att det ena inte utesluter det andra. En av 

informanterna sa sig ”arbeta efter sunt förnuft, med människan i centrum oavsett kvinna eller 

man”. Problemet med detta förhållningssätt kan vara att man inte tar hänsyn till 

jämställdhetsaspekten i någon större utsträckning. ”Sunt förnuft” är ett relativt mångtydigt 

begrepp som kanske inte garanterar ett kontinuerligt jämställdhetstänkande. Därför kan 

risken med att hänvisa till sunt förnuft vara att man faktiskt fortsätter tänka och handla på ett 

sätt som reproducerar rådande genusordning122.

Attityder till jämställdhet - passivt och aktivt motstånd

Förändringspotentialen på ett företag hänger samman med de attityder de anställda har till 

jämställdhet och vilket motstånd som görs. På Företaget var inställningen till begreppet 

jämställdhet överlag positiv och vi upplevde inget uttryckligt motstånd mot denna utredning 

från de anställda123. Däremot fanns ett mer subtilt motstånd gentemot aktivt 

jämställdhetsarbete i form av den starka tilltron till objektivt kompetenstänkande124. Genom 

denna tilltro riskerar man att anta ett könsblint perspektiv där faktiska orättvisor och 

fördomar kring kön aldrig synliggörs eller erkänns. Wahl et al. menar att organisationer 

tenderar att uppfatta sig själva som könsneutrala trots att de påverkas, utvecklas och 

                                                
121 Wahl et al. (2001), sid. 39.
122 Connell (2003), sid. 77.

124 Intervjuer med rekryterare.
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interagerar tillsammans med den rådande könsordningen125. Detta ser vi tydliga tendenser av 

på Företaget. Rekryterarna uttryckte vissa könsstereotypa uppfattningar vilka kan tolkas som 

ett slags indirekt motstånd. Rekryterarnas tankar kring jämställdhet på företaget kretsade 

dessutom i stor utsträckning kring just fördelningen av män och kvinnor rent procentuellt. 

Fokus låg alltså främst på en kvantitativ mätning av antalet konsulter av respektive kön då 

man försöker utvärdera om jämställdheten är tillräcklig. Själva placeringen av dessa 

konsulter inom olika företag och med olika arbetsuppgifter verkade däremot inte ha givits 

någon större reflektion. Det var då istället tilltron till en objektiv bedömning av kompetens 

som var utgångspunkten. Så länge man har hälften män och hälften kvinnor verkar det finnas 

en upplevelse av att jämställdhet i princip uppnåtts, vilket inte är sant126. Detta trots att 

jämställdhetsplanen har som målsättning att kvinnor och män ska vara jämnt fördelade inom 

alla befattningar och kategorier av medarbetare. De mer specifika ansvarsområden som en 

tjänst innefattar är också en faktor som hör samman med jämställdhet. Exempelvis huruvida 

man som anställd arbetar mot andra företag eller enbart privatpersoner. Traditionellt sett har 

kvinnor ansetts vara mer lämpade för ”mjukare” arbete med social fokus medan män har 

ansetts mer lämpade för ekonomiska uppgifter och ”större” samarbeten127. Flera 

kommentarer i intervjuerna med rekryterarna speglade också uppfattningar om att kvinnors 

och mäns kompetens lämpade sig för olika typer av arbetsuppgifter. Det kan vara svårt att ta 

sig ur dessa uppfattningar, då de blir till normen för var kvinnor och män ”passar” bäst. 

Risken med detta är att de reproducerar de rådande normer på Företaget128. 

Genomgående återkommer informanterna till denna uppfattning om hur folk i allmänhet 

tänker och hur arbetsgivarna de förser med konsulter tänker. Många gånger uttrycker de inte 

sina personliga tankar kring män, kvinnor och jämställdhet, utan talar i mer allmänna ordalag 

kring ”många tycker…”, ”andra tycker…”, snarare än att säga ”jag tycker…”. Detta kan bero 

på hur deras arbetsuppgifter är beskaffade, de förser andra med arbetskraft och får därför ofta 

fokusera på vad andra arbetsgivare har för uppfattningar. Samtidigt får inte fokus försvinna 

från att dessa rekryterare faktiskt förmedlar värderingar kring kön trots att de uttrycker sig på 

detta indirekta sätt129. De reproducerar uppfattningar som de förväntar sig att andra har och 

tillmötesgår därför kanske också dessa förväntningar. Med hänvisning till doing gender-

                                                
125 Wahl. et al. (2001), sid. 93.
126 Ibid. sid. 37.
127 SOU (1998:6), sid. 138 f.
128 Wahl et al. (2001), sid. 37.
129 Jfr SOU (1998:6).
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perspektivet kan man se deras sätt att resonera som könsskapande130. Könsskapandet kan ses 

som en process där man antingen producerar rådande föreställningar eller förhandlar om 

dem. Genom att resonera att ”så här är det tyvärr i vår bransch” riskerar man att fastna i 

rådande värderingar. Det finns trots allt en stor potential till förändring i att ifrågasätta 

rådande normer och aktivt förhandla kring dem. En typ av passivt motstånd är just att 

förskjuta problemet till någon annan131. Att hävda att man inte kan förändra situationen och 

som i detta fall lägga ansvaret på kunderna kan tolkas som ett sätt att motargumentera ett 

aktivt jämställdhetsarbete. Om man tittar på den historik och kontext företaget befinner sig i 

får man en ännu större förståelse för hur kön skapas inom denna bransch. Fram till 1970-talet 

var bank- och finansbranschen mansdominerad, sedan dess har allt fler kvinnor kommit in i 

den132. Detta märks tydligt när rekryterarna talar om kvinnornas bristande förmåga att hävda 

sig, de utgår därmed från en manlig norm. Mannens förmåga ställs då mot kvinnans 

oförmåga133. 

Kompetens

Det som framkommer är att de intervjuade anser att eftersom de fokuserar på kompetens och 

”rätt person på rätt plats”, så är de jämställda i sitt tänkande. Det behöver nödvändigtvis inte 

vara samma sak och är därför viktigt att skilja på kompetenstänkande och 

jämställdhetstänkande. Med tanke på den långa historia av en genusordning som skiljt synen 

på män och kvinnor åt och den tendens som finns till att man reproducerar den ordningen 

snarare än utmanar den krävs ett mer aktivt och medvetet förändringsarbete134. Det kan 

därför vara tveksamt om det är tillräckligt att fokusera på kompetens som ledord. Knocke et 

al. menar att trots att kompetens uppfattas som ett könsneutralt begrepp så kan rekryterarens 

bild av kompetens och uppfattning styras av fördomar kring typiskt manligt och kvinnligt135. 

Detta var också något som framkom under intervjuerna, det fanns en generaliserande syn på 

män och kvinnor och att dessa lämpar sig för olika befattningar och att de har olika sorters 

kompetens. Risken finns att omedvetna föreställningar om könen ändå genomsyrar beslut och 

behandling av anställda. Statistik och forskning visar trots allt på att det som upplevs vara 

könsneutralt kompetenstänkande faktiskt oftast missgynnar kvinnor136.  

                                                
130 Gonäs (2005), sid. 78.
131 Wahl et al. (2001), sid. 190-191; cf Pincus (1997)
132 SOU (1998:6), sid.132.
133 Gonäs (2005), sid. 48.
134 Connell (2003), sid. 77.  
135 Gonäs (2005), sid. 264; cf. Knocke et al. (2003) sid. 48.
136 SOU (1998:6).
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Wahl et al. menar att en organisation inte är könsneutral även om organisationsstrukturer ofta 

uppfattas som könsneutrala och naturliga av de anställda. De anser precis som Knocke et al. 

att upplevelsen av könsneutralitet inte är realistisk att organisationsstrukturer som styrs av 

traditionella mönster skapas, utvecklas och upprätthålls inom Företaget137. Den hegemoniska 

maskuliniteten är också ofta svårare att identifiera än formella regler och informella faktorer 

såsom inflytande, auktoritet, prestige och så vidare. Dessa abstrakta ting kan inte pekas ut på 

samma sätt som till exempel löneskillnader. Som företag bör man även väga in vad dessa 

faktorer har för samband med kön. Det är viktigt att kvinnor och män tillskrivs kompetens, 

auktoritet och prestige i samma utsträckning och att kvinnor och män också har inflytande i 

samma utsträckning138. Bland informanterna finns också en förutfattad mening om att 

kvinnor inte har förmågan att uppvisa auktoritet i relation till sitt yrkesutövande, vilket är 

problematiskt. För att kunna uppnå könsneutralitet måste kön kanske uppmärksammas desto 

mer. För att sedan kunna sudda ut orättvisor är det centralt att vara fullt medveten om dem 

och aktivt uppmärksamma dem för att sedan kunna bekämpa dem. 

Att låta jämställdhet ta plats

Informanterna var av lite olika åsikt över hur mycket tid och utrymme det ges för att 

diskutera jämställdhet på Företaget. Några tyckte att det togs upp vid behov medan en annan 

inte tyckte att det pratades alls om jämställdhet. Det framgick dock också att ämnet togs upp 

vid informella möten så som kafferaster. Om diskussionen endast förs i informella 

sammanhang ges inte jämställdhetsfrågan heller tillräcklig tyngd. Att istället låta 

jämställdhet vara med som en punkt på formella möten visar på att frågan tas på allvar. 

Ingen ska heller kunna välja bort frågan genom att lämna fikarummet på rasten.  Problemet 

med detta förhållningssätt till diskussionen om jämställdhet är att det utrymme den ges kan 

bli godtyckligt. Dessutom kan den som inte är intresserad av att delta välja att inte göra det. 

Eftersom det råder oenighet kring om man faktiskt diskuterar jämställdhet på arbetsplatsen 

innebär det eventuellt att alla inte deltar i diskussionen. Att hålla jämställdheten utanför den 

officiella och administrativa dagordningen kan enligt Pincus betraktas som aktivt 

motstånd139.  För att bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete måste alla rekryterarna vara 

delaktiga och engagerade. 

                                                
137 Wahl et al. (2001), sid. 93.
138 Jfr  SOU (1998:6).
139 Wahl (2001) sid. 191; cf. Pincus (1998)
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Då det bedrivs ett jämställdhetsarbete bör det också finnas en någorlunda klar bild av vad 

som betraktas som jämställdhet i relation till synen på kön mer allmänt. Om utgångspunkten 

är att män och kvinnor av naturen är givet motsatspar med skilda egenskaper ger detta 

givetvis en helt annan syn på jämställdhet jämfört med om utgångspunkten är att 

könsskillnaderna är sociala och föränderliga eller om man anser att det inte finns några 

nämnvärda könsskillnader. Vad uppfattas egentligen vara manligt och kvinnligt och vad har 

det för relevans för den verksamhet rekryterarna bedriver? Ett genomgående mönster var 

tanken om könen som ett motsatspar som kompletterade varandra, dock inte uttryckligen på 

ett biologiskt plan.  En informant kommenterar hur det är viktigt att ”… ta till vara på 

likheter och olikheter” mellan män och kvinnor. Någon uttrycker att en arbetsplats med jämn 

könsfördelning får en bättre ”dynamik” och en tredje talar om att ”utnyttja båda könens 

kvaliteter”.  Dessa tankegångar speglar ett så kallat kompletteringstänkande, det vill säga 

tanken om att könen har olika egenskaper som kompletterar varandra. Risken med denna 

utgångspunkt är att jämställdhetsarbetet fastnar i traditionella könsstereotyper och att män 

och kvinnor också fortsättningsvis placeras ut i de yrkespositioner där de anses passa bäst. 

Exempelvis hamnar kvinnorna då på den administrativa sidan medan männen ges mer 

målinriktade uppdrag. För att verkligen kunna förändra den traditionella uppdelningen 

mellan könen behöver människor också reflektera över vad som anses vara typiskt manligt 

och kvinnligt och huruvida dessa kategorier tros vara föränderliga eller inte. Då 

utgångspunkten är att det inte är låsta kategorier140, öppnas möjligheter upp till ett mer 

omvälvande jämställdhetsarbete där män mycket väl kan ta de mer ”tålmodiga” och 

”processinriktade” uppgifterna såväl som kvinnorna kan ta det en informant kallade 

”kungsvägen i karriären”.  Den genusvetenskapliga teorin betonar just att kön är socialt 

skapat och med detta perspektiv som utgångspunkt kan ett jämställdhetsarbete ta en helt 

annan vändning än om man utgår från ett kompletteringstänkande.

                                                
140 Connell (2003), sid. 11 ff.
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Förslag på åtgärder och avslutande diskussion

I detta avsnitt återfinns de delar vi uppfattat som problematiska på företaget. De diskuteras 

och ges förslag till hur företaget kan arbeta med jämställdhet i framtiden och därmed utveckla 

sitt jämställdhetsarbete. 

Alla betraktade jämställdhet som något självklart och detta skapar goda förutsättningar för ett 

fortsatt förändringsarbete. Det finns också en medvetenhet bland rekryterarna kring de 

problem som finns kring ojämställdhet. Denna medvetenhet skulle dock kunna förstärkas 

ytterligare genom kunskap och fortbildning. Allt jämställdhetsarbete kräver en stark 

medvetenhet och man bör både som enskild individ och företag ständigt sträva efter detta. 

Även i förhållande till de företag man samarbetar med, det vill säga kunderna, bör man vara 

beredd på att arbeta aktivt. Där finns också attityder och fördomar att bekämpa. Istället för att 

fokusera på anpassning och att förse kunderna med vad de efterfrågar kan man se det som sin 

uppgift att uppmuntra att även kunden ökar sin medvetenhet beträffande jämställdhet. Man 

kan lätt tänka på ”hur det tyvärr är” i branschen och agera utifrån de förväntningar man tror 

finns. Men man kan också välja att ifrågasätta dessa eventuella förväntningar och våga gå 

emot dem. 

Jämställdhet och jämlikhet

Till att börja med måste var och en ha en klar förståelse av vad jämställdhet innebär. Det är 

till exempel inte samma sak som jämlikhet vilket var en tolkning som framkom bland 

informanterna. Jämställdhet kan beskrivas som kvinnor och mäns lika värde, rätt till 

inflytande och likvärdiga sociala förhållanden. Jämlikhet å andra sidan kan beskrivas som

alla individers lika värde, rätt till inflytande och likvärdiga sociala förhållanden. Det är i 

samband med jämlikhetsarbete kategorier som etnicitet, ålder etc. kommer in, inte i samband 

med jämställdhet. Självklart är båda aspekterna viktiga men man bör vara klar över 

skillnaden. Fokus i ett jämställdhetsarbete är kön och då bör alla som arbetar med detta ha 

samma fokus.

Att använda statistik

Det som ofta kommer fram när man talar om jämställdhet, är det faktum att om 

könsfördelningen är jämn på ett företag, det vill säga 50 procent kvinnor och 50 procent 



37

män, så är det jämställt141. Detta kan visserligen vara sant, men det måste även tas hänsyn till 

både horisontell och vertikal jämställdhet. Vilka positioner har männen eller kvinnorna i 

företaget142? Om männen har chefspositioner och kvinnorna återfinns i botten på företaget 

hjälper det inte att det finns lika många kvinnor som män. Det innebär att villkoren för 

kvinnor och män kan skilja sig enormt, vilket i sin tur betyder att det inte är jämställt. Detta 

är något som behövs ta med i jämställdhetsplanen, hur ser fördelningen ut på företaget? 

Genom att ha statistiken könsuppdelad även för olika yrkesgrupper är det lättare att kunna se 

hur det egentligen ser ut i praktiken. Eftersom företaget säger sig ha en jämn fördelning av 

könen inom alla kategorier och befattningar, vore det positivt att kunna uppvisa statistik på 

detta. 

Väl förankrad jämställdhetsplan

Att jämställdhetsplanen är väl förankrad hos de anställda är ytterst viktigt för att planen ska få 

effekt. Det som tydligt framkommit i denna undersökning är att trots att alla anställda är 

medvetna om att planen existerar så har den ingen förankring hos dem. För att det ska ske 

behöver man bland annat sätta upp mål i planen precis som med till exempel 

försäljningssiffror. Utan tydliga mål är det lätt hänt att planen samlar damm i bokhyllan och 

aldrig omsätts i praktiken, vilket gör att det också kan bli svårt att utvärdera huruvida målen 

uppnåtts eller ej. JämO:s beskrivning av hur en jämställdhetsplan ska utformas innefattar krav 

på att de målsättningar som ställs ska vara konkreta och mätbara. I Företagets 

jämställdhetsplan är målsättningarna ofta relativt vaga och skulle kunna konkretiseras. Även 

beträffande mätbara mål skulle jämställdhetsplanen kunna korrigeras och förbättras. Exempel 

på detta är att man skulle kunna konkretisera hur exakt jämställdhetsaspekten 

uppmärksammas kontinuerligt i verksamheten. Håller man officiella möten där detta tas upp? 

Har man garanterat att rekryterarna har den kunskap om jämställdhet som krävs för att 

jämställdhetsarbetet genomförs av samtliga? 

Kunskap genom utbildning

Vårt nästa åtgärdsförslag är relaterat till just rekryterarnas kunskap. Med utgångspunkt i vår 

undersökning bedömer vi att man skulle vinna mycket på att utbilda personalen inom 

jämställdhetsområdet. En kurs som gav alla grundläggande förståelse av jämställdhet skulle 

                                                
141 Enligt jämställdhetslagen ska fördelningen mellan kvinnor och män vara minst 40-60 procent inom alla 
yrkeskategorier.
142 Wahl et al. (2001), sid. 37.
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avsevärt kunna öka kvalitén på realiserandet av jämställdhetsplanen. Att arbeta för 

jämställdhet och mot en orättvis strukturell genusordning är sällan enkelt. Det kräver en 

medveten process från varje individ och därmed behövs kunskap. Insikten om de strukturella 

orättvisorna för könen kan också leda till en minskad könsblindhet och därmed ett minskat 

passivt motstånd. JämO har till exempel dagskurser i jämställdhet, eller varför inte hyra in en 

genusvetare att hålla föredrag.

Säljande argument

Rekryterarna talar om vikten av att ha en nära relation till konsulterna och hur denna relation 

styr sannolikheten för att konsulterna vänder sig till dem om de till exempel skulle bli 

sexuellt trakasserade. För att ytterligare säkerställa att konsulterna tar upp könsrelaterade 

problem med sina rekryterare skulle man kunna satsa mer på att informera både sina 

konsulter men även sina kunder om hur viktig jämställdhet är för dem. Jämställdhetsplanen 

skulle med fördel kunna förankras även bland konsulterna så dessa är medvetna om vilka 

rättigheter de har som anställda, trots att de hyrs ut till kunder. Som rekryteringsföretag finns 

det mycket att vinna på att marknadsföra sitt jämställdhetstänkande och visa tydligt att den 

rekrytering som sker görs med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Detta kan locka både 

kunder och anställda. Arbetsuppgifterna består som vi tidigare nämnt både av en säljdel och 

av en leveransdel. Då skulle jämställdhetssträvandet kunna ses som ett säljande argument i 

kontakten med potentiella kunder. Om Företaget går ut med sin jämställdhetsprofil kan man 

förhoppningsvis dra till sig fler kunder som även de vill bedriva en verksamhet med 

kontinuerligt jämställdhetstänkande. En av informanterna nämner hur problematiskt det kan 

bli om en konsult stöter på problem i form av könsdiskriminering eller trakasserier på den 

arbetsplats konsulten blivit uthyrd till. Detta problem är varken lönsamt för 

rekryteringsföretaget eller kunderna som anlitat dem. Det innebär en stor omsättning på 

personalen och nya konsulter som måste läras upp. Därför kan jämställdhetstänkandet vara 

positivt då man säljer in sig hos kunder. En ökad jämställdhet innebär mindre diskriminering 

och det innebär i sin tur större trivsel bland de anställda. Det betyder att om kunderna går 

med på att samarbeta med Företaget ökar sannolikheten för att konsulterna trivs och detta 

tjänar alla parter på. Det kan som rekryteringsföretag tyckas svårt att kunna göra något åt 

jämställdhet, då arbetet går ut på att hitta personal till andra företag vars arbetsmiljö det kan 

vara svårt att påverka. Det är endast delvis sant, då det är viktigt att tänka på sättet som 
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kompetens vanligen definieras och vilka som har inflytande över hur kompetens definieras143. 

Det är företagets rekryterare som har en chans att förändra hur kompetens faktiskt definieras 

och föröka ändra detta.

Arbetsmiljön

Den hegemoniska maskuliniteten är ofta svårare att identifiera än formella regler och 

informella faktorer såsom inflytande, auktoritet, prestige, etc. är abstrakta ting som inte kan 

pekas ut på samma sätt som till exempel löneskillnader. Som företag bör man även väga in 

vad dessa faktorer har för samband med kön. Tillskrivs män och kvinnor auktoritet och 

prestige i samma utsträckning? Har män och kvinnor inflytande i samma utsträckning? 

Bland informanterna finns en förutfattad mening om att kvinnor inte har förmågan att 

uppvisa auktoritet i relation till sitt yrkesutövande och där bör företaget kanske se över hur 

förväntningar också kan bli självuppfyllande profetior. Det kan inte dras några slutsatsen ur 

detta empiriska material kring hur personalen upplever den ”råa men hjärtliga” jargongen 

men det kan ändå vara bra att betona att denna informella aspekt också bör uppmärksammas. 

Genom det vardagliga samtalet väljer man också om man ska återskapa traditionella tankar 

kring kön eller om man vill omförhandla dem. Om en organisation ska kunna genomgå en 

sann förändring måste även sättet man talar på tas i beaktande. Detta innebär inte att 

humor/jargonger ska förbjudas men jargongen tål att reflekteras över. Det kan också därför 

vara bra att jämställdhetsplanen och frågor kring jämställdhet prioriteras till formella 

sammanhang. Att dessa frågor inte får hänga fritt tills någon orkar ta tag i det.

Även konsulternas arbetsmiljö måste tas med i beaktning. De kan komma att bli avvikare på 

sina arbetsplatser och därmed befinna sig i en relativt sårbar position. Om man inte har

samma handlingsutrymme och möjlighet att påverka sin situation som andra kollegor kan 

man bli mer sårbar för till exempel trakasserier och diskriminering. Deras närvaro kan också 

vara tidsbegränsad vilket ytterligare försvårar deras möjlighet att lära känna företagskulturen 

och medarbetarna. Det är därför viktigt att konsultcheferna är medvetna om deras position 

och utanförskap. Däri ligger en problematik som bör tas upp i jämställdhetsplanen.

Detta är några av de övergripande förslag på åtgärder som rekryterarna på Företaget skulle 

överväga och se över vad som faktiskt kan göras på Företaget. En del av förslagen är inte 

                                                
143

Wahl et al. (2004), sid. 70 f. 
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alltför omfattande utan kräver mindre arbete och kan kanske därför vara en bra början. 

Eftersom det verkar finnas intresse hos de anställda, finns det inget som säger att det inte 

kommer att gå bra. Det viktigaste är dock att alla är med på jämställdhetsarbetet, så att det 

inte endast är några få som försöker. Det kan därför vara bra att till en början ta upp ämnet 

och diskutera hur och varför detta Företag bör satsa på jämställdhet.
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Bilaga: Intervjuguide

 Berätta om dig själv!

 Vilken roll har du på företaget?

 Vad är jämställdhet för dig?

 Har du tagit del an Företagets jämställdhetsplan?

 Vad anser du om den?

 Stämmer den överens med verkligen, efterlevs den enligt dig?

 Pratar ni om jämställdhet på företaget? I vilka sammanhang?

 Anser du dig ha ett kontinuerligt jämställdhetstänkande i ditt dagliga 

arbete? På vilket sätt?

 Vad är kompetens för dig?

 Brukar kvinnor och män generellt enligt dig, ha kompetens inom olika 

områden?

 Varför tror du att kvinnor ligger efter män på arbetsmarknaden 

fortfarande, vad gäller positioner och löner?

 Finns det något på Företaget som du anser behöver bli bättre ur 

jämställdhetssynpunkt?

 Om jämställdhetsplanen var mer utförligt skriven, skulle den då bättre 

kunna användas i ditt dagliga arbete som rekryterare?

 Vad kan ett företag vinna på att ha ett jämställdhetstänkande tror du?

 Finns det några negativa aspekter med ett jämställdhetstänk?

 Vad är det bästa med ditt arbete på företaget?


