
 

 
 

GENUSVETENSKAP 
Genusvetarprogrammet 

Fördjupningskurs, ht 2007 
Eget utredningsarbete 

 

 
 
 
 

Examinator: Kristina Abiala 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Jämställdhetens olika världar 
Jämställdheten på ett företag och i det internationella arbetet 
 
Sonja Johnsson & Klara Thurfjell 
 



Abstract  
 
Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka hur frågor om jämställdhet 
uppfattas och visa vilka områden man väljer att peka ut som problemområden i olika 
diskurser. Uppsatsen utreder även vem som anses ha ansvaret för frågor som rör jämställdhet i 
olika sammanhang. Det teorier som används är genussystemet och intersektionalitet. 
Analysen utgår från en kartläggning av ett företag som är internationellt aktiva och den 
problematik som kan uppstå i möten mellan olika sociala kontexter, med fokus på 
föreställningar av genus och �svenskhet�. Arbetsmetoden består av enkät- och intervjustudier 
och analysen har gjorts genom diskursanalys. Denna visar att jämställdhetsdiskurser kan ses 
som konstruerade och kontextbundna. Jämställdhetsproblematik definieras på olika sätt 
beroende på om man befinner sig på arbetsplatsen eller utomlands. Om man utsätts för 
könskränkningar i det internationella arbetet väljer informanterna många gånger att se mellan 
fingrarna och tycker att det är svårt att tillämpa ett �svenskt� synsätt internationellt. Det är 
vanligt att anpassa sig mycket efter sina utländska kollegor, men poängterar samtidigt att man 
egentligen inte håller med om deras synsätt. 
 
Nyckelord: Jämställdhet, genus, diskurs, jämställdhetskontrakt, intersektionalitet, �den 
andre�, �svenskhet�, etnocentrism, kulturrelativism. 
 
 
 
The purpose of the essay is to examine how issues concerning gender equality are perceived 
and to show what areas are defined as problematic in different discourses. It also raises the 
question of who is defined as responsible for dealing with issues concerning gender equality 
in these different contexts. Theories used are the gender system and intersectionality. The 
study builds on a mapping of a company that is active nationally and internationally, with 
emphasis on the problems that can arise when these two social contexts meet, with a special 
focus on cathegories such as gender and �Swedishness�. The material was first gathered 
through the use of questionnaires and interviews, then analysed through discourse analysis. 
The analysis shows that discourses of gender equality can be seen as constructed and 
dependent on the context, problems concerning equality are defined in one way nationally and 
in another way internationally. In cases of sexual harassment internationally the informants 
often choose to look the other way and feel like it is difficult to bring the �Swedish� values 
concerning equality abroad. It is more common to adapt to the ways of international 
colleagues but the informants also find it important to point out that they don�t necessarily 
agree with these. 
 
Keywords: equality, gender, discourse, equality-contract, intersectionality, �the Other�, 
�Swedishness�, ethnocentricity, cultural relativism.
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Inledning  
År 1995 utsåg FN Sverige till världens mest jämställda land.1 Att Sverige idag är bäst på 

jämställdhet är en vanlig uppfattning som gör det svårt att arbeta med jämställdhetsfrågor, då 

den allmänna uppfattningen är att det inte finns mycket kvar att jobba med. En återkommande 

tanke är till exempel att �visst, det finns skillnader i löner, men skillnaderna kommer att 

upplösas med tiden, det är inget att hänga upp sig på�. En annan inställning kan vara att våra 

problem i Sverige blir obetydliga i jämförelse med det ser ut i andra länder. Problemen i 

samhället och speciellt på arbetsmarknaden i Sverige blir då till �lyxproblem�, och får inte det 

fokus som det förtjänar. Att lägga problemen någon annanstans kan ses som en 

försvarsstrategi, som kan peka på den nära kopplingen mellan �svenskhet� och jämställdhet. 

Denna uppsats kommer att belysa vad som händer när myten om den svenska jämställdheten 

konfronteras med andra perspektiv och hur man hanterar detta, men först vill vi ge en kort 

introduktion till jämställdhet i teori och praktik. 

 

Vad är jämställdhet? 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter. Jämställdhet är också en maktfråga, alla ska kunna ha rätt att forma sitt eget liv.2 

Det är en kunskapsfråga, och att jobba med detta kräver engagemang och kunskap. Vi 

kommer att diskutera begreppet längre fram i texten.  

 

Studier visar också på att jämställdhet kan vara lönsamt för företag, till exempel är företag där 

ledningen är jämnt representerad av kvinnor och män ofta mer framgångsrika än de med 

majoritet män.3 Att titta på jämställdhet kan också göra att man kan utnyttja all kompetens 

som finns på företaget, eftersom både kvinnor och mäns resurser kan tillvaratas på ett bättre 

sätt.4 Jämställdhet är dock i första hand en rättvise- och demokratifråga, eftersom ingen ska få 

bli diskriminerad på grund av sitt kön.  

 

                                                
1 Se t.ex. Roth, Ann-Kathrine : Nya jämställdhetsboken - från teori till praktik. (Norstedts Juridik : Stockholm, 
2002)  s. 13.  
2 Se t.ex. Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna : Den jämställda arbetsplatsen - en metodbok. (Bilda Förlag : 
Falun,  2001) s. 12. 
3 SOU 2004:43 s. 23. 
4 Amundsdotter s. 12. 
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Att skriva om jämställdhet i en genusvetenskaplig uppsats verkar vid första anblicken inte 

som något underligt. Genusvetenskap kommer ju ifrån jämställdhets- och kvinnoforskningen 

och handlade från början om att lyfta fram kvinnors levnadsvillkor. Inom genusvetenskapen 

har man dock börjat problematisera kön och begreppen kvinnor och män. Att det finns två 

fasta kategorier, såsom det ofta framställs i och med jämställdhetsbegreppet är inte längre 

självklart. Genusbegreppet bygger på tanken att de två könen är formade av sociala faktorer, 

och att det finns en poäng med att inte särskilja dessa, och göra dem till två olika grupper. Att 

skilja på könen för att kunna utreda orättvisor är dock något som fortfarande kan ses som en 

nödvändig strategi.5  

 

Detta har dock kritiserats från olika håll, inte minst ur ett queerperspektiv. I artikeln �Scener 

ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet�6 tar Ulrika Dahl upp hur den svenska 

jämställdhetsdiskursen och jämställdhetspolitiken vilar på och upprätthåller en heterosexuell 

norm, vilket innebär att heterosexualitet ses som det naturliga. Även i talet om jämställdhet är 

denna heteronorm alltid underliggande och begränsar förändringsmöjligheterna. 

Förändringarna får inte vara så stora att de stör ett heteronormativt begärsspel. 

Jämställdhetsbegreppet innefattar alltså enbart heterosexuella. Detta innebär att begreppet kan 

ses som heterosexistiskt då det exkluderar andra grupper.  

 

Det första vi kommer att göra är att kort beskriva för jämställdhetens utveckling i Sverige, 

samt redovisa för centrala lagar i Sverige samt i EU. Därefter beskriver vi vårt syfte och 

frågeställningar samt redogör för våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer sedan att kort 

presentera det företag där vi genomfört vår studie för att sedan gå igenom vår arbets- och 

analysmetod. På detta följer själva analysdelen av uppsatsen.  

 

Jämställdhetshistoria, lagar och EU-konventioner 

Jämställdhet har funnits på den politiska dagordningen sedan 70-talet i Sverige och år 1972 

tillsattes en delegation som skulle hävda kvinnors rätt till arbete. Reformerna som följde 

skulle underlätta för att kvinnor skulle komma ut i arbetslivet och öka den ekonomiska 

självständigheten för kvinnor. Hur pass könsuppdelad arbetsmarknaden faktiskt var blev 

                                                
5 Jfr. Mark, Eva : Jämställdhetsarbete � Teorier om praktiker.  (Göteborgs Universitet : Göteborg, 2000).  
6 Kulick, Don (red.) QueerSverige. Dahl, Ulrika : ’’Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet’’ 
(Natur & Kultur : Stockholm, 2005). 
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påtaglig under 70-talet, och kvinnor dominerade då som nu i omsorgs- och vårdyrken. Under 

80-talet gjordes försök att ändra denna uppdelning, bland annat i form av olika brytprojekt. 

Under 80-talet bildades också JämO, (Jämställdhetsombudsmannen) med syftet att övervaka 

hur jämställdhetslagen efterföljdes. På 90-talet påverkade två utredningar om kvinnor och 

makt politiken kring jämställdhet. Utredningarna tog bland annat upp kvinnors ekonomiska 

resurser och kvinnors inflytande i samhällsutvecklingen.7  

 

Under 2000-talet blev pappaledighet en viktig fråga i jämställdhetsdebatten. Frågan om hur 

man kunde öka mäns uttag av föräldraledighet diskuterades. Något som kom upp på 

dagordningen var också löneglappet. Löneglappet, där kvinnors löner var cirka 80 % av 

männens hade då varit densamma sedan 80-talet. År 2006 fick JämO ökade anslag och skulle 

granska arbetsgivares lönekartläggningar.8 Alla arbetsgivare med fler än nio arbetstagare 

måste enligt jämställdhetslagen göra en lönekartläggning varje år, samt utforma en 

jämställdhetsplan.9  Jämställdhetslagen har till syfte att �/.../främja kvinnors och mäns lika rätt 

i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 

arbetet/.../�.10  

 

I EG-rätten skiljer man på det som kallas primär- och sekundärrätt. Primärrätten inbegriper 

unionens tre grundläggande fördrag, varav det första är Romfördraget. Den sekundära rätten 

består av direktiv, förordningar och rekommendationer.  Enligt artikel 21.1 ur EU- stadgan 

ska all diskriminering bland annat på grund av kön ej vara tillåten. Enligt artikel 23 ska 

jämställdheten garanteras på alla områden, vilket innefattar anställning, lön och arbete.11  

 

I Sverige räknas frågan om jämställdhet och diskriminering till arbetsrätten, vilket innebär att 

i den svenska lagstiftningen begränsas skyddet mot diskriminering till att endast omfatta 

arbetslivet. Ur unionens perspektiv, däremot, räknas frågan till mänskliga rättigheter. Denna 

syn utgår från idén om alla människors lika värde och spänner därför över ett större område 

än den svenska. Om den nationella lagen inte är kompatibel med gemenskapsbestämmelsen 

har den nationella domstolen inte rätt att tillämpa den nationella rätten. EG-rätten står alltså 

                                                
7http://www.jämo.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp. (20071101).  
8 Ibid.  
9 Jämställdhetslagen (1991:443).  
10 Ibid.  
11 http://www.jämo.se/jamojuridik/lagstiftningoch/egratt.asp. (20071121).  
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över den svenska arbetsrätten.12 Individen har alltså ett starkare skydd mot diskriminering 

inom EG-rätten men detta är något som inte ofta nämns i den svenska jämställdhetsdebatten.13 

 

Presentation av företaget 

Det företag som vi har undersökt finns i centrala Stockholm. På företaget arbetar cirka 130 

personer. Eftersom det arbete som bedrivs på arbetsplatsen är så specifikt för just detta företag 

så kan vi inte gå inte på närmare detaljer över vad sysselsättningen är eller exakt hur denna är 

organiserad. Orsaken till detta är att skydda de personer som varit med i undersökningen. 

 

Det man kan säga är att detta är en arbetsplats som under det senaste fem åren genomgått en 

sammanslagning av flera mindre enheter och därmed även genomgått en omorganisation. Ett 

av de viktigaste målen sedan sammanslagningen har varit att, bland medarbetarna och i 

arbetet, skapa upplevelsen av en arbetsplats, både i teorin och i praktiken. Detta är något som 

är genomgående i retoriken kring företaget och något som man ofta hänvisar till. Den 

kartläggning som vi gjort på företaget har i högsta grad innefattat och förhållit sig till vad det 

innebär att skapa en enad arbetsplats och en del av problematiken kring detta. Arbetsplatsen 

har under dessa år även haft stor personalomsättning. 

 

I praktiken kan man säga att företaget består av en ledningsgrupp och under denna ett tiotal 

mindre arbetsgrupper. De mindre arbetsgrupperna varierar i storlek, man kan säga att de kan 

vara två till tio personer. De består av avdelningschef, projektledare (PL) och 

projektassistenter (PA). Grupperna organiserar till en stor del själva sitt arbete och hur de vill 

lägga upp de projekt de driver. Vilka arbetsuppgifter PL och PA inom de olika projekten kan 

variera mycket från grupp till grupp, och det finns inga klara yrkesroller, förutom att PA i 

någon mån fungerar som assistent till PL. De kan även i vissa fall driva sina egna projekt. 

Organisationen beskrivs som platt. Eftersom det bara finns tre egentliga yrkeskategorier så 

uttrycker många av våra informanter att detta inte är en arbetsplats för den som är ute efter att 

avancera. Det har hänt att anställda har tagit steget från PA till PL och att man har börjat som 

PL och avancerat till avdelningschef men dessa är undantagsfall. Att definiera arbetsplatsen 

som icke-karriärsinriktad har en viss betydelse för den fortsatta analysen. 

                                                
12 Jfr. Roth s. 5.  
13 Ibid. s. 16. & s. 20.  
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En mycket central aspekt av arbetet är den internationella verksamheten. Den innebär att 

många av de anställda reser mycket i jobbet och även att man tar emot många utländska 

besökare. Denna internationella aspekt innebär att en del av arbetsmiljön förläggs på annan 

plats än just huvudkontoret, och att de medarbetare som reser hanterar kontakter med både 

tillfälliga och långvariga utländska kollegor som man bedriver samarbeten med.  

 

Genom den intervjustudie som vi har genomfört har vi kunnat se att hur man uppfattar 

jämställdheten fortfarande påverkas av de skilda arbetsgrupperna man vistas i och att detta 

kan begränsa förståelsen för problematik som kan förekomma i andra delar av organisationen. 

Det som har varit tydligt är att retoriken kring sammanslagningen är välkänd och något som 

våra informanter ofta refererar till, samtidigt som de flesta upplever att man fortfarande i stor 

grad påverkas av den uppdelning av enheter som präglat det tidigare arbetssättet. Man är inte 

alltid helt säker på hur det ser ut på företaget i stort utan talar mest om sin egen arbetsgrupp 

som kan bestå av åtta till tio personer. Därför är det svårt att egentligen prata om 

gemensamma värderingar på företaget, exempelvis gällande jämställdhetsfrågor. Vi utgår 

ifrån att det är viktigt att anställda på samma företag nås av samma budskap och vision när det 

gäller jämställdhetsfrågor såväl som andra värderingsfrågor. Vad det gäller jämställdheten och 

uppfattningen om denna så har företaget en jämställdhetsplan och även en målsättning för 

jämställdheten  

 

Jämställdhet är ju någonting som i allra högsta grad uppfattas som personligt, och därför är 

det självklart svårt att tala om en samlad tanke på arbetsplatsen. Ofta när man diskuterar 

jämställdhet är det något som man tänker på i relationer till andra människor och speciellt sin 

partner, samt hur man till exempel delar på hushållsarbetet eller i hur man uppfostrar sina 

barn, vilket är något som varit återkommande under intervjuerna. 

 

Demografisk beskrivning 

Arbetsplatsen kan i stora drag beskrivas som kvinnodominerad och i ett pågående 

generationsskifte. Vad gäller generationsskiftet så är det många anställda som närmar sig 

pensionsålder och det har även gjorts många nyanställningar. När man tittar på fördelningen 

över yrkeskategorier kan man se att kvinnodominansen beror på att dessa är 

överrepresenterade i två kategorier, nämligen PA och i viss mån inom övriga yrken som till 

stor del består av ekonomipersonal. 
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Tabell 1, fördelningen av kvinnor och män på yrkeskategorier 

Befattning  Kvinnor Män Totalt  

Ledning  1 2 3 

Avdelningschef 7 6 13 

Projektledare 25 31 56 

Projektassistent  30 0 30 

övrigt (IT, ekonomi, info) 18 7 25 

Totalt  81 46 127 

 

Jämställdhetsplan  

Företaget har en jämställdhetsplan. Den bygger till större delen på en lönekartläggning men 

redovisar även för aspekter som könsfördelning, ålder, personalomsättning, löner, 

sjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledighet, föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering, 

utbildning/kompetensutveckling och intern information. I och med detta har man fokuserat 

mycket på den formella jämställdheten. Under punkten Mål görs gällande att alla ska ges 

samma möjligheter på arbetsplatsen, ingen ska missgynnas på grund av kön och arbetet ska 

anpassas till individens hela livssituation. 
 

Detta gäller såväl de fysiska arbetsförhållandena som de psykosociala. Kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter till hjälp och stöd vid problem som kan uppstå på arbetsplatsen eller i dess anslutning. /�/ 
Inga trakasserier får förekomma. Med trakasserier menas ovälkommet uppträdande grundat på kön /�/ 
eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker den anställdes integritet i arbetet. Det är den 
som utsätts för ett beteende eller en handling som avgör om beteendet eller handlingen är ovälkommen.14 

 

Under punkten Handlingsplan behandlas enbart frågor som handlar om medvetenhet kring 

löner och löneskillnader.  

 

Denna utredning kommer att fokusera på den informella aspekten av jämställdhet, det vill 

säga erfarenheter, attityder och värderingar, och kommer därför inte att behandla sakuppgifter 

ur jämställdhetsplanen. Vi kommer däremot att utgå från företagets mål och definition av 

trakasserier. 

 

 

 

                                                
14  Företagets jämställdhetsplan. 



 

 7

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusperspektiv undersöka hur frågor om jämställdhet 

uppfattas och visa vilka områden man väljer att peka ut som problemområden i olika 

diskurser. Genom att göra detta vill vi utreda var frågan förläggs och även vem som anses ha 

ansvaret för frågor som rör jämställdhet i dessa skilda sammanhang.  

 

Utredningen utgår från företagets specifika förutsättningar som internationellt aktiva och den 

problematik som kan uppstå i möten mellan olika sociala kontexter, med fokus på 

föreställningar av genus och svenskhet. Genom att jämföra dessa olika uppfattningar om 

jämställdhet och problematik kring detta vill vi se om och i så fall hur jämställdhetsdiskursen 

kan ses som konstruerad och kontextbunden. 

 

De övergripande frågeställningar som vi utgått från är därmed: vilka är de områden som 

uppfattas som problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv, varför är de problematiska och 

var förläggs ansvaret för dessa problem beroende på i vilken kontext de identifieras? 

 

För att kunna besvara frågeställningarna vill vi ställa dessa frågor till materialet.  

- Vad innebär jämställdhet?  

- Vilka områden upplevs som problematiska och vad ses som orsaker till, och lösningar 

på dessa problem? 

- Hur definieras jämställdhetsproblematik på arbetsplatsen i Sverige?  

- Hur definieras jämställdhetsproblematik i det internationella arbetet? 

- Hur förhåller sig dessa jämställdhetsdiskurser gentemot varandra? 

 

Teori och centrala begrepp 

Det som kännetecknar den arbetsplats som vi undersöker är dels könssegregering på 

arbetsplatsen, och även en profil som internationellt aktiva. De teoretiska verktyg som vi 

därför har valt att använda oss av i analysen är genussystemet och 

intersektionalitetsperspekivet. Begreppen diskurs, etnocentrism och kulturrelativism är också 

centrala i vår teori. Vi börjar med att presentera genussystemet, som vi ser som ett 

grundläggande begrepp för en strukturell förståelse av könssegregering.  
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Genussystemet och jämställdhet 

Yvonne Hirdman beskriver genussystemet som en ordningsstruktur för kön, vilket är 

förutsättningen för andra sociala ordningar. Varför vi kan tala om denna ordning på ett 

generellt plan beror enligt Hirdman på att den bygger på två principer. Den första principen 

går ut på att manligt och kvinnligt inte bör blandas, vilket kallas isärhållandets tabu, en 

dikotomisering av könen. Den andra principen är hierarkin där det är mannen som utgör 

normen. Isärhållandet genomsyrar enligt Hirdman hela samhället, och den verkar både fysiskt 

och psykiskt, och strukturerar sysslor, egenskaper och platser efter kön.15 Vi kommer att 

använda begreppen kön och genus som synonyma.  

 

Detta blir tydligt i arbetslivet där kvinnor och män ofta har olika yrken, arbetsgivare och 

sysslor. Män och kvinnor har alltså olika arbetsgivare och jobbar i olika branscher. Hirdman 

kallar denna uppdelning för genuskontrakt. Till genuskontrakten hör som sagt att kvinnor och 

män har olika platser, sysslor och egenskaper, vilket gör att kvinnor och män anses 

komplettera varandra.16 Ett exempel på detta kontrakt är horisontell och vertikal 

segregering.17  

 

Horisontell segregering innebär att kvinnor och män är uppdelade i olika yrken. Vertikal 

segregering visar sig genom att män ofta har högre positioner på arbetsmarknaden, medan 

kvinnor återfinns i lägre positioner.18 Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora, och 

kvinnodominerade yrken har lägre värde än de mansdominerade.19  

 

Att undersöka jämställdhet är något som man kan göra både med och utan ett 

genusperspektiv, eftersom begreppet jämställdhet inte innefattar någon speciell syn på könen.   

Jämställdhet brukar definieras som att �/.../kvinnor och män skall ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga delar av livet.�20 I Sverige skiljer vi på 

begreppen jämställdhet och jämlikhet, vilket inte är fallet i många andra länder. Jämlikhet är 

                                                
15 Hirdman, Yvonne �Genussystemet � reflektioner kring kvinnors sociala underordning� Kvinnovetenskaplig 
tidskrift nr. 3 1988. s. 51f.  
16 Ibid. s. 54.  
17 SOU 2004:43 s. 42ff. 
18 Ibid. 42ff. 
19 SCB På tal om kvinnor och män 2006. (SCB-tryck : Örebro, 2006). s. 6. 
20 prop. 93/94:147.  
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ett vidare begrepp som handlar om alla människors lika värde oavsett till exempel kön, 

etnicitet, social tillhörighet och religion.21  

 

I denna studie kommer vi att utgå ifrån genusperspektivet för att flytta fokus från individen till 

strukturer i samhället. Att lägga ett genusperspektiv på jämställdhetsarbete innebär att man 

kan se undersöka dessa strukturer och se samband också utanför företaget. Vi kommer att 

använda oss av begreppet jämställdhetskontrakt som är en del av det genuskontrakt vi 

tillämpar i en svensk kontext. Vi kommer att utveckla relationen mellan begreppen 

jämställdhet och svenskhet längre fram under rubriken Etnocentrism och kulturrelativism.   

 

Diskurs 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är diskurs. Diskurs kan beskrivas som vår förförståelse och 

våra föreställningar. En diskurs kan beskrivas som avgörande för vad vi kan tala om, och hur 

vi kan tala om det. Det som sägs omformar eller befäster sedan dessa föreställningar. 

Genussystemet kan ses som en diskurs, då den innehåller till exempel kategorierna kvinnor 

och män, samt förutfattade meningar om hur kvinnor och män �är� eller bör vara. En diskurs 

som normaliseras och fixeras bildar en hegemoni, och konkurrerande förståelser utesluts. 

Genom att hegemonin inte ifrågasätts kan till exempel uppdelningen av manligt och kvinnligt 

bibehållas.22  

 

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av diskursanalys för att undersöka hur man ser på 

jämställdhet på företaget, och i och med detta också hur man förhåller sig till olika 

jämställdhetsdiskurser. Genom att använda diskursanalys vill vi kartlägga maktrelationerna i 

denna struktur. Vi utgår ifrån att det finns olika diskurser i olika sammanhang, och att grupper 

definierar sin särart i relation till varandra och att skillnaderna blir tydlig i mötet.23 Vi vill i 

uppsatsen undersöka hur jämställdhetsdiskursen ser ut arbetsplatsen och sedan jämföra det 

med hur diskursen ser ut i en internationell kontext. Diskursbegreppet kan användas både 

praktiskt och teoretiskt, och hur vi använder oss av diskursanalysen kommer vi att utveckla i 

metoddelen. 

 

                                                
21 Roth s. 9. 
22de los Reyes, Paulina : Mångfald och differentiering : diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning 
och samhällsdebatt . (Arbetslivsinstitutet : Solna, 2001) s. 12ff. 
23 Hylland Eriksen, Thomas : Etnicitet och nationalism. (Nya Doxa: Falun, 1998) s. 53. 
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Intersektionalitet  

Ett begrepp som blivit centralt inom genusvetenskapen är intersektionalitet. Detta bygger på 

idén att det finns fler maktaxlar i samhället än till exempel kön ett ta hänsyn till, som ålder, 

etnicitet, religion, sexualitet och handikapp. I uppsatsen kommer vi att koncentrera oss på kön 

och etnicitet. Dessa har vi valt, eftersom vi anser att de är mest intressanta i detta fall, och 

eftersom att det inte är möjligt att ta hänsyn till alla maktaxlar på en gång. De olika 

maktaxlarna är också sammanflätade och interagerar med varandra. de los Reyes menar att 

�(i)ntersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras 

utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda 

rumsliga och historiska sammanhang.�24 Vi kommer att använda begreppet för att undersöka 

hur makt konstrueras i olika jämställdhetsdiskurser, om och i så fall hur dessa förhåller sig till 

varandra.  

 

Begreppen kultur och etnicitet är mycket centrala i texten. Dessa begrepp är inte helt 

oproblematiska och kräver en definition. De los Reyes definierar begreppen på detta vis: 
 

I den traditionella användningen av begreppet etnicitet är aspekter såsom tillhörighet, identitet och 
gemensam kultur, historia och traditioner starka markeringar för de egenskaper som gör en grupp unik. 
/�/etniciteten uppstår i mötet med andra grupper eller i gränslandet mellan kulturer. Det är först i mötet 
med den andra som behovet att markera en gräns är nödvändigt och i förlängningen aktualiserar frågor 
om tillhörighet och identitet. En logisk följd av detta är att konstruktionen av etniska identiteter implicit 
även förutsätter konstruktionen av �de andra� som annorlunda, främlingar och i besittning av egenskaper 
som inte bara är olika utan även representerar motsatsen till �våra� gemensamma värderingar.25 

 

Enligt de los Reyes är det idag inte biologi som ligger till grund för skillnadsskapande mellan 

olika grupper. Det är istället kulturellt skapade skillnader som står i fokus. Detta har givit 

upphov till begreppet kulturrasism.26  

 

Etnocentrism och kulturrelativism 

Paulina de los Reyes kopplar samman jämställdhet med svensk nationalism, där hon pekar på 

att kontrasterna mellan olika sorters förtryck gör det möjligt att upprätthålla bilden av Sverige 

som ett jämställt land. Patriarkala värderingar läggs hos �de andra�, vilket är förutsättningen 

                                                
24 de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana : (red.) Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och 
etnicitet i det postkoloniala Sverige. (Atlas : Bjärnum, 2003) s. 25. 
25 de los Reyes (2001) s. 57. 
26 Ibid. s. 19.  
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för hur svenskhet konstrueras.27 Idén om den svenska jämställdheten är enligt de los Reyes 

central för den svenska kulturella identiteten, vilket också påverkar genuskontraktet. Hon 

använder i sammanhanget begreppet etnocentrism, vilket innebär att den egna kulturen sätts i 

centrum och att resten av världen döms efter de normer som existerar där.28 Motsatsen till ett 

etnocentriskt perspektiv är ett kulturrelativistiskt perspektiv. Grundtanken i detta är att ingen 

kultur är mer värd eller utvecklad än någon annan.29 Detta perspektiv är både centralt och 

problematiskt i utredningen, i synnerhet när det kommer till de skärningspunkter som 

förekommer mellan olika syn på jämställdhet. 

 

de los Reyes diskuterar detta inkluderande och exkluderande med hjälp av dikotomin 

svenskar/invandrare. Vi utgår från samma synsätt vad det gäller de svenska anställdas möte 

med utländska kollegor. I det svenska sammanhanget tillämpas ett givet genuskontrakt som 

definieras av ett jämställt ideal, men i andra sammanhang och kontexter finns andra 

genuskontrakt. Någonstans i skärningspunkten mellan dessa skapas de villkor som de 

anställda möter i det internationella arbetet, samtidigt som den svenska jämställdhetens villkor 

blir tydligare. 

 

Sammanfattningsvis så är alltså de teoretiska verktyg vi ska använda genussystemet, 

intersektionalitet och etnocentrism/kulturrelativism. I analysen kommer vi att använda oss av 

diskursanalys.  

 

Tidigare forskning och avgränsningar 

Vi kommer att förhålla oss till forskning som behandlar jämställdhet och genus, samt 

identitetsskapande gentemot �de andra�. Mest centralt för uppsatsen är de tankegångar som vi 

redan berört i teoridelen, alltså de los Reyes tankegångar kring begreppen intersektionalitet, 

etnocentrism och kulturrelativism. de los Reyes definierar jämställdhet som en viktig del i 

konstruktionen av svenskhet och benämner detta som etnocentriskt. Hon definierar i sin 

forskning svenskar och invandrare som polariserade grupper, centralt är hur svenskhet 

konstrueras i relation till invandrare som avvikande grupp.30 I denna utredning applicerar vi 

                                                
27 de los Reyes (2003) s. 25.  
28 Ibid. s. 40. 
29 Arnstberg, Karl-Olov : Svenskhet : den kulturförnekande kulturen. (Carlsson : Stockholm, 1989) s. 375ff. 
30 de los Reyes (2001 & 2003).  
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denna tankemodell på kategorierna �svenskar� och utländska kollegor. Vi har inte kunnat hitta 

någon forskning som direkt berör �svensk� jämställdhet i en internationell kontext. 

 

När man arbetar med intersektionalitet så är det viktigt att definiera vilka kategorier av 

maktaxlar som är relevanta för just den problematik som man undersöker. I detta fall och med 

den frågeställning vi utgår från så har vi begränsat dessa kategorier till genus och etnicitet, 

även om det finns andra intressanta aspekter att undersöka, exempelvis ålder och klass. 

Materialet begränsar utredningen till att fokusera på svenska kvinnor och utländska män, och i 

viss mån även svenska män. Konsekvensen blir att kategorin utländska kvinnor blir osynlig i 

problematiken, och detta är vi medvetna om. En annan avgränsning som har påverkat 

utredningen är naturligtvis tidsbegränsningen. 

 

Arbetsmetod och material 

Vi har valt att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ arbetsmetod i undersökningen. 

Enkätundersökningen gör det möjligt att fråga många informanter om hur de ställer sig i vissa 

frågor, vilket har givit oss en överblick och ett statistiskt underlag. Utifrån detta underlag har 

vi kunnat identifiera vilka frågor som har varit intressanta att fördjupa oss i genom intervjuer. 

Tanken bakom detta har varit att få en nyanserad bild som möjligt, då vi tycker att metoderna 

kompletterar varandra. I materialet kommer vi inte att redovisa informanternas kön i 

anslutning till citat eftersom vi inte upplever det som relevant för syftet. Vi vill också 

poängtera att informanterna representerar sina egna åsikter, och vi kan inte uttala oss om ifall 

deras åsikter är representativa även för företaget generellt sett.  

 

Pilotstudie 

För att kunna bilda oss en första grundläggande uppfattning om företaget och de anställdas 

åsikter och tankar kring jämställdhet valde vi att genomföra en pilotstudie. Enkäten för denna 

baserade vi på den enkätmall som finns att hämta på JämO:s hemsida.31 Denna är utformad 

för att fånga upp värderingar och attityder på arbetsplatsen och detta var som sagt även vårt 

syfte med den första enkäten. Vi valde att fokusera på fem områden: möjlighet att 

påverka/ansvar, förvärvsarbete/föräldraskap, trakasserier, kompetens/fördelning och slutligen 

löner. Inom dessa områden valde vi ut fyra till sex frågor som vi ansåg vara relevanta och 
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frågade även om personuppgifter som kön, ålder, befattning, sysselsättningsgrad, antal barn, 

utbildning och lön.32 Analysen av enkäten gjorde vi sedan med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS som behandlar deskriptiva data. 

 

Fördjupningsenkät 

Utifrån svaren som vi fick ut av pilotstudien såg vi vilka områden som verkade intressanta att 

gå vidare med. Dessa områden handlade om representation/kompetens och vissa 

problematiska aspekter i det internationella arbetet. Vi valde att göra ytterligare en enkät om 

dessa som vi kallade fördjupningsenkät. De personuppgifter vi frågade om i denna enkät var 

kön, ålder och befattning.33 Analysen av enkäten gjorde vi sedan med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Intervjustudie  

För att sedan fördjupa och nyansera vår förståelse för hur de anställda på företaget uppfattade 

frågor som rörde jämställdheten på företaget valde vi att gå vidare med en intervjustudie. 

Intervjufrågorna var uppdelade i inledande frågor och två ytterligare teman, vilka var samma 

områden som vi valt till fördjupningsenkäten: representation/kompetens och det 

internationella arbetet.34 Vi började med att göra intervjuer med tre nyckelpersoner, som inte i 

första hand syftade till att undersöka jämställdheten utan mer för att få en bild av 

arbetsplatsen. Dessa var till hjälp bland annat för att utforma frågorna inför de övriga 

intervjuerna men även för att förstå hur arbetsplatsen är organiserad.  

 

Analysmetod 

Vi är intresserade av att undersöka den informella jämställdheten på företaget. I huvudsak 

fokuserar vi på att kartlägga erfarenheter, attityder och värderingar hos de anställda. Detta 

innebär att vi inte i någon större utsträckning kommer att gå in på formella aspekter som 

lönefrågor. En del av analysen kommer dock att ta avstamp i representationen av kvinnor och 

                                                                                                                                                   
31 Se www.jamo.se.  
32 Bilaga 1. 
33 Bilaga 2. 
34 Bilaga 3.  
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män inom de olika yrkeskategorierna och vi kommer bitvis att referera tillbaka till det 

statistiska materialet från fördjupningsenkäten. 

 

Diskursanalys 

Vi kommer att göra en diskursanalys utifrån informanters berättelser. Vi utgår från att sättet 

man talar och vad man talar om styrs av föreställningar och förförståelser för vad som kan 

sägas i ett givet sammanhang. När man talar om något så befäster eller omformar man de 

föreställningar man utgår ifrån. Detta samspel mellan tal och villkoren för hur det talas utgör i 

sin tur själva diskursen. Den utgör ramverket för vad som kan sägas, hur detta sägs och vem 

som kan säga det. Man analyserar diskursen genom att undersöka hur denna process ser ut 

och hur detta i sin tur skapar mening och maktpositioner.35 Centralt för denna utredning är att 

förståelsen för begrepp och praktiker är kontextuella och situationella. Villkoren för hur man 

agerar skapas i samspel med andra inom den givna diskurs man befinner sig i. Dessa villkor 

och förståelsen skapas ofta i relation till något, man definierar sig i förhållande till någonting 

som benämns som �den andra�. En identitet och en egenart definieras därmed gentemot något 

som man utser till sin egen motsats.36 

 

Reflexivitet och källkritik 

När man arbetar med kvalitativ metod är det viktigt att problematisera sin egen roll som 

utredare. Man måste vara medveten om hur man påverkar sina informanter och därmed sitt 

material. När det handlar om begreppet jämställdhet har vi upplevt att många har haft svårt att 

förhålla sig till detta och haft en föreställning om vad detta innebär för oss. Det finns också en 

tendens att se på begreppet i stort och inte på en personlig nivå. Man har ofta kopplat 

jämställdhet till jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi har också upplevt ett mått av politisk 

korrekthet och försiktighet. Intervjuerna har genomförts på arbetsplatsen och det har kunnats 

hända att en kollega passerat förbi vid intervjutillfället, vilket kan ha sin påverka på hur 

informanterna väljer att tala och bete sig.  

 

Det faktum att vi har varit två utredare i intervjusituationen kan också ha upplevts som en 

utsatt situation för informanten som kan ha varit stressande. Att vi även har satts i en 

                                                
35 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) : Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. (Lund : Studentlitteratur, 2000) s. 221ff. 
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expertposition har påverkat hur informanterna har talat med oss. Något som också har kommit 

upp är att vi är två tjejer och hur det kan tänkas påverka resultatet. Informanten ifråga hade en 

förutfattad mening om oss och hur pass objektivt vårt arbete skulle bli.  

 

Vi tror dock inte att det finns en objektiv forskarroll, och vi vill här passa på att positionera 

oss som genusvetare, inte främst som kvinnor. Vårt perspektiv grundas på en förståelse av de 

strukturer som inordnar individer i en maktordning på grund av kön.  

 

 

Analysdel 
I analysdelen presenterar vi först resultaten från pilotstudien och sedan från den huvudsakliga 

undersökningen. Denna är uppdelad i fyra kapitel: Jämställdhet, som behandlar hur våra 

informanter definierar begreppet jämställdhet och förhåller sig till detta; Arbetsplatsen och 

fördelning, som fokuserar på hur man upplever jämställdheten på arbetsplatsen; 

Problematiken i det internationella arbetet, där vi går in på hur man upplever 

jämställdhetsfrågor när man reser utomlands i arbetet; och slutligen kapitlet Jämförelse av 

diskurser i vilket vi ställer dessa två förståelser i relation till varandra. 

 

Pilotstudie - urval och resultat 

Syftet med pilotstudien var alltså att fånga upp generella stämningar om jämställdheten på 

arbetsplatsen. Urvalet till pilotstudien gjordes systematiskt.37 Vi fick tillgång till en alfabetiskt 

ordnad lista över alla anställda på företaget och valde ut var fjärde person på listan. Detta 

innebar en grupp på 30 personer, eller ungefär en fjärdedel av alla anställda. Vi skickade ut 

enkäten elektroniskt till alla informanter och fick tillbaka 22 besvarade enkäter. Så här 

fördelade sig informanterna i kvinnor och män, i relation till alla anställda och bortfall. 
 

Tabell 2 

  Anställda Urval Besvarade Bortfall  

Kvinnor 81  21  15 6  

Män 46  9  7 2  

Totalt  127 30  22  8  

                                                                                                                                                   
36 de los Reyes (2001) s. 57.  
37 Ejlertsson, Göran : Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. (Studentlitteratur : Lund , 2000) s. 17.  
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Bland de 22 personer som besvarade enkäten var fem avdelningschefer, elva PL och tre PA. 

Resten av enkäterna besvarades av personer i kategorin övrigt. 

 

Utfallet av den första enkäten visade att de anställda i stort var mycket nöjda med 

arbetsplatsen och jämställdheten. Inom de områden frågorna berörde, det vill säga möjlighet 

att påverka/ansvar, förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, kompetens och fördelning, 

och löner, fanns det inget som direkt stack ut. Det som däremot var mer givande var de övriga 

kommentarer som informanterna lämnade. Kommentarerna tog upp en viss snedfördelning på 

positioner.  
 

Däremot så reagerar jag på att det inte tycks finnas en enda manlig Projektassistent på hela företaget (dvs 
en alarmerande skevhet). I detta fall verkar det som om man inte beaktar kön, och det ger ett mycket 
märkligt intryck. 38 
 
Ja vi behöver fler män som projektledare � det finns många kvinnliga ingenjörer här, kanske fler män 
skulle kunna höja lönerna. Vi behöver också få män som tar jobb som assistenter. Det kanske skulle 
underlätta större rörlighet inom verksamheten.39 

 

Kommentarerna breddade även vår förståelse för villkoren i det internationella arbetet. 
 

Jag upplever inte att detta [trakasserier] är något problem på företaget som organisation, dock har det hänt 
mig ett flertal gånger i internationella sammanhang att jag har fått oönskade invitationer och dylikt. Jag 
tror att företaget kan behöva informera särskilt kvinnliga PL som ska på sina första internationella möten 
om att detta är ganska vanligt i internationella mötessammanhang. 40 
 
En viktig aspekt i företagssammanhang är att många av oss deltar i internationella arbetsgrupper, och hur 
man blir behandlad där har arbetsgivaren inte kontroll över. Dessa sammanhang är i många fall 
dominerade av äldre män, och det kan nog vara svårt för en yngre kvinna att få gehör för sina kunskaper41 

 

Utifrån dessa kommentarer kunde vi urskilja två områden som informanterna upplevde som 

relevanta för ämnet och ville lyfta som viktiga för den fortsatta utredningen.  

 

Huvudanalys 

Vi valde alltså utifrån resultatet av pilotstudien att fördjupa oss i två områden, 

representation/kompetens och erfarenheter från det internationella arbetet. Denna fördjupning 

gjordes genom ytterligare en enkät som vi skickade ut till de 22 personer som besvarade den 

                                                
38 Pilotstudien.  
39 Ibid. 
40 Ibid.  
41 Ibid.  
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första enkäten. Av dessa var det 17 personer som även besvarade denna enkät. Det innebar 

alltså ett bortfall på fem personer. I denna del kommer vi att redovisas resultaten från denna 

fördjupningsenkät tillsammans med resultaten från intervjustudien. 

 

Urval och genomförande 

När vi skickade ut de båda enkätundersökningarna meddelade vi samtidigt att vi sökte 

informanter till en intervjustudie. På detta sätt fick vi kontakt med tre personer som ville 

medverka i denna. För att hitta ytterligare informanter skickade vi ut en förfrågan till alla 

anställda på arbetsplatsen och fick tolv svar på denna förfrågan. Vår tanke bakom denna 

urvalsmetod var att i första hand få intervjua personer som var intresserade av att prata med 

oss, detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.42 Detta medförde naturligtvis 

frågan om varför just dessa personer var intresserade av att bidra med sina utsagor och denna 

problematik var vi medvetna om när vi valde denna metod och även i den fortsatta analysen.  

 

Vår grupp av informanter består av 16 personer. Av dessa 16 är elva kvinnor och fem män 

och alla informanter är mellan 30 och 65 år gamla. Tio personer arbetar som projektledare, två 

som assistenter och fyra har övriga tjänster på företaget. Vid tre intervjutillfällen blev 

intervjuerna inte inspelade, helt eller delvis, på grund av problem med minidisc-spelaren. 

Därför använder vi inte detta material i samma utsträckning, utan endast utifrån 

minnesanteckningar. 

 

Något som är värt att notera är att endast en av de personer som anmälde sig som frivilliga att 

medverka i intervjustudien var projektassistent, den andra blev direkt tillfrågad. De personer 

som arbetar som PL beskrivs som mer utåtriktade och detta ligger även i yrkesrollen, medan 

de personer som arbetar som PA arbetar mer i bakgrunden av dessa och �har mindre att säga 

till om�. Detta är en förklaring som vi har tagit del av. Vi drar inga slutsatser av detta, men 

tycker att det är värt att nämna. 

 

Rent praktiskt gick intervjuerna till så att vi träffade informanten på arbetsplatsen, oftast i ett 

mötesrum av något slag. Vi presenterade oss och pratade lite allmänt om vår undersökning. 

De flesta intervjuer spelades in på minidisc-spelare och varade mellan 35 till 45 minuter och 

informanterna hade fått ta del av frågorna i förväg, för att de skulle få chans att förbereda sig 



 

 18

vilket kan ha bidragit till mer uttömmande svar. En del hade även svarat på dessa i 

pappersform som de gav till oss. Vi valde att transkribera intervjuerna i form av 

sammanfattningar av det som hade sagts, och bara skriva ut de citat vi ville använda oss av 

ordagrant. Citat som vi sedan valt att använda har sedan godkänts och i vissa fall reviderats av 

informanten, vilket i viss mån har begränsat och förändrat vårt material.  

 

I resultatdelen presenterar vi materialet under fyra rubriker, Jämställdhet, Arbetsplatsen och 

fördelningen, Problematiken i det internationella arbetet och Jämförelse av diskurser. 

 

Jämställdhet  

Vi väljer att fokusera på de problemområden som vi har kunnat lokalisera, som vi har ansett 

vara intressanta och som har varit gemensamma för en del informanter. Innan vi gör detta 

kommer vi att ta upp hur informanterna uppfattar begreppet jämställdhet, och vad de ser som 

centralt i detta.  

 

Vad innebär jämställdhet?  

Informanterna har både i fördjupningsenkäten men också i intervjuerna pekat på jämställdhet 

som en rättvisefråga, där löneskillnader ofta tagits upp som en indikator på orättvisa 

förhållanden. Just löneskillnader har dock inte setts som ett speciellt problem på företaget. Ett 

annat område som också tagits upp angående rättvisa är att det är viktigt med kvinnor i 

ledande positioner. En definition som förekommit har varit att alla oavsett kön ska ha samma 

rättigheter och skyldigheter. Självklart är det svårt att på ett rättvist sätt redogöra för alla 

informanters syn på begreppet jämställdhet. Något som vi definierar som en liberal syn 

förekommer också. Denna syn kan tolkas som liberal eftersom individen står i fokus, och 

andra aspekter som att det finns strukturer som påverkar våra val kommer i skymundan. En 

informant uttryckte det på detta vis: 
 

Jag tycker det är när kvinnor och män ges samma möjligheter. /.../ Jag tycker det är väldigt viktigt, men 
jag tycker att det ligger otroligt mycket på individen själv, att jobba för jämställdhet och för sin egen 
jämställdhet så att säga. Självklart ska man ha stöd uppifrån, jag tror det är svårt att, om det bara kommer 
uppifrån kommer det inte att fungera, utan man får ta eget ansvar/.../Om man inte tar saker är det mycket 
möjligt att man inte får saker.43 

 

                                                                                                                                                   
42 Jfr. Ryen, Anne: Kvalitativ intervju :  från vetenskapsteori till fältstudier. (Liber ekonomi : Malmö, 2004). 
43 Intervju 18.   
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Att det är upp till individen att arbeta för sin egen jämställdhet verkar alltså vara en vanlig syn 

på företaget. Det finns liknande utsagor, som till exempel att förutsättningarna finns för 

individen att utvecklas göra karriär, och att det är upp till en själv att inte låta sig hindras. 

Denna liberala syn kan lätt kopplas samman med ett annat ämne som ofta kommit upp 

angående jämställdhet, alltså frågan om kompetens och kvotering. Det har ansett som viktigt 

att komma ihåg att �kön inte ska gå före kompetens�, det vill säga att den som är bäst lämpad 

att göra att jobb ska göra det oavsett om denna person är en kvinna eller en man. Därför har 

man menat att kvotering gör att kompetensen blir lidande.  

 

Vi har i vår avgränsning valt att fokusera på genus som analyskategori, men vill ändå nämna 

att en del av våra informanter även har tagit upp annat som de har tyckt varit relevanta då vi 

har undersökt jämställdheten, nämligen aspekter som rör jämlikhet. De kategorier som 

informanterna tagit upp är då till exempel ålder, etnicitet och handikapp. 

 

Ses arbetsplatsen som jämställd? 

Våra informanter har uppfattat begreppet jämställdhet som ett positivt och viktigt begrepp, 

och upplever inte att det skulle vara ett större problem på företaget. En av informanterna har 

uttryckt det såhär: 
 

Alltså generellt sett så är det väldigt positivt/.../ Man liksom tar in hela personen innan man börjar 
kategorisera på nåt sätt /�/ man är okej fast man är på väldigt många olika sätt /.../Man liksom 
respekteras för de olika [sätten att vara], de kompletterar varandra väldigt bra snarare än att det blir 
förväntade roller, på grund av kön då till exempel. Så jag upplever att det är väldigt bra signaler, just att 
många män här är, tar en aktiv roll ändå, är hemma med barn till exempel och det verkar inte uppfattas 
konstigt, eller så.44 

 

Många av informanterna har inlett med liknande utsagor, och varit positiva speciellt angående 

föräldraledighetsfrågan. Samtidigt kan man uppleva en dubbelhet, att atmosfären varit öppen, 

men att det också finns mycket traditionella aspekter. Ett exempel är den ojämna 

könsfördelningen i assistentgruppen och på ekonomiavdelningen, där nästan enbart kvinnor 

jobbar. En av informanterna menade att företaget är �(ö)ppet, men samtidigt väldigt 

traditionellt. Med assistenter, vd, sekreterare, sånt som jag inte upplevt i annan bransch. 

Ganska traditionellt, men upplever inte så negativt.�45 Informanten upplever alltså företaget 

                                                
44 Intervju 8.  
45 Ibid.  
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som traditionellt i den meningen att det finns en hierarkisk struktur, där en yrkeskategori 

assisterar den andra.  

 

Atmosfären på företaget har uppfattats som öppen enligt många av informanterna, däremot 

har den ojämna fördelningen i yrkeskategorierna upplevts som ett problem för jämställdheten. 

Något man inte kan blunda inför på arbetsplatsen är alltså att enbart kvinnor jobbar som 

assistenter. Detta har varit något som ofta tagits upp av informanterna som ett problem som 

arbetsgivaren borde jobba med, vilket är det första problemområden vi ska redogöra för under 

nästa rubrik.  

 

En del av anledningen till att så många upplevt jämställdhet som något positivt menar vi har 

att göra med att jämställdhet är en norm i Sverige, och har normaliserats som idé. Detta 

innebär också att talet om jämställdhet präglas av ett visst mått politisk korrekthet. Vi menar 

också att ojämställdheten i Sverige blir osynlig i polemik mot ojämställdheten i det 

internationella arbetet, vilket är det andra problem vi ska diskutera. Kontrasten mot andra 

jämställdhetsdiskurser gör att problemen i Sverige blir försumbara och svenskheten kopplas 

samman med en medvetenhet i frågan. Detta resonemang återkommer i slutdiskussionen och 

närmast kommer vi att presentera de problemområden som vi har kunnat urskilja.  

 

Problemområden  

Utifrån de informanternas upplevelse av jämställdhet och problem vad gällande jämställdhet 

vill vi alltså lyfta två aspekter, den första är den skeva fördelningen av kön i vissa 

yrkeskategorier. Den andra är diskriminering och trakasserier på grund av kön i det 

internationella arbetet.  Vi vill här visa på att jämställdheten är kontextbaserad, och att det 

jämställdhetskontrakt man tillämpar mellan kvinnor och män på arbetsplatsen skiljer sig från 

det som tillämpas i en internationell kontext.46 Detta kommer vi utveckla efter att vi 

presenterat de olika områdena.  

 

Arbetsplatsen och fördelningen   

Under denna rubrik ska vi redogöra för hur man upplever jämställdheten på arbetsplatsen. Här 

kommer vi att först ta upp informanternas syn på fördelningen av kvinnor och män i olika 

                                                
46Jfr. de los Reyes (2003).   
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yrkeskategorier, sedan diskutera den yrkeskategori som lyfts fram som problematisk, alltså 

assistentgruppen där det enbart finns kvinnor.  

 

Fördelning  

Alla informanter utom en har i fördjupningsenkäten svarat att det är viktigt med en jämn 

fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen. De flesta angav �god stämning i 

arbetsgruppen� som anledning till detta. I intervjustudien menade vissa av informanterna att 

en arbetsplats där det ena könet är överrepresenterat kan bli �stereotyp�, antingen alltför 

�grabbig�, med en övervikt av män, eller så blir det för mycket �kackel� när det är en övervikt 

av kvinnor.  
 

Men du kan ju se på en [avdelning], där [det är mest] kvinnor /�/blir mycket mera tjafs/�/ Blandar man 
upp [avdelningen] sen med lite män, [så blir det] andra frågor man diskuterar och män kan liksom säga att 
�vad är det för tjafs håll inte på att tramsa om det där/�/�, som kvinnor lätt kan/�/ grotta ner sig i.47  

 

Andra har vänt sig emot tanken på att det finns något �kvinnligt� och �manligt� och pekat mer 

på rättviseaspekten när man definierat varför det är viktigt med en jämnt könsfördelat 

arbetsgrupp.  
 

Det är svårt men jag har en väldigt öppen uppfattning om vad jämställdhet är. För mig är jämställdhet 
verkligen total jämställdhet det vill säga att kvinna och man verkligen betraktas precis som jämställda 
parter och jämlika parter, man skiljer inte på någonting, det finns inget som säger att  i vårt samhälle så 
finns något som borde vara kvinnligt. Jag värjer mig exempelvis emot att någon säger �jag är feminist�, 
det ordet för mig går emot jämställdheten, då tar man ställning åt ett håll.48  

 

Andra anledningar har som tagits upp har till exempel varit att könen bidrar med olika 

perspektiv, att de jobbar på olika sätt och tilltalar olika grupper. Antingen motiverar man detta 

med biologiska eller sociala anledningar. Det finns alltså många olika definitioner på varför 

det är viktigt med en jämn könsfördelning, men de flesta håller alltså med om att det är 

viktigt. Trots detta så finns det en yrkeskategori på företaget som enbart består av kvinnor, 

vilket kommer att tas upp i nästa avsnitt.  

 

En könssegregerad arbetsplats 

Något som informanterna har tagit upp att det blir mer och mer kvinnor i branschen, vilket ses 

som ett framsteg. Det blir alltså bland annat fler kvinnliga projektledare, vilket traditionellt 

                                                
47 Intervju 10.  
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sett har varit ett mansdominerat område. Något som informanterna också har tagit upp som 

något positivt har varit könsfördelningen i ledningen, som har upplevts som jämnt fördelad. 

Problemet är alltså att det enbart jobbar kvinnor som assistenter, samt att det är en majoritet 

kvinnor i kategorin övrigt, som bland annat utgörs av ekonomi och IT.  

 

Den övergripande tanken gällande att det enbart finns kvinnliga assistenter är alltså att det är 

ett problem, men varför det är ett problem har varit lite svårare att sätta fingret på. 

Traditionella värden har ofta setts som förklaringen till detta, både från arbetsgivarens sida, 

men speciellt från assistenterna själva. Enligt våra informanter är en av orsakerna till 

problemet att det inte finns några manliga sökanden till tjänsten. Man har också pekat på att 

man kanske borde ändra titeln, eller på andra sätt göra tjänsten mera attraktiv för manliga 

sökanden. Detta kan man göra bland annat genom högre lön, bättre avanceringsmöjligheter 

eller mera ansvar och mindre administrativa uppgifter, enligt informanterna. En av våra 

informanter har uttryckt att kvinnan som assistent är något som ligger långt bak i tiden. Det 

borde enligt informanten egentligen vara ett lika passande jobb för en man. Här ses alltså 

tradition som en faktor, och informanten uttrycker likt andra också en tanke om att rollen 

måste göras mer attraktiv för att locka män. Andra informanter har till exempel uttryckt att 

män inte vill jobba med det administrativa eller �passa upp�.  
 

Det är klassiskt, jag tror aldrig det har funnits en manlig projektassistent på företaget... och jag vet inte 
ens om någon nånsin har sökt heller./.../det är klart att det är ett problem, ser själv ett dilemma, man får 
nog stöpa om rollen att locka män att söka en sån tjänst. Det ordet signalerar fortfarande något ojämlikt, 
nån som tar hand om, assistent. /�/Det är någonting i ordet assistent som är på något sätt kvinna 
fortfarande. Nummer ett så måste det heta någonting annat. Sen tror jag att rollen i sig absolut skulle 
kunna attrahera män. Det är väl återigen det här lite könsstereotypa. Om man ska locka män till tjänsten 
som har samma kompetens som de kvinnor som söker tjänsten måste man nog kunna erbjuda fler 
karriärvägar, det här låter ju jättekorkat, men jag tror det.49 

 

Informanten pekar här på själva benämningen assistent som något ojämlikt, som fortfarande 

betyder kvinna. Detta kan ses som en tydlig gränsdragning i genussystemet, där män inte 

tillåts �passa upp�. Män och kvinnor skiljs här åt på arbetsplatsen, och män förväntas inte 

vilja ha en sådan uppgift. I assistentgruppen kan man också se exempel på horisontell 

segregering, alltså att kvinnor och män även fast de arbetar hos samma arbetsgivare inte har 

samma sysslor. Det visar också på vertikal segregering, då yrket inte har en tydlig karriärväg 

samt är �lågt� värderat.   

 

                                                                                                                                                   
48 Intervju 9. 
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Vissa av informanterna har också pekat på att män är bättre på att ställa krav, både när det 

gäller lönefrågan, men också angående karriärvägar där män har lättare att �ta för sig�. En av 

våra informanter menade också att det finns en förväntan på kvinnor att inte vara fullt så 

�pushiga�, och kvinnor som tar för sig lätt kan ses som �jobbiga�. Att män generellt sett ses 

som bättre på att ställa krav kan enligt vissa av informanterna ses som en förklaring till att 

assistentyrket är kvinnodominerat.  

 

Som vi tog upp i presentationen av företaget så finns det tre yrkeskategorier som ingår i de 

olika arbetsgrupperna. Detta innebär att för den som vill göra karriär så finns det inte många 

steg, och därmed möjligheter att göra detta. Det finns exempel på personer som har tagit olika 

steg mellan positioner men de allra flesta upplever att om man vill utvecklas i arbetet så får 

man göra det inom sin yrkesroll. Den struktur som finns på arbetsplatsen, alltså att den inte är 

utformad för att göra karriär, gör att den kan vara mindre attraktiv för män att arbeta på, vilket 

i allra högsta grad gäller assistentyrket.50 

 

I fördjupningsenkäten berörde en av frågorna om det är svårare att göra karriär som kvinna. 

Många av informanterna i denna fråga har en liberal syn, och många var av åsikten att 

individuella förutsättningar alltid kommer före kön, även om andra åsikter också förekom. En 

av informanterna menade på att det finns en omedveten diskriminering av kvinnor, men den 

individualistiska synen förekom oftare.51 En informant beskrev det såhär: 
 

Jag tror mer på person än på kön. Och att karriärvägen stöter på problem först när och om man vill skaffa 
större familj. Visst, om man väljer att skaffa familj så tror jag att kvinnan får det tuffare karriärmässigt, 
men om man vill och kämpar för det så kan man nog göra lika god karriär ändå. Men då får man �offra� 
vissa �familjebitar�.52 

 

En annan av informanterna menade att �(o)m man utgår från att det är svårt så kan det bli 

svårt. Den som ser möjligheter i stället för svårigheter klarar sig ofta bra. Sen kan ju karriär 

göras på många sätt.�53 
 

Tanken att det är upp till individen att ta för sig var alltså vanlig bland informanterna. 

Individen går här före kön, och det är upp till individen att inte låta sig diskrimineras. Andra 

informanter pekade också på detta, att om man söker efter problem kommer man att finna 

                                                                                                                                                   
49 Intervju 6.  
50 Jfr. diskussionen om horisontell och vertikal segregering i SOU 2004:43 s. 42 ff. 
51 Fördjupningsenkät.  
52 Ibid.   
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dem. Den liberala syn som präglar informanternas syn på jämställdhet blir extra tydlig just i 

frågan om karriärvägar. Det är alltså en ofta förekommande tanke att det är upp till individen 

att jobba för sin egen jämställdhet, liksom det är upp till individen att inte låta sig nedslås av 

motgångar på grund av kön. Ur denna liberala synvinkel blir assistentgruppen svår att 

förklara, eftersom de flesta anser att kön inte är ett hinder för att göra karriär. Att den grupp 

som har minst karriärs- och utvecklingsmöjligheter bara består av kvinnor blir då 

problematisk.  

 

Att de flesta informanter har haft en positiv inställning till begreppet jämställdhet kan ses som 

en del i att jämställdhet nu är något av en norm i Sverige. Det är inte politiskt korrekt att mena 

att jämställdhet är något negativt, och det finns inte heller något rum för dessa tankar i 

diskursen som råder kring begreppet. I denna politiska korrekthet kan man också ana att 

jämställdhet inte längre ses som ett hot mot den rådande ordningen, vilket något paradoxalt 

kan leda till att det är svårt att diskutera och driva framåt. Sverige är ju för många redan ett 

jämställt samhälle, där det enda som krävs är tid att jämna ut de �petitesser� som dröjer sig 

kvar. Ett problem med begreppet jämställdhet är att det saknar udd, de flesta kan hålla med 

om att alla till exempel ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Vad detta betyder i 

praktiken kan dock vara svårare att definiera.  

 

Problematiken i det internationella arbetet 

Det internationella arbetet innebär att man åker utomlands på konferenser och träffar 

representanter från olika länder för att komma fram till överenskommelser på områden där 

man har ett gemensamt intresse. Det innebär även att företaget tar emot många utländska 

besökare, och själv agerar som värd för dessa möten. Som deltagare på internationella 

konferenser sitter man med som representant för företaget och ett visst intresse. Deltagare 

från andra länder har sina egna intressen i olika ämnesfrågor och målet är att nå 

överenskommelser som alla kan känna sig nöjda med. Detta innebär i sin tur att det är mycket 

viktigt att kunna komma överens med de utländska kolleger man träffar, eftersom detta 

påverkar resultatet av samarbetet. Det kan handla om både långvariga samarbeten med samma 

personer, eller kortsiktiga kontakter. I dessa möten och förhandlingar spelar många aspekter 

in och för dem som medverkar kan det upplevas som svårt att skilja på rollerna yrkesperson 

                                                                                                                                                   
53 Ibid.  
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respektive privatperson. Detta upplevs i många fall som givande, utvecklande och trevligt 

umgänge, men det finns även tillfällen då det blir mer problematiskt.   

 

Diskriminering och könskränkningar  

Våra informanter har på olika sätt kommit i kontakt med denna problematik som finns i det 

internationella arbetet. Samtidigt som man representerar sitt företag är man naturligtvis även 

en privat person, och de gränser man drar privat stämmer inte alltid överens med de plikter 

man har i sitt arbete och gentemot sitt företag. Något som vi ville undersöka var om våra 

informanter upplevde att kvinnor och män arbetade under samma förutsättningar och villkor. 

En av personerna i intervjustudien uttryckte sig så här: 
 

Men det är en väldigt stor skillnad på hur man behandlas som kvinna av män utomlands, och det är 
verkligen både på gott och ont. Man blir ju uppmärksammad, syns och hörs och lyssnad på, kanske mer, 
särskilt om man kommer ut och är ung kvinna i ett sammanhang där de flesta andra är män, ofta är ju det 
så. Ja, hela den här biten med att man drar ut stolarna, öppnar dörrarna, häller upp kaffe åt en och sådär 
det är ju jättetrevligt och positivt på många sätt, men det är också en� kan vara en liten, ja man blir 
flörtad med och tillfrågad om, skamliga förslag och lite såna där grejer, som man kanske inte varit van vid 
från början. Så att man är förberedd på det.54  

 

Den särbehandling som kvinnorna kan märka av kan alltså upplevas som positiv, men i denna 

uppmärksamhet finns det även en potentiellt negativ sida. Som individ lär man sig med tiden 

att hantera dessa relationer och en viktig del i detta är att vinna sina medarbetares förtroende. 
 

Sen så tror jag som tjej /.../ så är det viktigt att vifta lite med visitkort, med formella titlar, om man har en 
formell utbildning vill man gärna visa det, för man kan blir lite klappad på huvudet som tjej, sådär jaja 
lilla vän och så, tyckte jag. Men efter ett tag, det som är positivt det är ju /.../ det är samma personer som 
kommer, så efter ett tag lär de sig, det här är inte en liten flicka som kommer bara, det här är en 
kompetent person som är förberedd och sådär. Man måste bevisa det lite mer än en kille som åker ut, 
skulle jag tro/.../ men det är den uppfattning jag fått. 55 

 

I detta uttalande och även i de följande är det den manliga världen som definieras som norm 

och kvinnorna är individuella avvikare även om de kan vara många till antalet. Det 

genuskontrakt som är vedertaget definierar just detta, i det internationella arbetet får man som 

kvinna acceptera villkoren och anpassa sig efter dem. Något som är centralt i detta 

resonemang är något som det ofta talas om när kvinnor tar plats i på ett mansdominerat 

                                                
54 Intervju 11.  
55 Ibid.   
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område. Det är dels en förståelse och syn på sig själv som avvikande i sammanhanget och 

därmed även en insikt i att man kommer att behöva legitimera sin närvaro.56  

 

Att villkoren skiljer sig från de man är van vid nationellt är tydligt och något man talar öppet 

om. Det är vanligt bland våra informanter man har hört talas om något som har hänt någon 

annan under en resa, som dessa sedan berättat om när de kommit hem igen. En av våra 

informanter berättade om ett samtal som fördes under en fikarast efter att en grupp kommit 

hem från en utlandsresa. 
 

Och då pratade vi just om att [namn] var därnere [land] och hur otrevliga de kan vara mot /.../ de 
underordnade./.../Det är ofta kvinnor som följer med som assistent och styr upp och de blir inte 
behandlade lika väl som om man har en titel/.../ i det här fallet så var det männen som hade titlar. Och då 
upplevs ju det väldigt, väldigt jobbigt, och då är det ju ändå någonstans positivt att våra, de här kvinnorna, 
tjejerna då tyckte att det är jäkligt jobbigt när de plötsligt inte alls blir räknade med. För att de är ju 
väldigt vana att bli det, att de är viktiga.57 

 

I det här fallet, som informanten tar upp, är kvinnorna som bemöts på ett otrevligt sätt även 

underordnade och det kan vara svårt att bedöma huruvida de blir bemötta på ett visst sätt 

eftersom de är kvinnor eller för att de är utan titel. Samtidigt uppmärksammar informanten att 

bemötandet skilde sig från hur kvinnorna var vana att bli bemötta och synliggör därmed en 

skillnad mellan det genuskontrakt som efterlevs nationellt och det genuskontrakt som man 

rättar sig efter internationellt. Det som utgör skillnaden mellan dessa kontrakt är en fråga om 

status och uppskattning som bottnar i hur man definierar sociala titlar utifrån de olika sociala 

eller nationella kontexterna. I och med detta lyfts nationalitet och/eller etnicitet upp som 

avgörande för hur situationen upplevdes. Som svensk kvinna, van vid en svensk social 

kontext, antas hon uppleva situationen som förminskande just för att hon är svensk och därför 

�van att bli räknad med�. I och med detta är det intersektionen mellan positionerna svensk och 

kvinna som avgör hur hon uppfattar och upplever situationen. Det är därmed samspelet 

mellan etniciteten och könet som avgör hennes villkor, så som hon själv upplever dem. Detta 

exempel definierar vi som diskriminering på grund av kön och det finns även utsagor som 

berättar om könskränkningar58 i det internationella arbetet.  

 

I fördjupningsenkäten ställde vi frågorna: under arbetsresor, har du någon gång upplevt att du 

har fått ovälkomna kommentarer eller ovälkommen uppmärksamhet som har med ditt kön att 

                                                
56 Jfr. Hirdman s. 54. 
57 Intervju 8.  
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göra och har du någon gång hört talas att någon kollega som under resor har fått ovälkomna 

kommentarer eller ovälkommen uppmärksamhet som har med deras kön att göra?  

 

Av de 17 personer som besvarade fördjupningsenkäten var det två personer som själva hade 

upplevt ovälkommen uppmärksamhet och sex personer som hade hört talas om att det hade 

hänt andra. Utifrån detta resultat valde vi att fördjupa vår förståelse för problematiken 

ytterligare genom intervjustudien. Våra informanter har hört talas om, iakttagit eller själva 

upplevt olika typer av diskriminering eller trakasserier i det internationella arbetet. Det kan 

röra sig om allt från förminskande till fysiska trakasserier. Det finns exempel där våra 

informanter själva sett trakasserier pågå.  
 

[Jag vet] två fall av olika assistenter som blivit obehagligt uppmärksammade av 50-åriga män, så att jag 
har ju sett att det existerar och jag har själv sagt till en gång om att de där uppvaktningarna kanske inte är 
så populära. /�/ Det är klart att företaget har ansvar, men jag har ju ett ansvar också, om en ung tjej 
tycker att det är obehagligt att bli uppvaktad av en äldre man som liksom är för närgången eller så säger 
jag till antingen honom eller chefen. /�/ Jag var väldigt försiktig, och sa att jag trodde att det här hade 
hänt, och han sa �Jättebra att du säger till, sånt här får inte förekomma�.59 

 

Samtidigt som denna informant har observerat dessa fall av trakasserier och även ingripit så 

vill hon inte påstå att detta är någonting som är ett symptomatiskt problem. Våra informanter 

vill på samma sätt betona att de fall som förekommer handlar om individer som trakasserar 

eller trakasseras och att problemet därmed inte finns inneboende i någon struktur. I och med 

det genusperspektiv som vi tillämpar i analysen så benämner vi problemet som strukturellt, 

medan många av våra informanter menar att det är ett individuellt problem. Detta är något 

som vi kommer att återkomma till. 

 

En av våra informanter har berättat om att hon själv vid ett tillfälle utsatts för könskränkningar 

�på allvar� men att det även funnits andra gånger hon inte känt sig helt bekväm. För att 

skydda denna persons identitet kommer vi inte att redogöra för hur detta gick till, utan mer 

hur situationen upplevdes. 
 

Såhär i efterhand skulle jag ha velat säga ifrån, men blev lite chockad över själva situationen/.../ Det där 
var lite obehagligt samtidigt som jag inte gick inte vidare med det på företaget så min chef fick aldrig 
reda på det.60 

 

                                                                                                                                                   
58 Ordet könskränkningar använder vi som ett samlingsbegrepp för sexuella trakasserier och trakasserier på 
grund av kön. 
59 Intervju 12. 
60 Intervju 18.  
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Att det förekommer diskriminering och trakasserier i olika former i det internationella arbetet 

är tydligt. I nästa steg vill vi visa hur man har valt att gå vidare när man mött på denna 

problematik och hur man förklarar det som har inträffat. 

 

Anpassa och hantera 

Alla våra informanter håller med om att ett kränkande bemötande aldrig ska accepteras. Om 

detta inträffar så ska man kunna känna att man har stöd från företaget. Detta är även något 

som vi har kunnat se i företagets jämställdhetsplan där det bland annat står att �(k)vinnor och 

män ska ges samma möjligheter till hjälp och stöd vid problem som kan uppstå på 

arbetsplatsen eller i dess anslutning.�61 Dessvärre är situationen mer komplex än så. Det som 

gör situationen svår är den personen som står för det kränkande beteendet är någon som man 

ska kunna bedriva ett fortsatt samarbete med. Informanten i det förra citatet uttryckte att 

�(d)et blir väldigt komplicerat /.../då kan jag inte bita ifrån hur som helst för man behöver ju 

stöd från dessa människor på mötet dan därpå.�62  

 

Här möts det personliga och det professionella på ett sätt som det är svårt att förhålla sig till. 

Det som gör det svårt är att ansvaret för dessa situationer läggs på de individer som är 

inblandade och att den som utsätts för beteendet som privatperson även befinner sig på 

platsen som representant för företagets intressen. Som vi tidigare tog upp så benämns 

problemet till största del som individuellt. Det förklaras även med att dessa är sammanhang 

som alltid har varit mansdominerade och även nu domineras av äldre, icke-svenska män som 

varit med länge och därför inte är vana att se på kvinnor som jämlika yrkesutövare. Strukturen 

är i och med detta given och upplevs som statisk, och individens roll är att anpassa sig. En 

informant upplever att �man lite slentrianmässigt bara säger att �så är det ju�, att det är ju 

liksom farbröder på de här mötena och, och �så är det� liksom, som att det är en naturlag.�63 

 

Eftersom man i och med detta befinner sig i en struktur som man känner att man inte kan 

påverka så hamnar som sagt en stor del av ansvaret för hur man ska hantera situationen på den 

individ som utsätts för trakasserierna. Man ska helt enkelt �stå på sig� och inte låta sig tryckas 

ner och en del av våra informanter berättar om hur man lär sig efterhand, alltså tuffar till sig 

                                                
61 Företagets jämställdhetsplan. 
62 Intervju 18. 
63 Intervju 8. 
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till nästa gång. En informant menar att �man kanske kan ge någon typ av kurs till alla 

kvinnliga anställda, och säga �så här kan du hantera situationen�.�64 

 

Ett problem som har blivit synligt är att det inte finns någon tydlig information till de 

anställda om vad som egentligen gäller och vilka rättigheter de har. Många av de vi har talat 

med har inte känt till om det finns gemensamma förhållningssätt när det gäller dessa utsatta 

situationer. De som känner till hur policyn ser ut har själva, med viss möda, letat upp 

information som faktiskt finns tillgänglig men inte speciellt lättåtkomlig.  
 

Vi har en policy som säger att vi kan, vi har alltid rätt att lämna ett internationellt möte om vi känner att 
det inte känns bekvämt, då ska man ringa sin chef och så ska man lämna mötet. Jag är osäker på hur 
många som känner till den här policyn.65  

 

Anledningen till att denna informant känner till policyn är att hon, efter att hon kommit hem 

från mötet där hon utsatts för trakasserier, själv bestämde sig för att ta reda på vilka rättigheter 

hon hade och om det fanns något tillvägagångssätt som företaget rekommenderade för dessa 

situationer. Vidare berättar hon att detta problem har diskuterats, om än på ett teoretiskt plan. 
 

Ett förslag på jämställdhetsmål var att fler skulle känna till policyn och det tycker jag är ett vanligt sätt, 
och ett vanligt sätt på företaget att göra icke-mål, det är många mål som slutar med att man ska känna till 
ett dokument eller veta vad som gäller, det känns inte så konkret.66  

 

Det svåra i att överföra våra svenska jämställdhetsvärderingar på representanter från andra 

länder är något som har uppmärksammats och att detta gör det svårt att konfrontera de 

personer som beter sig opassande. Därmed identifieras problemet som kulturellt, till viss del 

även generationsbundet, och därför utanför vad man kan styra på arbetsplatsen. Man 

framhåller att det finns olika sociala normer i olika länder och att man inte gärna vill tala om 

för andra hur de ska bete sig. Detta kommer vi nu att gå närmare in på. 

 

Jämförelse av diskurser 

De jämställdhetsproblem som våra informanter definierar varierar beroende på vilket 

sammanhang man befinner sig i. Det blir tydligt att det finns olika förhållningssätt till 

jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen i jämförelse med den internationella kontexten. Vi 

                                                
64 Intervju 18. 
65 Ibid.   
66 Ibid.  
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definierar dessa som två olika diskurser med två olika jämställdhetskontrakt. Var ligger då 

skillnaderna i hur man kan bete sig, och varför ser det ut så?  

 

Svenskhet och osvenskhet 

Våra informanter har definierat att det finns två olika förhållningssätt som visar vad man kan 

förvänta sig och tolerera i relation till jämställdhet. Vi benämner dessa som två olika 

jämställdhetskontrakt. Det sociala beteendet är därmed kontextbundet. I och med erfarenheter 

av internationella kontakter så är man mycket medveten om att skillnader finns och relaterar 

medvetet och aktivt till dessa skillnader. En aspekt av detta är inställningen till hur det är på 

arbetsplatsen och hur egna normer och värderingar synliggörs när man har utländska 

besökare. 
 

Sen kan det ju vara problem, det kommer ju hit ganska mycket folk också, från andra länder, och där kan 
det vara problem i Sverige ibland att... det som är norm för oss, [så] antar vi att resten av världen ser ut 
också./.../ Det upplever jag som lite pinsamt, när man har mycket besök från, kanske framförallt 
muslimska länder, när vi guidar runt folk i huset, och vid ett tillfälle var det en tjej som då hade väldigt 
kort kjol på sig, och så guidade [hon] runt ett gäng killar från mellanöstern. Jag är ledsen, alltså men där 
står inte resten av världen, det funkar inte så, tyvärr. /.../De blir enormt besvärade, men de förstår ju..67 

 

Det är de muslimska besökarnas traditionella värderingar och reaktioner som definierar det 

svenska förhållningssättet. Det handlar till viss del om att visa respekt för dessa värderingar, 

använda sitt omdöme och anpassa sig efter �de andras� normer, så att de ska kunna känna sig 

välkomna och bekväma. 
 

[Under] en /kurs/, så var det en man från Libyen, och/�/ han/�/ hade problem med sin dator /�/en tjej 
/�/ på [avdelningen]/�/skulle titta på hans dator/�/hon kommer upp och säger då �Hello [namn]�, och 
han säger �No, jag tar aldrig en kvinna i handen.� Och det är klart, hennes reaktion var/�/ �oj, hjälp�. 
Men nu vet vi ju inte om det var mot henne eller mot kvinnor generellt, men jag antar att det var generellt. 
Jag har inte försökt hälsa på honom. Förtjusande och trevlig man annars. /.../ Men det får man väl 
[acceptera att det är] hans religion, vad ska du göra åt det? Då får man ju acceptera det då, �fine�. 68 

 

När man tar emot besökare är förhållningssättet alltså att anpassa sig efter eller acceptera 

dennes kulturella eller religiösa värderingar, även om detta innebär att man då får ge avkall på 

sina egna värderingar. Man är dock medveten om att man gör detta och att andra normer än 

gäller i internationella sammanhang än i den svenska jämställdhetsdiskursen, �i Sverige kan vi 

                                                
67 Intervju 6. 
68 Intervju 10. 
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ställa hårdare krav på hur man kan bete sig mot varandra. Om det sker utomlands finns det 

fortfarande länder där man inte är i närheten.�69 
 

Även när svenska representanter är på besök i utlandet är det alltså deras ansvar att �sänka� 

sin standard, så under båda dessa omständigheter är det upp till dem att anpassa sig efter 

andras normer. Samtidigt så ingår ett visst mått av den svenska jämställdheten som en 

förändringsfaktor i det internationella arbetet. 
 

[S]å enkelt är det ju inte heller men på nåt sätt så är ju ändå Norden, Sverige, Skandinavien ganska långt 
fram i alla internationella sammanhang med kvinnlig representation på höga poster och man måste väl 
bara fortsätta och visa hur naturligt det faktiskt är. Och så får några slå huvudet i väggen, /.../ de som går 
före. /.../ I ett redan konservativt land, både i Frankrike, Tyskland och England och dessutom i branschen 
som är väldigt mansdominerad och konservativ, så den kombinationen är inte något som man kan ändra i 
en handvändning, det måste man jobba med sakta men säkert.70 

 

Detta förändringsarbete måste dock utifrån detta uttalande beskrivas som relativt passivt och 

går ut på att en långvarig och gradvis ökad närvaro av kvinnor kommer att bidra till att 

konservativa värderingar kommer att avta med tiden. Man kan dock fråga sig varför detta 

förändringsarbete måste bedrivas outtalat och varför man nöjer sig med att mer jämställda 

värderingar med tiden normaliseras i det tysta.  

 

När man definierar andra platser eller personer som ojämställda och traditionella passar man 

samtidigt på att positionera sig själv som jämställd och modern. Det egna förhållningssättet 

beskrivs i ord som �naturligt� och i och med detta kan man få intrycket av att det svenska 

jämställdhetsarbetet är avklarat och färdigt, ett naturligt förhållningssätt som inte längre kan 

ses som ett problem.71 Detta är en del av ett identitetsskapande som går ut på att definiera sig 

själv i förhållande till en motsats, och i denna process av att skapa svart och vitt skulle vi vilja 

peka på vikten av att behålla några nyanser av grått. Den problematik som hamnar lite i 

skymundan när man poängterar hur jämställd man är i relation till andra är till exempel 

fördelningen på den egna arbetsplatsen, något som vi exempelvis har kunnat visa på i tidigare 

kapitel. En av våra informanter belyser denna svårighet, hon är medveten om att hon faktiskt 

råkar förlägga jämställdhetsproblemet på annan plats genom att peka på att hon �hoppas att vi 

                                                
69 Intervju 6. 
70 Intervju 8. 
71 de los Reyes (2003) s. 14.  
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inte använder det som en förevändning att vi också ska spegla det här [i Sverige].�72 

Informanten påpekar i och med detta att det fortfarande finns saker att jobba med även här. 

 

När det handlar om identitetsskapande och nationsskapande så ingår det att skapa en 

polariserad relation till �den andra�. Svenskhet är på så sätt helt beroende av att det finns 

någonting som vi definierar som osvenskhet. I nästa steg kan man säga att för att kunna 

definiera sig och poängtera en jämställd position behöver man �den andra� som man kan peka 

ut som ojämställd. Paulina de los Reyes� forskning synliggör invandrare som denna �andra�. 

Det är �vi� som är jämställda, inte �dom�. Vi tycker att det är möjligt och relevant att i detta 

sammanhang göra samma distinktion med utländska kollegor. Detta handlar om villkor för 

social tillhörighet och nationell identitet. De som inte är en del av denna identitet blir avvikare 

som inte delar vårt jämställdhetstänkande.73  
 

Vi har också haft ett stort internationellt möte, /.../ så var de [deltagarna] ifrån [ett] arabland, nu kommer 
jag inte ihåg vilket [land] det var/�/det är bara att konstatera att de är kungar när de kommer, de har 
mycket pengar, och de/�/är störst, mest och bäst. De har naturligtvis noll respekt för kvinnor, /.../Det är 
ju inte bara för att det är [jag] utan beror på deras syn på kvinnor. Det är klart att vi [i Sverige] blir/�/lite 
upprörda, och tänker va fasen, men sen får vi ju strunta i det, du kan ju inte förändra dom heller, det måste 
de/�/göra själva./.../ Men man tycker ju synd om dem, att vara så himla stora och viktiga jämt. /�/ Det 
är ingen stor grej, det är ju en helt annan kultur och det är så.74 

 

En aspekt som är central i detta resonemang är att de skillnader som man kan se och som 

faktiskt finns ses som naturgivna och oföränderliga. Den svenska jämställdheten är för oss 

naturlig och onaturlig för �de andra�. Anledningen till att man så gärna poängterar de 

skillnader som finns är att de samtidigt befäster den egna identiteten och det känns tryggare. 

Det är dock sällan som man problematiserar de historiska processer i vilka skillnaderna har 

skapats.75 Detta bidrar till att ett förändringsarbete ses som svårt eller omöjligt och förklarar 

till viss del varför man inte känner att man kan ta med sig den svenska jämställdheten 

utomlands.  

 

Sammanfattning av resultat 

I denna del har vi alltså presenterat materialet under fyra rubriker, Jämställdhet, Arbetsplatsen 

och fördelningen, Problematiken i det internationella arbetet och Jämförelse av diskurser. 

                                                
72 Intervju 8. 
73 de los Reyes (2003) s. 15.  
74 Intervju 10. 
75 de los Reyes (2003) s. 20.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att jämställdhet ses som ett positivt begrepp, samt att 

mycket fokus läggs på individen i frågan. På arbetsplatsen ses inte jämställdhet som ett 

problem, förutom det faktum att enbart kvinnor arbetar som assistenter. Hur man ser på detta 

faktum varierar, dock är många av informanterna överens om att det beror på traditionella 

värden. Detta faktum, att kvinnor ofta finns i lägre positioner, beror alltså på tradition, och det 

är enligt många av informanterna upp till individen att �visa framfötterna� och �ta för sig� på 

arbetsplatsen.  

 

Problematiken i det internationella arbetet definieras som olika former av ovälkommet 

bemötande på grund av kön, det vill säga diskriminering och trakasserier av olika slag. Många 

informanter tycker att det är svårt att förhålla sig till denna problematik då arbetssituationerna 

kräver mycket samarbete och good-will. Man väljer många gånger att se mellan fingrarna om 

man bemöts på ett dåligt sätt och tycker att det är svårt att tillämpa ett svenskt synsätt även i 

det internationella. När man talar om det nationella i förhållande till det internationella så 

återkommer svårigheterna med att få ihop dessa två synsätt och man anpassar sig mycket efter 

sina utländska kollegor, men poängterar samtidigt att man egentligen inte håller med om deras 

synsätt. 

 

I nästa del kommer vi att fördjupa oss i en diskussion kring det svenska och det 

internationella, vad som kan tänkas ligga till grund för den problematik som man märker i 

arbetet och hur man hanterar de svårigheter som uppstår.  

 

 

Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur frågor om jämställdhet uppfattas och 

visa vilka områden man väljer att peka ut som problemområden i olika diskurser. Utifrån våra 

frågeställningar har vi kunnat se att jämställdhet upplevs som ett positivt begrepp som kopplas 

till individens lika rättigheter och möjligheter. De områden som upplevts som problematiska 

är att det i huvudsak är kvinnor i assistentrollen och könskränkningar i det internationella 

arbetet. Enligt många av informanterna ligger lösningen på båda dessa problem hos individen. 

Det är upp till individen att ta för sig på arbetsplatsen och inte ta åt sig i det internationella 

arbetet.  Dessa två synsätt hamnar i ett paradoxalt förhållande till varandra, vilket vi kommer 
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att problematisera i diskussionen. Inledningsvis så vill vi ta upp ett centralt tema för 

uppsatsen, förhållandet mellan individ och struktur. När man arbetar med jämställdhet ur ett 

genusperspektiv är det grundläggande att analysen utgår både ifrån struktur och individ. Om 

man inte erkänner de strukturella villkoren för individen så förlorar jämställdhetsarbetet sin 

potential att förändra, eftersom maktförhållanden mellan människor då osynliggörs och i och 

med det förnekas.  

 

Att enbart kvinnor arbetar som assistenter beror enligt våra informanter bland annat på att det 

bara är kvinnor som söker en sådan tjänst, och att de trivs med rollen. Det är alltså kvinnans 

individuella val, även om det delvis beror på traditionella värden. Om man ser till detta och 

andra existerande mönster i arbetslivet är det dock svårt att tro på en sådan tanke utifrån vårt 

perspektiv som genusvetare. Ur ett sådant perspektiv finns det tydliga gränser för hur man ska 

bete sig som man eller kvinna på arbetsmarknaden. Dessa gränser kommer både från 

arbetsgivaren, men också från arbetstagaren. Hur man ser på sina möjligheter i arbetslivet är 

också starkt kopplade till denna ordning. Denna ordning benämner vi som ett genussystem, 

vilket i sin tur konkretiseras i ett genuskontrakt. Det kontrakt som vi har kunnat definiera 

innefattar två motsägelsefulla normer, där traditionella värden står i motsats till individens fria 

val. Detta kontrakt inbegriper myten om den svenska jämställdheten som talar om att det 

svenska jämställdhetsarbetet är ett avslutat projekt och därmed inte längre problematiserar 

inordnade strukturer, som exempelvis könssegregering. Detta förklaras i stället just med 

individens fria val, även om detta val visar sig befästa traditionella värden. Att hindra 

individen från att göra detta val blir problematiskt ur ett liberalt perspektiv men kan samtidigt 

leda till den motsatta effekten, ett cementerande av genussystemet som innebär en 

polarisering av män och kvinnor som exempelvis visar sig på arbetsmarknaden, samt en 

hierarkisering dem emellan. Detta innebär att myten om den svenska jämställdheten 

paradoxalt nog istället bidrar till en ökad ojämställdhet, genom fokusering på individnivå och 

blindhet för struktur. Myten om den svenska jämställdheten är samtidigt en central del i 

konstruktionen av den svenska identiteten och självbilden. Som vi har tagit upp så konstrueras 

identiteter kontrastivt, det vill säga i motsats till �den andra�. Detta innebär att jämställdhet 

per definition blir något onåbart för �de andra�. På samma sätt som det finns en polarisering 

och hierarkisering mellan män och kvinnor, så finns det en liknande strukturering mellan 

kulturella identiteter. Denna hierarkisering bygger på en tanke om utveckling och kultivering. 

Det är centralt att komma ihåg att denna tanke om utveckling grundas i en förståelse av 

kulturer utifrån den egna, och det gör den till en etnocentrisk tanke. I en svensk kontext 
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upplevs jämställdhet som en central del av denna tanke. Länder som inte ses som jämställda 

placeras långt ner i hierarkin.  

 

I vårt material har vi dock kunnat se att detta inte är helt oproblematiskt att förhålla sig till. 

Det ses som svårt att ta med sina �svenska� värderingar utomlands och applicera de i andra 

sammanhang. Som vi ser det så beror detta på två motsägelsefulla utgångspunkter, 

etnocentrism och kulturrelativism. 

 

Etnocentrismen visar sig i ett antagande att �svenska�, mer utvecklade jämställdhetstankar 

inte accepteras eller ens kan uttalas i andra kontexter som definieras som alltför traditionella. 

Ett uttryck för denna syn är att Sverige får �gå före� och visa vägen exempelvis i form av att 

skicka kvinnliga representanter på högre poster. Genom att göra detta vill man kanske 

successivt visa på det �naturliga� med jämställdhet. Problemet med denna utgångspunkt är 

tvådelad, dels att den svenska jämställdheten inte problematiseras alls, samt att det görs till en 

individfråga, i detta fall genom kvinnor. Lösningen anses vara att utjämna representationen av 

män och kvinnor istället för höja medvetenheten kring förtryckande strukturer. Jämställdheten 

görs till en fråga om kvinnlig representation, där kvinnan oproblematiserat blir en markör för 

jämställdheten istället för att enbart representera sig själv. 

 

Den kulturrelativistiska synen däremot, har som utgångspunkt att alla kulturer har lika värde, 

och är inte rangordnade gentemot varandra. Det här är också någonting som är återkommande 

i materialet, främst genom en syn på �de andra� som essentiellt skilda från det �svenska�. �De 

andra� blir en kategori som är statisk, och det är heller inte upp till �oss� att döma, eller ändra 

på. Problemet med detta är dels att det finns en risk att det kulturrelativiska perspektivet 

enbart representerar en politiskt korrekt hållning, vilken utgår ifrån en ovilja att hävda sig som 

mer framstående, och därmed konfrontera de normer man upplever i det internationella 

arbetet. Att använda det etnocentriska och kulturrelativistiska perspektiven parallellt kan ses 

som en paradox. Vi ser detta kombinerande av perspektiv som ett sätt för att undvika att 

behöva ta tag i de problem som finns, genom att förlägga dem i en skepnad av oföränderliga, 

kulturella skillnader, och på detta sätt undkomma ansvar. 

 

Varför upplevs det då så svårt att konfrontera jämställdhetsproblemet i den internationella 

kontexten? I det internationella samarbetet är det som sagt centralt att samarbetet går smidigt, 

vilket bidrar till att man gärna undviker konflikter. Vi definierar dock även svaret på frågan 
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som en kombination av politisk korrekthet och rädsla för att pekas ut som elitistisk. Något 

som ofta förblir osagt i denna internationella konflikt är det faktum att den svenska 

lagstiftningen inte ser lika strängt på frågor om trakasserier som exempelvis EG-rätten. Om 

man sätter detta i relation till hur det talas om den svenska jämställdheten kan detta tyckas 

vara paradoxalt. I själva verket gäller den svenska lagstiftningen kring trakasserier enbart i 

arbetslivet, medan det ur ett EG-rättsligt perspektiv ses som en grundläggande mänsklig 

rättighet. Med denna gemensamma lagstiftning i åtanke borde det inte ses som ett problem att 

anta en gemensam utgångspunkt för synen på könskränkningar och jämställdhetsarbete. 

Denna paradox verkar vara någonting som inte ofta tas upp i jämställdhetsdebatten, myten om 

den svenska jämställdheten är fortfarande stark speciellt i relation till andra länder. Frågan är 

varför myten inte blir ifrågasatt, och vilka konsekvenser det får.  

 

Ur ett maktperspektiv kan man tydligt se vem det är som vinner på myten, och vems 

rättigheter som får stå tillbaka. Genom att hävda att jämställdhetsarbetet är avklarat så 

osynliggörs de strukturella förtryck som hela tiden återskapas, men där ansvaret ändå läggs på 

individen. Detta har vi bland annat kunnat visa med hjälp av vårt material, där 

projektassistent, alltså den grupp med enbart kvinnor, har lägst status och lön. Det anses att 

detta är en självvald position, som inte problematiseras utifrån maktperspektivet. Ur detta 

individperspektiv blir också problematiken med könskränkningar i det internationella arbetet 

ett personligt problem, där kvinnan i fråga får hantera situationen på egen hand. Rätten att inte 

behöva utstå kränkningar får alltså stå tillbaka för toleransen gentemot påstådda kulturella 

skillnader.   

 

Den utmaning man nu står inför är att skapa sig en mer nyanserad och bredare bild av den 

svenska jämställdheten, utan att förringa det arbete som redan genomförts. Istället för att ställa 

jämställdhetsarbetet i Sverige i relation till hur det ser ut i andra länder borde fokus ligga på 

att utveckla det egna arbetet. Vi är samtidigt medvetna om att det är problematiskt att göra 

dessa gränsdragningar, och ser helst att detta arbete i framtiden blir en global angelägenhet, 

inte minst i och med en ökad globalisering.  

 

Vi anser också att det är viktigt att poängtera att ökad kvinnlig representation inte per 

automatik bidrar till en ökad jämställdhet, det är viktigt att även fokusera på värderingar, 

attityder och normer. En annan aspekt vi vill lyfta är vikten av ett intersektionellt perspektiv, 

där kön interagerar med andra maktaxlar, exempelvis etnicitet, klass, ålder och sexualitet. 
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Utan detta perspektiv riskerar man att jämställdhetsarbetet blir kulturrasistiskt och 

heterosexistiskt då man hela tiden utgår ifrån en �svensk� heteronormativ kontext. Det här är 

ett perspektiv som lyser med sin frånvaro i den svenska jämställdhetsdebatten, och som vi 

hoppas kommer att problematiseras mer i framtiden.   
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Materialförteckning 

 

Pilotstudie  

Enkätsvar 1-22 
 

Fördjupningsenkät 

Enkätsvar 1-17 
 

Basintervjuer  

Intervju 1, 071025 
Intervju 2, 071101 
Intervju 3, 071106 
 

Intervjustudie 

Intervju 4, 071106 (ej inspelad) 
Intervju 5, 071115 
Intervju 6, 071115 
Intervju 7, 071116 (ej inspelad) 
Intervju 8, 071120 
Intervju 9, 071120 
Intervju 10, 071121 
Intervju 11, 071127 
Intervju 12, 071128 
Intervju 13, 071129 
Intervju 14, 071129 
Intervju 15, 071129 (delvis inspelad) 
Intervju 16, 071129 
Intervju 17, 071130 
Intervju 18, 071130 
Intervju 19, 071203 
 

Övrigt material 

Företagets jämställdhetsplan. 
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Bilagor   
 
Bilaga 1- Försättsbrev och pilotstudie 
 
Hej! 
Du har blivit slumpmässigt utvald att medverka i en enkätundersökning om jämställdheten på 
din arbetsplats! Syftet är att ta reda på mer om vad Du och dina arbetskamrater tycker och ge 
förslag till eventuella förbättringar. 
Enkäten kommer att ta cirka tio minuter att besvara. Du gör detta genom att fylla i 
dokumentet på datorn, spara det och sedan skicka tillbaka det till oss via e-post till adressen 
(Kontaktuppgifter).  
Skicka eller lämna Din besvarade enkät till oss senast fredag den 19:de oktober. 
Enkäterna besvaras anonymt och behandlas konfidentiellt.  
Om Du är intresserad av att medverka ytterligare i undersökningen, eventuellt i intervjuform, 
kontakta gärna oss.  
 
Tack för hjälpen! 
Klara och Sonja 
 
(kontaktuppgifter) 
 
4 § JämL 
Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 
resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall 
lämpa sig för både kvinnor och män. 
 
         Instämmer inte alls  Instämmer helt
           1  2 3 4 
Är dina arbetsuppgifter tillräckligt varierande?    [ ] [ ] [ ] [ ] 
   
Kan du påverka din arbetssituation?     [ ] [ ] [ ]  [ ] 
 
Har kvinnor och män lika stor chans att välja arbetsuppgifter/kunder etc. som kan medföra 
högre lön, större karriärmöjligheter mm?      [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Stannar du ibland hemma (sjukskriver dig eller tar ledigt) för att du inte trivs på ditt jobb?
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Du får ta tillräckligt med ansvar i ditt arbete?    [ ] [ ] [ ] [ ] 
    
Kommentarer och synpunkter: 
 
 
5 § JämL 
Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap. 
 
         Instämmer inte alls  Instämmer helt 
            1 2 3 4 



 

 

Är din arbetsgivare positivt inställd till att kvinnor är föräldralediga?    
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Är de fackliga organisationerna positivt inställda till att kvinnor är föräldralediga?  
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Är dina medarbetare positivt inställda till att kvinnor är föräldralediga?   
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Är din arbetsgivare positivt inställd till att män är föräldralediga?    
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Är de fackliga organisationerna positivt inställda till att män är föräldralediga?  
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Är dina medarbetare positivt inställda till att män är föräldralediga?    
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Kommentarer och synpunkter:  
 
 
6 § JämL 
Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller 
repressalier enligt denna lag. 
         Instämmer inte alls  Instämmer helt 
           1  2 3 4 
Har du under det senaste året upplevt dig utsatt för:  
 
En sexistisk eller könskränkande jargong?    [ ] [ ] [ ] [ ] 
Osynliggörande eller förlöjligande vid möten som du tror har med ditt kön att göra? 
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Ovälkomna kommentarer eller ovälkommen uppmärksamhet som har med ditt utseende att 
göra?           [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Känner du till:           Ja Nej 
 
Föreningens policy mot sexuella trakasserier?      [ ]  [ ] 
Vem på arbetsplatsen du ska vända dig till om du blir utsatt för sexuella trakasserier? 
             [ ] [ ] 
Behövs mer information på arbetsplatsen om sexuella trakasserier eller trakasserier pga. kön? 
             [ ] [ ] 
 
Kommentarer och synpunkter:  
 
 
7 § JämL 
Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete 
och inom olika kategorier av arbetstagare. 
         Instämmer inte alls  Instämmer helt
           1 2 3 4  
Ställdes frågor till dig under intervjun som kan anses vara könsdiskriminerande (frågor om 
framtida graviditeter mm)?       [ ] [ ] [ ] [ ] 
 



 

 

Finns det krav/tester eller annat i rekryteringsförfarandet som missgynnar kvinnor eller män 
på ett onödigt/olämpligt sätt?       [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Känner du till om din arbetsgivare ansträngt sig för att uppmuntra och möjliggöra anställning 
av underrepresenterat kön?       [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Tycker du att det är viktigt att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen (inom varje 
kategori av arbetstagare, inte på arbetsplatsen som sådan)?   

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Synpunkter och kommentarer:  
 
 
 
11 § JämL 
Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka 
lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete 
som är att betrakta som lika eller likvärdigt /�/ 
 
         Instämmer inte alls  Instämmer helt
           1 2 3 4 
Tror du att kvinnor och män har lika lön för lika arbete på din arbetsplats? 
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Tror du att kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete på din arbetsplats?  
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Känner du till vilka kriterier arbetsgivaren tillämpar vid lönesättning?  

[ ] [ ] [ ] [ ] 
Har du möjlighet att påverka din lön genomutbildning och kompetensutveckling?  
           [ ] [ ] [ ] [ ] 
Har du fått ta del av den årliga lönekartläggning och analys av löneskillnader som din 
arbetsgivare är skyldig att göra?      [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Kommentarer och synpunkter:  
 
 
Jag som besvarar enkäten är: Kvinna [ ] Man [ ] 
 
Ålder:  25-29 [ ] 30-39 [ ] 40-49 [ ] 50-59 [ ]  60- [ ] 
 
Antal omyndiga barn:  Inga [ ] 1[ ] 2 [ ] 3 - [ ] 
 
Utbildning:  Grundskola  [ ] Gymnasienivå [ ] Högre utbildning [ ] 
 
Sysselsättningsgrad:  Heltid [ ]  Deltid [ ]  
 
Lön:            
Typ av befattning:  
Ledning [ ] Avdelningschef [ ]  Projektledare [ ]   Projektassistent [ ] 



 

 

Övrigt [ ] 
 
Skulle du vara intresserad av att medverka i en intervjustudie om jämställdhet på din 
arbetsplats? Om ja, lämna dina kontaktuppgifter här, eller kontakta oss:  
 
Uppgifter som ges både i denna enkät och under intervjuer behandlas konfidentiellt och 
kommer bara att ses av oss två. 
 
Tack för Din medverkan! 
Klara och Sonja 
 
(kontaktuppgifter) 
 
 



 

 

Bilaga 2- Försättsbrev och fördjupningsenkät 
 
Hej igen,  
 
Tack för att du besvarade vår förra enkät. Vi har gått igenom alla svar och skulle utifrån detta 
vilja fördjupa oss och låta er förtydliga vissa saker. Det kommer ta cirka tio minuter att svara 
på den här enkäten. Vi är jättetacksamma om du tar dig tid eftersom det skulle berika vår 
undersökning att få ta del av dina åsikter igen!  
Kom ihåg att du besvarar enkäten anonymt och att ditt namn inte kommer att kopplas till dina 
svar. 
Tack på förhand Klara och Sonja 
 
Om det är något du undrar kontakta gärna oss: 
(kontaktuppgifter) 
 
Fördjupningsenkät 
 
Utifrån de svar vi fick på den första enkäten som vi skickade ut för ett par veckor sedan har vi 
kunnat se några områden som verkar vara centrala och ibland problematiska. Vi skulle därför 
vilja fördjupa vår förståelse för dessa områden genom att låta Dig besvara en andra enkät där 
Du får tillfälle att svara ytterligare kring detta. 
 
En fråga som har lyfts har att göra med den internationella aspekten av arbetet.  
 
Under jobbresor, har du någon gång upplevt att du har fått ovälkomna kommentarer eller 
ovälkommen uppmärksamhet som har med ditt kön att göra?     
            ja nej reser inte 
            [ ] [ ] [ ] 
  
Under jobbresor, har du någon gång upplevt att någon kollega har fått ovälkomna 
kommentarer eller ovälkommen uppmärksamhet som har med deras kön att göra? 
            ja nej vet inte 
            [ ] [ ] [ ] 
 
Har du någon gång hört talas att någon kollega som under resor har fått ovälkomna 
kommentarer eller ovälkommen uppmärksamhet som har med deras kön att göra? 
            ja  nej vet ej 
            [ ] [ ] [ ] 
 
Upplever du som arbetstagare att det som tas upp i frågorna ovan är ett problem? 
             ja  nej 
             [ ] [ ] 
 
Känner du att det finns någon att vända sig till om du skulle uppleva att detta var ett problem? 
             ja nej  
             [ ] [ ] 
 
Om du har svarat ja på denna fråga, vem skulle du i sådant fall vända du dig till: 
 
Kommentarer och synpunkter: 



 

 

   
 
Den andra frågan som vi vill fördjupa oss i handlar om kompetens. 
 
Tror du att det är svårare för kvinnor att göra karriär?    ja nej vet ej  
            [ ] [ ] [ ] 
Varför/varför inte: 
 
Anser du att kvinnor och män är bra på olika saker?    ja nej  vet ej 
            [ ] [ ] [ ] 
Varför/varför inte: 
 
Är det viktigt att det finns både män och kvinnor på en arbetsplats?  

ja nej  vet ej 
[ ] [ ] [ ] 

Om ja, varför? Välj det alternativ som känns viktigast för Dig. 
 
Kvinnor och män bidrar med olika perspektiv och lösningar [ ] 
Det bidrar ett bättre arbetsklimat      [ ] 
Det är vinstgivande för företaget      [ ] 
Det är viktigt att det är rättvist      [ ] 
Annat: 
 
Kommentarer  och synpunkter: 
 
Är det viktigt att det finns både män och kvinnor inom samma arbetsgrupp, exempelvis 
projektassistenter?   ja nej vet ej 

[ ] [ ] [ ] 
Varför/varför inte: 
 
 
Jag som besvarar enkäten är: Kvinna [ ] Man [ ] 
 
Ålder:  25-29 [ ] 30-39 [ ] 40-49 [ ] 50-59 [ ]  60- [ ] 
 
Sysselsättningsgrad:  Heltid [ ]  Deltid [ ]  
       
Typ av befattning:  Ledning [ ] Avdelningschef [ ]  Projektledare [ ]  
 Projektassistent [ ]  Övrigt [ ] 
 
Skulle du vara intresserad av att medverka i en intervjustudie om jämställdhet på din 
arbetsplats? Detta skulle hjälpa oss att få ytterligare förståelse för hur Du upplever Din 
arbetsplats. Om ja, lämna dina kontaktuppgifter här, eller kontakta oss. Om du redan har 
anmält ditt intresse så behöver du inte göra det igen.  
 
Kom ihåg att Du besvarar enkäten anonymt och att ditt namn inte kommer att kopplas till dina 
svar. 
 
Tack för Din medverkan! 
Klara och Sonja 



 

 

Bilaga 3- intervjufrågor 
 
Intervjufrågor. 
 
Hur gammal är du? 
Kan du beskriva din familj? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du jobbat här? 
Vad tycker du om ditt jobb och arbetsplats? Berätta lite. 
Hur tänker du kring begreppet jämställdhet? 
Egna funderingar kring jämställdhet och vad det betyder.  
Viktigt, svårt, jobbigt etc? 
 
 
Tema 1: 
Representation och kompetens: 
Hur tänker du kring representationen av kvinnor och män på arbetsplatsen? 
Är det viktigt med en jämn fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen? 
Upplever du att din kompetens tas tillvara? 
Hur tycker du i allmänhet att kompetensen bland personalen tas tillvara? 
Har du utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen? 
Tror du att kvinnor och män har lika stor möjlighet att utvecklas och göra karriär på 
arbetsplatsen? 
 
 
Tema 2:  
Internationella aspekten av arbetet: 
Upplever du att kvinnor och män kan bemötas olika under jobbresor? 
Om det är ett problem, vad tycker du att man ska göra åt det? Vems problem är det, 
föreningen eller individens? 
 
Om du reser i jobbet: 
(Berätta om hur det är att resa, för- och nackdelar. Vad är kul/jobbigt? Finns det något som 
man upplever som problematiskt som man/kvinna?) 
 
Om du inte reser: 
(Har du några tankar om detta i alla fall? Är det något som man pratar om?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


