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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur brett och intensivt tre privata företag i Sverige 
bedriver jämställdhetsarbete. För att närma oss undersökningsområdet genomförde vi en 
djupintervju med ansvarig chef på varje företag samt delade ut en enkät till de anställda. Vi 
analyserade det insamlade materialet med hjälp av genusteori, organisations- och 
förändringsteori, teorier kring jämställdhetsarbete och med hjälp av statistik från tidigare 
forskning. Det resultatet visar på i studien är att alla företagen anser att jämställdhet är viktigt 
och det är viktigt att arbeta med jämställdhet. Företagen arbetar intensivt med jämställdhet 
inom några få områden men de saknar en bredd i jämställdhetsarbetet. Mycket av det 
intensiva arbete som bedrivs är idag omedvetet och företagen reflekterar inte över varför ett 
jämställdhetsarbete ska bedrivas. 
 
Nyckelord: jämställdhetsarbete, jämställdhetsplan, privata företag, förändring 
 
 
 
Abstract 
The purpose of this essay is to investigate and analyze how widely and intensive gender 
equality issues are considered within Swedish companies. Qualitative interviews were 
arranged with personnel managers within each company, and complemented with a 
questionnaire amongst the employees. The collected information was analysed on the basis of 
gender theory, organization and change theory, theory of equal opportunities and historical 
statistics. The outcome of the analysis indicates that companies find gender equality of high 
interest, and important to address within the daily work. However the analysis also shows that 
even though the companies find gender equality important it is only adopted within few areas, 
and not across all departments. Much of the work done on gender equality is done 
unconsciously by the company. They do not reflect on why they need to work with gender 
equality issues. The companies are unaware of and have not reflected over the majority of the 
intense work within gender equality. 
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1. Inledning och syfte 

Sverige har utsetts till världens mest jämställda land både år 2006 och 20071, detta i 

jämförelse med andra länder. Men hur jämställt är Sverige då svenska kvinnor fortfarande 

lägger ner mer tid än män på det obetalda hemarbetet och tar ut största delen av 

föräldraledigheten? (SCB, 2005, ss. 40, 44). Att sträva mot ett samhälle där alla, oavsett kön, 

har samma möjligheter att utvecklas och samma rättigheter till inflytande gynnar hela 

samhället i stort.  

 

För att samhället ska bli jämställt måste kvinnor och män mötas på de områden där de idag är 

särskiljda. Brister i jämställdhet mellan könen lyser igenom i arbetslivet, som är 

könssegregerat gällande uppdelning av yrkesområden och löner. Länge betraktades 

fördelningen 40 procent kvinnor och 60 procent män (eller omvänd fördelning) som en jämn 

fördelning mellan könen, men sen en tid tillbaka strävar regeringen efter en fördelning på 

50/50 (SCB 2005, s. 5). Inom vissa områden är det målet långt borta, exempelvis så innehas 

endast 28 procent av alla chefspositioner i det svenska näringslivet av kvinnor (www.scb.se, 

2007-11-08). 

 

Varje år genomför Jusek2 en arbetsmarknadsundersökning. Den senaste undersökningen visar 

att löneskillnaden mellan män och kvinnor inom staten i stort sett har försvunnit. 

Utvecklingen inom det privata näringslivet har däremot gått åt rakt motsatt håll - 

löneskillnaderna ökar dramatiskt. Undersökningen visar att män inom den privata sektorn får 

2000 kronor mer per månad i ingångslön än vad kvinnor får. Det är en fördubbling sedan 

2006 (Jusek, 2007, s. 3). 

 

Enligt jämställdhetslagen ska alla organisationer med fler än tio anställda upprätta en 

jämställdhetsplan som ska integreras i arbetet för att främja jämställdhet. Denna plan ska 

årligen uppdateras och användas i det dagliga arbetet. Det ska finnas tydliga mål med 

jämställdhetsarbetet och arbetet med jämställdhet ska vara integrerat i den vardagliga 

verksamheten. JämO3 gör årligen kontroller inom den privata sektorn huruvida företag har en 

jämställdhetsplan eller ej, men leder det till att företagen aktivt arbetar med jämställdhet? 

                                                 
1World Economic Forum mäter jämställdhet genom kvinnors ekonomiska delaktighet och inflytande, 
utbildningsnivå, hälsa och politiskt inflytande.  
2 Ett fackförhand som organiserar samhällsvetare, jurister, ekonomer, personalvetare och systemvetare. 
3 Jämställdhetsombudsmannen, JämO, är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter 
oavsett kön, inom bland annat arbetslivet. 
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Borde inte alla företag arbeta med jämställdhet som en självklarhet för att vara rättvisa 

arbetsgivare?  

 

Enligt statistik finns en mer ojämn könsfördelning inom företag i den privata sektorn och de 

saknar en jämställdhetsplan i större utsträckning än statliga och kommunala. Hur kommer det 

då sig att företag inom den privata sektorn inte arbetar med jämställdhet? Eller gör de det 

även om de inte har upprättat någon jämställdhetsplan? Vi anser det intressant att studera 

jämställdhet i privata företag då det inom svenska privata företag brister i arbetet med 

jämställdhet. För denna studie har vi valt att undersöka hur privata företag bedriver 

jämställdhetsarbete.  

 

 

1.1 Brett och intensivt jämställdhetsarbete 

Under denna rubrik definieras begreppet jämställdhet och vi klargör vad vi menar med brett 

och intensivt jämställdhetsarbete.  

 

I Sverige definieras ordet jämställdhet vanligtvis som förhållandet mellan kvinnor och män.  

Ordet jämlikhet innefattar däremot förhållandet mellan alla grupper och individer i samhället 

och utgår från allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexualitet, religion med mera (SCB, 

2005, s. 5). JämO skriver att jämställdhet innebär samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla områden i livet för kvinnor och män. Detta gäller exempelvis makt och 

inflytande, ekonomiskt oberoende, arbetsvillkor, ansvar för hem och barn, utveckling med 

mera (www.jamombud.se, 2007-12-06). 

 

Att bedriva brett och intensivt jämställdhetsarbete är något som vi anser ska ske naturligt. 

Med detta menar vi att jämställdhet ska vara en del av helheten, inte ett fält som skall stå för 

sig själv. Arbetet med jämställdhet är oftast ett ämne som behandlas separat, men vi anser att 

jämställdhetsarbetet är något som bör vara integrerat i den dagliga verksamheten. Jämställdhet 

är oftast något som tas upp vid olika tillfällen men efteråt så stängs dörren och arbetet kring 

jämställdhet lämnas kvar i ett eget rum. 

 

Jämställdhetsarbete kan bedrivas inom flera olika fält och att bedriva det inom flera fält 

innebär enligt oss ett brett jämställdhetsarbete. Detta menar vi innefattar alla de sätt som det 

konkreta jämställdhetsarbetet kan innebära, exempelvis att upprätta och uppdatera en 
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jämställdhetsplan, aktivt främja det underrepresenterade könet vid rekrytering, flexibla 

arbetstider för föräldrar och lönekartläggning. Med intensivt jämställdhetsarbete menar vi hur 

aktivt och medvetet arbetet med jämställdhet är inom de olika fälten, och hur genomtänkt 

arbetet verkligen bedrivs. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur privata företag i Sverige bedriver 

jämställdhetsarbete. Vår frågeställning är: Hur brett och intensivt bedrivs jämställdhetsarbetet 

i svenska privata företag? 

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter vi har valt för denna studie. 

Inledningsvis presenterar vi begreppet genus för att ge en övergripande redogörelse och 

förståelse för begreppet. Detta begrepp anser vi viktigt att presentera då vi utgår ifrån ett 

genusperspektiv. Vi har sedan valt att utgå ifrån en organisations- och förändringsteori, för att 

förklara hur organisationer fungerar och det inbyggda motstånd som finns mot förändringar i 

organisationer. Den sista teoretiska presentationen utgörs av teori kring jämställdhetsarbete 

för att ge en bild av varför och hur jämställdhetsarbete kan bedrivas. Avslutningsvis 

presenterar vi tidigare forskning inom området. 

 

 

2.1 Begreppet genus 

Det engelska ordet ”gender” introducerades på 1980-talet inom feministisk forskning. 

Benämningen genus är en direkt översättning från det engelska ordet gender och 

introducerades som begrepp en kort tid därefter. Genusbegreppet började användas för att 

beskriva hur människor socialt formas till kvinnor och män, samt hur människor formar dessa 

begrepp. Begreppet genus började användas för att det behövdes ett nytt begrepp utan 

värderingar för att kunna beskriva och analysera kvinnors underordning men även hur kvinnor 

och män är delaktiga i denna underordning (Hirdman, 2001, ss. 11-12). 

 

Yvonne Hirdman (1990), professor i historia, var en av de första som introducerade begreppet 

genus. Hon skriver ”…att vi med genusteorier strävar efter att skapa en kategori (eller 
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tankeskola) av samma status som klass, nationalitet och ras.” Hon skriver vidare att genus 

”…bör förstås som någonting betydligt mer hopsmält mellan en människa och hennes 

omgivning, en djupare förståelse av det kulturella och de sociala systemens betydelse för den 

mänskliga handlingen, än en ’kvinno- respektive mansroll’ som hängs på en biologisk kropp. 

Genus bör också förstås som mer ’invecklat’ än begreppet ’socialt kön’” (Hirdman, 1990, s. 

76). 

 

 

2.2 Organisationer, förändring och tröghet   

Göran Ahrne och Apostolis Papakostas (2002), professor respektive lektor i sociologi, skriver 

i boken Organisationer, samhälle och globalisering att människor tillhör olika organisationer 

och är på så vis organiserade. De menar att människors handlande som samhällsvarelser styrs 

till största delen av att de är organiserade (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 14-15).  

 

Organisering handlar om en formell tillhörighet mellan människor. Denna tillhörighet är 

kopplad till en viss uppsättning kollektiva resurser som är knutna till en viss organisation och 

de enskilda individerna är utbytbara. En organisation har en stark förmåga att överleva och 

lever kvar trots att individerna i organisationen byts ut. Ahrne och Papakostas förklarar att det 

inte finns något system eller samhällsstruktur som styr organisationers handlande och att 

organisationer är aktörer till skillnad från exempelvis institutioner. Då en organisation gör 

något är det alltid individer som utgör handlingarna. En individ kan ta hjälp av saker som 

tillhör organisationen, så som tekniska hjälpmedel, men handlingen utgår alltid från individen. 

Även om det är individer som utgör själva handlingen är det organisationen som handlar och 

detta gör organisationen till en aktör (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 15, 46, 51).  

 

De skriver att i allmänhet ses förändring som ett undantag och att det är kortvarigt. Gamla 

rutiner ersätts med nya. Förändringar utmärks vanligtvis av en viss oro och osäkerhet. Inom 

samhällsvetenskapen är det vanligt att förändringar ses som olika stadier med 

övergångsperioder, att det finns ett före och efter. Ahrne och Papakostas menar att 

förändringsprocesser kan förekomma parallellt och behöver inte vara avgränsade stadier 

(Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 61-64). De skriver; ”genom att se till blandningen av olika 

organisationer i det sociala landskapet och hur denna blandning förändras får vi möjligheter 

att hantera problemet med parallella processer av såväl stabilitet som snabba förändringar” 

(Ahrne & Papakostas, 2002, s. 70). Resonemang om hur historien formar framtiden brukar 
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numera ofta sammanfattas som teorier om spårbundenhet. På en allmän nivå brukar detta 

innebära att nuet och framtiden är starkt betingade av historien. Nya organisationer kan under 

vissa förutsättningar tränga undan historiska arv och historien tar inte slut när institutionella 

strukturer etableras (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 66). 

 

”Grundtemat i all organisering är stabilitet (eller med ett mer negativt laddat ord tröghet). 

Människor vill ha något att komma tillbaka till. I organisationer finns därför ett naturligt 

motstånd mot förändring, vilket långtifrån betyder att organisationer inte förändras…” (Ahrne 

& Papakostas, 2002,  ss. 70-71). Förändringsprocesser berör olika organisationer på olika sätt 

och vissa organisationer berörs inte alls. Detta beror på att det finns olika beroende- och 

interaktionskedjor mellan olika organisationer vilket gör att fenomen kan förändras snabbt 

eller långsamt. Det finns inget före och efter i dessa processer utan det är processer som 

istället sker parallellt (Ahrne & Papakostas, 2002, s. 71). 

 

Det finns vissa förändringar som påverkar alla organisationer och som inte har med 

organisationsformer att göra, som tekniska förändringar som berör hela det sociala landskapet. 

Men Ahrne och Papakostas hävdar att dessa förändringar berör organisationer på olika sätt 

och att förändring kan åstadkommas av olika typer av organisationer, gamla som nya. De 

skriver att olika former av värderingar inte påverkar alla organisationer på samma sätt. Ett 

exempel på detta är jämställdhet som haft ett större genomslag i politiken än inom stora 

företag och dess ledning. ”Olika organisationer ger olika förutsättningar för jämställdhet” 

(Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 73-74). 

 

Tröghet beskriver de som något som förändras långsamt och betyder inte bestående, men att 

det finns ett inbyggt motstånd mot förändring. ”I stora drag kan trögheten förstås dels som 

organisationers oförmåga att förändras snabbt eller radikalt och dels som en effekt av 

organisationers ovilja att förändras” (Ahrne & Papakostas, 2002, s. 77). För att kunna 

förändra måste en förståelse finnas för motståndet och trögheten. Organisationers oförmåga 

till förändring kan delas in i tre källor: de kollektiva resurserna, beslutsprocesserna samt en 

oförmåga att se behoven av förändring. Den första källan, de kollektiva resurserna är knutna 

till organisationens vardagliga verksamhet, uppgifter som måste fungera och som är viktigast 

att bevara i organisationen. Organisationens struktur och beslutsprocesser är den andra källan 

till tröghet vid förändring. Den tredje är bristande insikt om problem och möjligheter i 

omgivningen, vissa individer inom organisationen kan se och uppfatta dem, utan att lyckas 
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förmedla detta till organisationen. Oviljan baseras på de värderingar och normer som 

genomsyrar organisationen, samt rädslan att förlora makt, inflytande och trygghet hos grupper 

i organisationen (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 74, 80-81). 

 

 

2.3 Jämställdhetsarbete 

Eva Mark (2000), Fil. dr. i teoretisk filosofi, menar att det är viktigt för den som arbetar med 

jämställdhet i en organisation att ställa sig frågor om varför jämställdhetsarbete måste 

bedrivas. Bedrivs jämställdhetsarbete för att följa jämställdhetslagen, för att upphäva 

orättvisor eller för att förändra och utveckla organisationen? Att arbeta med jämställdhet 

bemöts ofta med ett motstånd och därför är det viktigt att veta varför jämställdhetsarbete 

bedrivs, för sin egen och andras skull (Mark, 2000, s. 3). 

 

Det övergripande syftet med jämställdhetspolitiken är rättvisa och att utgångspunkten är; 

”maktobalans mellan könen, obalans mellan könen med avseende på ekonomiskt oberoende 

samt obalans mellan könen när det gäller ansvar för barn och hem” (Mark, 2000 ss. 3-4). I 

diskussionen kring jämställdhet inom svenska universitet och högskolor, talar statsmakten om 

jämställdhet som kvalitet och inte bara som en demokratisk rättighet. Jämställdhet bedrivs 

som något kvalitetsförbättrande (Mark, 2000, s. 4). 

 

Mark beskriver hur det går att bedriva jämställdhetsarbete på två sätt. Det första sättet är att 

med hjälp av åtgärder på ett aktivt sätt se till att följa jämställdhetslagen. Om denna strategi 

används arbetar organisationen utifrån den struktur som finns i organisationen och att försöka 

förändra organisationen utifrån de förutsättningarna som finns där. Att exempelvis ”…öka det 

underrepresenterade könets antal i ledande befattningar men utan att ifrågasätta den 

traditionella ledarrollen” (Mark, 2000, s. 5). När organisationen försöker förändras på detta 

vis anpassas kvinnorna efter männens värld, enligt Mark, då samhället idag styrs i en manlig 

riktning utifrån ett manligt tänkande. Männens sätt att leva på ses som en könsneutral norm. 

Det andra sättet att jobba med jämställdhet, är att betrakta jämställdhetsarbetet som en del i att 

förändra organisationen och att göra organisationen rättvis och skapa högre kvalitet. I detta 

fall bedrivs jämställdhetsarbetet mot en organisation som idag inte existerar, mot ett tillstånd 

som organisationen bör sträva mot. Detta sätt att förändra organisationen på rör sig om en 

total strukturell och genomgripande förändring (Mark, 2000, ss. 5-6). 

 



 7

Vem gynnas då av dessa förändringar? Mark skriver att en väsentlig del i jämställdhetsarbetet 

är att det ses som en angelägenhet för det underrepresenterade könet. Jämställdhetsarbetet kan 

också ses som en angelägenhet för alla i organisationen då arbetet är en del av att skapa en 

organisation som gynnar både kvinnor och män (Mark, 2000, s. 6). 
 

Att arbeta med och förebygga sexuella trakasserier är en del i jämställdhetsarbetet och är 

lagstadgat. I jämställdhetslagen står följande: 

 
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 

               (Jämställdhetslagen 6 §) 

 

I juli 1998 ändrades jämställdhetslagen och reglerna om arbetsgivarens skyldighet att 

förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen skärptes. Lagen ändrades bland annat för att 

framhäva arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder i förebyggande syfte och att förhindra 

sexuella trakasserier. Det infördes en definition av sexuella trakasserier och med nya lagen 

markerades att sexuella trakasserier inte accepteras i arbetslivet (Mark, 2000, s. 27).  

 

Mark skriver att ”sexuella trakasserier” innefattar två typer av handlingar, dels 

könskränkningar, men även kränkande handlingar av sexuell natur (Mark, 2000, s. 28). Hon 

anser att arbetet med sexuella trakasserier måste innefatta mer än att följa jämställdhetslagen. 

”Det är enligt min mening av vikt att inte stirra sig blind på att anmäla, formellt eller 

informellt, vilka sanktioner som är motiverade eller att peka ut förövare. Det kan naturligtvis 

vara nödvändigt. Men det mer omfattande jämställdhetsarbetet är mer inriktat på att 

förebygga, upplysa och skapa en bra arbetsmiljö för båda könen” (Mark, 2000, s. 33). 
 

Den relation som råder mellan könen på en arbetsplats är till stor del ett oreflekterat och 

omedvetet förhållningssätt. Enligt Mark har konkreta jämställdhetsåtgärder en liten effekt så 

länge förhållningssättet som råder mellan könen förblir omedvetet. Mark skriver att det som 

krävs är en kunskapsprocess som gör de omedvetna attityderna medvetna. ”Vi måste 

undersöka de mekanismer som bibehåller brist på jämställdhet och öppet ta avstånd från det 

maktmissbruk som är förknippat med utövandet av sexuella trakasserier.” (Mark, 2000, s. 33).   
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2.4 Tidigare forskning 

På tal om kvinnor och män är en fickbok som tagits fram sedan 1984 och som är en del av 

Sveriges officiella statistik (SOS). I skriften beskriver de kvantitativ- och kvalitativ 

jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär att det råder en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män inom olika samhällsområden, så som inom yrken, utbildningar, maktpositioner och 

fritidssysselsättning. Kvalitativ jämställdhet innebär istället att ta tillvara på både kvinnor och 

mäns kunskaper och värderingar. Det innebär även att kvinnor och män ska ha samma 

möjlighet att påverka utvecklingen inom samhällets alla områden (SCB, 2006, s. 5). 

 

Det finns en skillnad i hur mycket tid kvinnor och män lägger ner på betalt respektive obetalt 

arbete. ”Sett över veckans alla dagar arbetar kvinnor och män lika mycket, ca 8 timmar per 

dag. Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket 

betalt som obetalt” (SCB, 2006, s. 40). Statistiken visar även på att kvinnorna lägger ner mer 

tid på omsorg om barn i familjen. År 2005 tog exempelvis kvinnor ut 80 procent och männen 

20 procent av föräldrapenningen (SCB, 2006, s. 44). 

 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) är en statlig myndighet som har som främsta uppgift att 

verka för alla människors rättigheter och lika värde i arbetslivet oavsett kön. Inom ramen för 

JämO:s tillsynsansvar ingår att kontinuerligt granska jämställdhetslagens aktiva 

åtgärdsbestämmelser. År 2005 genomförde JämO och Statistiska centralbyrån (SCB) på eget 

initiativ en uppföljning av en undersökning från 1999 för att undersöka om bestämmelser från 

aktiva åtgärder i jämställdhetslagen efterföljs. Rapporten, Jämställdhetsplanen – Hur fungerar 

jämställdhetsarbetet i praktiken?, är en sammanställning av en enkät från ett urval av 6000 

arbetsgivare och är uppdelad på företag och myndigheter. Eftersom vi i denna uppsats 

fokuserar på privata företag återger vi intressant jämförande statistik från andra privata 

företag ur rapporten. Företagen i rapporten delades in i redovisningsgrupper enligt följande; 

10-49 anställda är ett litet företag, 50-199 anställda är ett medelstort och 200 eller fler 

anställda är ett stort företag (JämO & SCB, 2005, s. 15). 

 

En aktuell jämställdhetsplan fanns att tillgå hos cirka 30 procent av företagen, hos de stora 

företagen var siffran avsevärt högre, 79 procent. Bland företagen hade andelen som har en 

jämställdhetsplan ökat från 1999 och det var storleken på företaget som var avgörande för om 

arbetsgivaren hade en aktuell jämställdhetsplan. Enligt rapporten har företagen med en aktuell 

jämställdhetsplan lyckats bättre än de utan jämställdhetsplan med ett antal 
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jämställdhetsåtgärder, såsom intern rörlighet, rekrytering och lika lön för likvärdigt arbete. På 

25 procent av de företag som har en jämställdhetsplan gick information om denna inte ut till 

de anställda på något sätt alls. På 39 procent av de företag i rapporten som har en 

jämställdhetsplan har åtgärder under de senaste två åren vidtagits för att anpassa 

arbetsförhållandena för båda könen. Det som dessa företag åtgärdat var främst den fysiska 

arbetsmiljön. 80 procent av de stora företagen hade vidtagit åtgärder för båda könen att förena 

arbete med föräldraskap (JämO & SCB, 2005, ss. 18-20, 24). 

 

61 procent av företagen i rapporten hade en handlingsplan vid sexuella trakasserier. På stora 

företag låg dock siffran på 90 procent. Rutiner för hanteringen av anmälningar vid sexuella 

trakasserier hade 58 procent av de små och medelstora företagen och 87 procent av de stora. 

Endast nio procent av företagen hade utbildning för de anställda kring sexuella trakasserier. I 

platsannonser inriktade sig inte något av företagen på att öka det underrepresenterade könet 

och bland företagen bedömdes meriterna hos de arbetssökande könsneutralt. 

Sammanfattningsvis är det de större företagen med jämställdhetsplan som arbetar mest aktivt 

med jämställdhet (JämO & SCB, 2005, ss. 26, 29).  

 

Jämställdhet och lönsamhet är en rapport som utarbetades av Närings- och 

teknikutvecklingsverket (NUTEK) i samarbete med jämställdhetsenheten på 

näringsdepartementet. Uppgiften var dels att studera om det finns någon koppling mellan 

jämställdhet och lönsamhet i det svenska näringslivet, dels att utveckla metoder för att försöka 

kvantifiera jämställdhetsbegreppet. Syftet med projektet var att försöka utveckla metoder för 

att föra in jämställdhetstänkandet på alla nivåer i det svenska näringslivet (NUTEK, 1999, s. 

5). 

 

I rapporten från NUTEK beskrivs personalen som en viktig konkurrenskraft i dagens 

framväxande kunskapssamhälle. Det mänskliga kapitalet är av stor vikt för ett företags 

framgång. När det gäller arbetsmotivation är det oftast arbetets utformning och sammanhang 

som är av störst betydelse. De förändringar som krävs för att göra ett företag mer jämställt är 

oftast åtgärder som ökar personalens motivation, en bred kompetensutveckling gynnar 

jämställdheten bättre än åtgärder som är riktade till ett av könen. Hög effektivitet krävs för att 

all kompetens skall tas tillvara. Att fokusera rekryteringen för att hitta bäst lämpade kandidat, 

oavsett kön, är viktigt. Olika människor kompletterar varandra och producerar mer än 

likasinnade. Genom att skapa arbetsgrupper med kvinnor och män, där förutsättningarna finns 
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för lika villkor, kan företagen öka produktiviteten och effektiviteten. Genom att lyfta fram den 

ökade effektiviteten och produktiviteten kan det vara lättare att motivera jämställdhetsarbetet 

på alla plan i företagen (NUTEK, ss. 5-6).  

 

 

3. Metod 

För att söka svar på vår frågeställning valde vi att genomföra både intervjuer och dela ut en 

enkät till tre privata företag. Vi använder oss i uppsatsen av metodpluralism genom att 

använda oss av både en kvalitativ- och kvantitativ ansats (Djurfeldt, m. fl., 2003, s. 21). Detta 

för att få både en bredd genom en enkät (se bilaga 1), och ett djup genom intervjuer. 

 

Vi valde att göra djupintervjuer då vi genom dem kan få nyanserade svar. I motsats till 

enkätinsamling kan vi under en intervju få en djupare kunskap kring ämnet. Vi kunde under 

intervjuns gång vidareutveckla och anpassa frågorna utifrån vad personerna svarade, samt 

ifrågasätta och be om mer utvecklande svar på ett sätt som är omöjligt genom enkätinsamling.  

För att få en bred förståelse kring integreringen av jämställdhetsarbete och hur medvetna de 

anställda är, valde vi att dela ut en enkät på företagen. Intervjuerna genomfördes innan vi 

samlade in och sammanställde enkäten, för att vi inte ville låta oss bli styrda av enkätsvaren.  

 

 

3.1 Företagen 

Vi valde att undersöka tre företag för vår studie. Vår ambition var att få kontakt med 

personalchefen eller annan ansvarig chef och genomföra en intervju med honom/henne samt 

att i samma företag dela ut en enkät till arbetstagarna. Vi kontaktade medelstora eller stora 

företag, med cirka 150-300 anställda, privata företag i olika branscher4, detta för att kunna få 

ett bra underlag för vår enkät. Efter att tre av de företag vi kontaktade tackade ja, skickade vi 

ut ett introduktionsbrev via e-post där vi närmare presenterade oss själva och syftet med 

studien.  

 

De tre företagen vi har undersökt har vi delat upp i företag A, B och C. Personalchef från 

företag A, kallar vi intervjuperson A (IpA) för företag B; intervjuperson B (IpB) och företag 

C; intervjuperson C (IpC), detta för att underlätta vid resultatredovisningen. 

                                                 
4 Att vi valde företag i denna storlek är baserad på JämOs och SCB:s rapport.  



 11

Företag A är ett produktionsföretag i livsmedelsbranschen. De har verkat på marknaden sedan 

mitten av 1900-talet och har 150 anställda fördelade på tre orter i Sverige. Den arbetsplats vi 

besökte och som enkäten distribuerades på ligger i Stockholm och består av 40 anställda, åtta 

tjänstemän och 32 kollektivanställda fabriksarbetare. Personen vi intervjuade är en kvinna och 

har arbetat som produktionschef med personalansvar för arbetarna i produktionen i ett år.  

 

Företag B är ett städbolag som grundades i början av 1970-talet och har cirka 300 anställda 

varav femton tjänstemän. Vi intervjuade den kvinnliga personalchefen som har arbetat på 

huvudkontoret sedan år 2000. Personalen är utspridd på olika arbetsplatser i Stockholm med 

egna arbetsledare och förmän på respektive arbetsplats. Vi distribuerade enkäten till en av 

dessa arbetsplatser. 

 

Företag C är ett finansbolag med 170 anställda på olika avdelningar på kontoret i Stockholm. 

De har verkat på arbetsmarknaden i tio år och har expanderat med 100 anställda de senaste två 

åren. Personen vi intervjuade har arbetat på företaget i två år och hennes titel är HR-specialist5 

samt rekryteringsansvarig. Hon distribuerade vår enkät på en av företagets avdelningar. 

 

 

3.2 Enkäten 

Frågorna på enkäten formulerades med hjälp av jämställdhetslagen och enkätmallar kring 

jämställdhetsarbete på JämO:s hemsida. Vi gick igenom lagen och formulerade sedan 

relevanta frågor. Inledningsvis frågade vi om deras kön, ålder och anställningstid. Vidare 

fortsatte vi fråga om inställning till jämställdhet och hur jämställt de upplever sin egen 

arbetsplats, har de vetskap om jämställdhetsplanen och vad anser de om arbetsplatsen och 

arbetsförhållanden för kvinnor om män. Avslutningsvis frågade vi om diskriminering och 

förändringar inom jämställdhetsområdet. Enkäten utformades och en pilotstudie genomfördes 

på två personer, detta för att se hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten och för att undvika 

eventuella oklarheter (se Ejlertsson, 2005 s. 35). Enkäten omfattade 19 frågor med både 

Ja/Nej, samt skalsvar. Vi valde att inte ha med ”vet ej” som ett svarsalternativ, då vi inte ville 

att det skulle bli enkelt att svara ”vet ej” på en fråga. Varje enkät hade ett följebrev (se bilaga 

1) där vi förklarade vårt syfte, samt konfidentialitetskrav och nyttjandekrav för 

respondenterna (Ejlertsson, 2005, s. 39).  

                                                 
5 HR står för human resource, personalfrågor 
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Enkäten skulle delas ut till arbetstagarna i de olika företagen. Då företagen vi skulle studera 

har totalt mellan 150-300 anställda, som inte arbetar på ett och samma ställe, valde vi att dela 

ut en enkät på en speciell avdelning på respektive företag. På företag A och C kom vi överens 

med den personen vi intervjuade att de själva skulle stå för distributionen av enkäten till 

personalen på de olika avdelningarna och de ansvarade för att personalen fyllde i enkäten. Till 

företag A skickade vi enkäten med post och till företag C lämnade vi enkäten personligen. 

Vid företag B intervjuade vi en personalchef som vidarebefordrade oss till en arbetsledare, 

som i sin tur hänvisade oss till en förman som ansvarade för den arbetsplatsen där vi skulle 

dela ut vår enkät. Vi tog kontakt med förmannen via telefon och skickade sedan enkäten med 

post till arbetsplasten, för att tre dagar senare hämta upp dem. Förmannen sa att det passade 

att vi kom på personalens lunchrast för att samla in fler enkäter. Denna distributionsmetod 

fungerade inte på denna arbetsplats.  

 

Den första arbetsplatsen vi besökte, företag A, har cirka 40 anställda och där fick vi in 28 

svar. Vi insåg senare att denna respons var mycket bra, då personalansvarig meddelat att cirka 

26 svar var möjligt på grund av skiftarbete. På det andra företaget, företag B, kom vi överens 

med personalchefen att besöka en arbetsplats med totalt 50 anställda, där fick vi endast in sju 

svar. Denna mycket låga svarsfrekvens tror vi berodde på distributions-, kommunikations- 

och språksvårigheter, detta problematiserar vi vidare i diskussionen. Det tredje företaget, 

företag C, är uppdelat på flertalet avdelningar och där fick vi tillgång till en avdelning med 40 

anställda. Där distribuerade personen vi intervjuade enkäten via personernas postfack. Hon 

skickade ut en påminnelse via e-post efter en vecka, och vi fick in totalt 18 enkätsvar från det 

företaget. 

 

 

3.3 Intervjuerna 

Intervjufrågorna utvecklades i samband med enkätfrågorna och vi skapade en intervjuguide 

(se bilaga 2) (Widerberg, 2002, s. 6). Intervjuguiden valde vi att utforma utifrån tre olika 

teman. Vårt första tema var inställning, med det menar vi personalchefens/ansvarig chefs 

inställning till jämställdhet, det vill säga egna åsikter och hur viktigt de själva anser det vara. 

Som andra tema valde vi det konkreta jämställdhetsarbetet. Hur arbetar företaget rent konkret 

med jämställdhet? Hur jämställdhetsplanen används, hur integrerad är den i verksamheten och 

hur aktivt bedrivs arbetet? Men framförallt om de anser att de anställda är medvetna om 

jämställdhetsarbetet och om det genomsyrar det dagliga arbetet på företaget. Det tredje temat 
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handlar om förändring. Hur hanterar företaget i allmänhet förändring och varifrån kommer 

besluten om förändring. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, för att inte vara 

helt låsta till de frågor vi hade utan kunna anpassa frågorna under intervjuns gång.  Vi 

formulerade sex övergripande frågor som intervjupersonerna fick ta del av innan intervjun. 

Utöver dessa frågor hade vi stödfrågor för oss själva som vi använde oss av under intervjuns 

gång.  

 

Vi genomförde intervjuer med personalchef eller annan ansvarig chef, på respektive företag. 

Detta för att få en djupare förståelse för företagens inställning till och hur de arbetar med 

jämställdhet. Denna person är den som bär ansvaret för jämställdhetsarbetet i företaget och får 

representera företaget i denna fråga. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats. Vi 

ansåg det bäst att genomföra intervjuerna på deras respektive arbetsplats då vi intervjuar dem 

i deras yrkesroll. Det var ett önskemål från chefernas sida, att se frågorna innan 

intervjutillfället, vilket de fick och vi ansåg att det skulle vara fördelaktigt då de skulle hinna 

förbereda sig och vi skulle få mer genomtänkta svar. Vi diskuterade även nackdelarna med 

detta och en nackdel är att eftersom cheferna vet vad vi ska fråga kan detta påverka svaren i 

intervjuerna. Vi noterade även att cheferna var måna om att läsa enkäten innan den lämnades 

till personalen, för att ta del av och godkänna dess innehåll, ingen av dem hade dock några 

anmärkningar. 

 

Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas samtycke. Varje intervju inleddes med 

bakgrundsfrågor om företaget. Under intervjuerna var en av oss mer aktiv genom att ställa 

frågorna och följdfrågorna, den andre antecknade och följde upp med frågor om det var 

nödvändigt. Varje intervju tog cirka 50 minuter.  

 

 

3.4 Bearbetning 

De data vi fick in från intervjuerna och enkäten sammanställde vi var för sig. Varje 

genomförd intervju transkriberades och denna transkribering skrev vi sedan ut i en löpande 

sammanhängande text. När vi genomfört detta med alla intervjuer jämförde vi dem och tog 

bort delar ur varje intervju som vi inte ansåg relevant för vår frågeställning. Slutligen 

sammanställde vi alla tre intervjuer till en sammanhängande text med belysande citat. Denna 

text presenteras som intervjuredogörelse i vår resultatdel.  
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De enkäter vi samlade in numrerades och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS. Vi 

hade 19 frågor på enkäten som vi lade in som variabler i programmet. Som variabel 20 lade vi 

in ”företag”, så vi skulle ha möjlighet att analysera företagen var för sig. Svaren från varje 

fråga redovisar vi med hjälp av frekvenstabeller. Detta gjorde vi även separat för varje 

företag. Vi gjorde även envägsvariansanalyser (ANOVA), för att få fram signifikanta 

skillnader mellan företagen. Vi tog fram medelvärden av svaren på varje fråga och företag 

samt medelvärdet uppdelat på kvinnor och män på vissa frågor. Vi presenterar enkätsvaren i 

tabell- och textform i vår resultatdel under rubriken enkätredovisning. 

 

Intervjuerna och enkätsvaren anser vi har gett oss ett bra underlag för att besvara vår 

frågeställning. Under intervjuerna framkom att intervjupersonerna främst såg jämställdhet 

mellan könen som en jämn fördelning av antal kvinnor och män. Vi har en annan syn på vad 

jämställdhet är och den innefattar mer än antalet kvinnor och män. Det är möjligt att vi hade 

behövt förklara vår syn på vad jämställdhet är för intervjupersonerna innan intervjuerna. Hade 

vi talat om vår definition innan så hade intervjun mer fokuserat på jämställdhet mellan könen. 

Det vi ville åt var dels deras spontana svar och tankar kring jämställdhet och vi ville förstå 

varför och hur de bedriver jämställdhetsarbetet, det är möjligt att vi gått miste om det om vi 

definierat begreppet jämställdhet innan intervjun. Samma sak gäller även enkäten, vi hade där 

kunnat definiera begreppet innan. Men i enkäten så skrev vi i alla fall jämställdhet mellan 

könen.  

 

Vissa av enkätfrågorna anser vi i viss mån problematiska. Då vi fick bortfall på en del av våra 

enkätfrågor, antar vi att dessa frågor kan ha tolkats fel. Vi har efterhand insett att de som 

svarade på enkäten kan även de ha haft olika definitioner på vad jämställdhet är. Detta gör att 

de kan ha tolkat frågan annorlunda än vad vi tänkt.  

 

Vissa av dessa bortfall anser vi beror på att svarsalternativet ”vej ej” saknas. Däremot på 

frågorna om föräldraledighet (se fråga 13, 14 i bilaga 1) tror vi bortfallet beror på att de inte 

kunde svara på frågorna i brist på erfarenhet. Av dem som svarade på vår enkät var det 

betydligt fler män än kvinnor. Det är möjligt att svaren blivit annorlunda om 

könsfördelningen sett annorlunda ut.  
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4. Resultat och analys 

Under denna rubrik presenterar vi inledningsvis resultaten från enkäten och därefter resultaten 

från intervjuerna. Intervjuerna presenteras i en löpande text varvat med belysande citat. 

Enkäten presenteras i tabellform med förklarande text. Dessa resultat analyseras sedan i 

analysdelen med våra teorier och tidigare forskning. 

 

 

4.1 Resultat - Enkätredovisning 

Vi fick totalt in 53 enkätsvar från de tre företagen. Från företag A fick vi in 28 svar, från 

företag B fick vi in sju svar och från företag C fick vi in 18 svar. 
 

Av de 53 som svarade på enkäten var 18 kvinnor och 32 var män, tre personer uppgav inte sitt 

kön. Vi delade in ålder i tre olika grupper, 18-34, 35-49 och 50-65. Flest av dem som svarade 

var i åldersgruppen 18-34, 49,1 procent. Vi bad dem ringa in sina svar. 
 

Tabell 1. 

Fråga 4; Hur viktigt tycker du att det är med jämställdhet mellan könen?  

 

 Antal Procent 
1 Inte alls viktigt 3 5,7 
2 1 1,9 
3 8 15,1 
4 15 28,3 
5 Mycket viktigt 26 49,1 
Total 53 100 
 

49,1 procent svarade att de tycker att det är mycket viktigt med jämställdhet. Totalt 77,4 

procent har svarat att de tycker det är viktigt. 5,7 procent anser att det inte alls är viktigt med 

jämställdhet. Medelvärdet på respektive företag var enligt följande, företag A, 3,82 

företag B, 4,57 och företag C, 4,44. Medelvärdet för kvinnor är 4,56 och för män 3,88. 
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Tabell 2. 

Fråga 5, Tycker du att det är viktigt att arbeta med jämställdhet på företag? 

 

 Antal Procent 
1 Inte alls viktigt 1 1,9 
2 4 7,5 
3 5 9,4 
4 14 26,4 
5 Mycket viktigt 29 54,7 
Total 53 100 
 

På frågan svarade 54,7 procent att de tycker att det är mycket viktigt att arbeta med 

jämställdhet i företag. 81,1 procent svarade att det är viktigt. På frågan om hur jämställt de 

upplever sitt eget företag fick vi ett medelvärde på alla företagen på 3,43. Denna siffra skiljde 

sig åt mellan företagen, medelvärdet på företag A var, 2,89, på B, 4,29 och C, 3,94. 

Medelvärdet uppdelat på kön var 4,67 för kvinnor och 4,00 för män. 
 

Tabell 3. 

Fråga 7, Vet du om det finns en jämställdhetsplan på din arbetsplats? 

 

 Antal Procent 
Ja 3 5,8 
Nej 44 84,6 
Jag vet inte vad det är 5 9,6 
Total 52 100 
Uppgift Saknas 1  
 

Endast 5,8 (tre personer) procent hade vetskap om en jämställdhetsplan på företaget. Dock 

hade bara ett av de tre företagen (företag B) som vi undersökte en jämställdhetsplan, sju av de 

53 svaren som vi fick in tillhör det företaget. Från detta företag hade endast en person svarat 

ja, två personer från företag C svarade ja på frågan, även då de inte har en jämställdhetsplan. 

84,6 procent svarade att företaget inte hade någon jämställdhetsplan, fem personer svarade att 

de inte visste vad en jämställdhetsplan är för något.    
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Tabell 4. 

Fråga 8, Anser du att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete på ert företag? 

 

 Antal Procent 
Ja 10 21,7 
Nej 36 78,3 
Total 46 100 
Uppgift saknas 7  
 

21,7 procent anser att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete på deras arbetsplats och 

78,3 procent svarade att det inte gör det. Sju personer svarade inte alls på denna fråga. 

Följande fråga handlade om de anser att jämställdhetsarbetet märks av i den dagliga 

verksamheten.  

 

Tabell 5. 

Fråga 9, Märks jämställdhetsarbetet av i den dagliga verksamheten? 

 

 Antal Procent 
1 Instämmer inte alls 12 25,5 
2 9 19,1 
3 20 42,6 
4 3 6,4 
5 Instämmer helt 3 6,4 
Total 47 100 
Uppgift saknas 6  
 

44,6 procent svarade att de inte instämmer, 12,8 procent svarade att de instämmer.  
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Tabell 6. 

Fråga 10 a, Anser du att er arbetsplats är lämpad för både kvinnor och män gällande den 

konkreta utformningen, maskiner, verktyg, hjälpmedel, arbetskläder etc.? 

 

 Antal Procent 
1 Instämmer inte alls 4 7,7 
2 6 11,5 
3 11 21,2 
4 8 15,4 
5 Instämmer helt 23 44,2 
Total 52 100 
Uppgift saknas 1  
 

44,2 procent svarade att de instämmer helt på fråga tio. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan företagen (p<0,00). På företag B svarade 57,1 procent att de instämmer helt och på 

företag C svarade 88,9 procent detsamma. På företag A däremot svarade endast 10,7 procent 

att de instämmer helt. Det var enbart personer från företag A som svarade på följdfrågan 10b 

som var en öppen fråga. Sammanlagt var det tre personer som svarade på denna fråga, två 

personer skrev att det var tunga lyft och en person svarade att arbetsplatsen behövde 

moderniseras. 

 

Tabell 7. 

Fråga 11, Anser du att arbetsförhållandena är lämpade för kvinnor gällande flexibilitet, 

arbetstid och föräldraledighet etc.? 

 

 Antal Procent 
1 Instämmer inte alls 3 5,9 
2 5 9,8 
3 15 29,4 
4 10 19,6 
5 Instämmer helt 18 35,3 
Total 51 100 
Uppgift saknas 2  
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Tabell 8. 

Fråga 12, Anser du att arbetsförhållandena är lämpade för män gällande flexibilitet, arbetstid 

och föräldraledighet etc.? 

 

 Antal Procent 
1 Instämmer inte alls 1 2 
2 4 8 
3 15 30 
4 15 30 
5 Instämmer helt 15 30 
Total 50 100 
Uppgift saknas 3  
 

På frågan om de anser att arbetsförhållandena är lämpade för kvinnor svarade 54,9 procent att 

de instämmer. På nästa fråga om arbetsförhållandena är lämpade för män svarade 56,6 procent 

att de instämmer. På följande fråga om hur förutsättningarna är att vara föräldraledig för 

kvinnor, svarade 54,7 procent instämmande. På frågan om hur förutsättningarna är att vara 

föräldraledig för en man, svarade 56,6 procent instämmande. Dessa svar skiljde sig inte 

avsevärt mellan företagen.  

 

På frågan om de anser att båda könen blir representerade vid nyrekrytering svarade 49,2 att de 

anser det. På frågan om de anser att båda könen har samma tillträde till utbildning och 

kompetensutveckling svarade 64,2 procent att de ansåg det. På företag A ligger denna siffra 

på 46,8 procent och på företag C ligger den på 88,9 procent.  

 

Tabell 9. 

Fråga 17, Vet du vad företaget har för handlingsplan vid sexuella trakasserier? 

 

 Antal Procent 
Ja 2 3,8 
Nej 50 96,2 
Total 52 100 
Uppgift saknas 1  
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96,2 procent svarade nej på frågan om de vet vad företaget har för handlingsplan vid sexuella 

trakasserier. Två av de tre företagen har en handlingsplan vid sexuella trakasserier. På företag 

B som har en handlingsplan svarade alla som medverkade i enkäten nej. Det andra företaget 

som har en handlingsplan är företag A där svarade 2 av 28 ja. 

 

Tabell 10. 

Fråga 18, Har du någon gång känt dig diskriminerad på arbetet på grund av ditt kön? 

 

 Antal Procent 
Ja 4 7,8 
Nej 47 92,2 
Total 51 100 
Uppgift saknas 2  
 

På alla företag finns det någon som har känt sig diskriminerad på grund av sitt kön. På företag 

A svarade 27 personer på frågan varav två av dessa känt sig diskriminerade. På företag B en 

av sju och på företag C har en person av de 17 som svarade känt sig diskriminerad.  

 

 

4.2 Resultat - Intervjuredogörelse 

Vi inledde alla intervjuerna med att fråga om intervjupersonernas egen inställning till 

jämställdhet. Alla tre svarade att de tycker att jämställdhet är jätteviktigt. IpC påpekade att det 

är viktigt både privat och i arbetslivet. Att arbeta med jämställdhet är en självklarhet för de 

tre. IpA:s främsta verktyg att jobba med jämställdhet är rekryteringen. Hon menade att det 

finns säkert andra verktyg att jobba med jämställdhet, men som hon inte har ”fått” tillgång till. 

Vidare fortsatte hon att det är viktigt att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män för 

”stämningens skull”, med fler män blir det som hon säger en råare stämning. Ett likvärdigt 

svar fick vi av IpB, hon menar att för att vara ett modernt välfungerande företag ska det vara 

”lagom av allt”. IpB säger däremot att företagets förre VD hade en syn på tjejer som det 

svagare könet och att städyrket inte var lämpat för tjejer. IpB tror att dennes syn påverkade så 

att det blev fler män än kvinnor i företaget. Hon säger att hon inte medvetet påverkat så 

mycket och att det inte varit hennes tanke, men att det exempelvis behövs fler kvinnor som 

arbetsledare.  
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Det är viktigt för alla som vi intervjuade att jobba med jämställdhet, samtidigt som de säger 

att det inte är något de jobbar aktivt med eller går och tänker på hela tiden. IpA säger att:  

 

”Tyvärr så tror jag inte att det påverkar så himla mycket, jag tänker inte på det dagligen, i mitt 

arbete arbetar jag inte mot några speciella mål, det är mer min egen inställning och privata 

åsikter som påverkar mer, mina värderingar, hoppas jag i alla fall, men det är ingenting jag 

arbetar emot” (Intervju med IpA). 

 

Vidare fortsätter hon med att säga att de är ett ungt företag, medelåldern hos de anställda 

ligger på 32 år och ”den generationen” tänker inte så mycket på jämställdhet, då jämställdhet 

känns som en självklarhet för de flesta.  

 

Vi bad dem att ge sin definition av jämställdhet. Om jämställdhet mellan könen sa IpA att det 

ska vara samma förutsättningar för kvinnor och män. IpB:s definition är lite bredare, hon 

säger att det ska vara blandat både gällande kvinnligt och manligt och nationaliteter samt unga 

och gamla. IpC definierar jämställdhet som: 

 

”Män och kvinnor ska ha samma rättigheter att påverka sin situation både privat och i 

arbetslivet” (Intervju med IpC).  

Alla tre anser att företagen är jämställda gällande könsfördelningen, det vill säga lika många 

kvinnor som män. IpB har precis räknat efter och inser att det bara skiljer på en person.  

 

”Så jämställda är vi, det går ju inte att dela på den personen” (Intervju med IpB). 
 

Alla menar på att det finns en uppdelning gällande vilka positioner som innehas av män och 

vilka som innehas av kvinnor i respektive företag.  

 

Två av företagen tillämpar skiftarbete och har därför olika arbetstider. Detta anser inte de 

intervjuade som ett problem för något av könen, men de nämner båda två att de har fått 

anmärkningar från kvinnor som säger att de inte kan jobba vissa tider för att de måste hämta 

och lämna barn på dagis. IpB säger att arbetstiden aldrig har varit något hinder för en man på 

deras företag.  
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Alla anser att deras företag är anpassade för föräldrar. IpA påpekar att de har många pappor 

som tar ut föräldraledighet en dag i veckan, trots att de egentligen inte behöver godkänna det. 

IpC säger att deras företag är ett ”föräldravänligt” företag och detta är uttalat från ledningen. 

 

”Vi har bra kontakt med vår föräldralediga personal, föräldralunch för info, samt att de alltid 

är medbjudna på aktiviteter, vi försöker, sen är det deras val. Många kommer in och är med på 

möten, eftersom det är många chefer som är lediga som har barn och då tar de barnen med 

sig” (Intervju med IpC). 

 

Vi frågade om de anser att arbetsplatsen och den konkreta arbetsmiljön är anpassad för både 

kvinnor och män. IpB svarar att: 

 

”Man får höra från en manlig driftledare om att man måste vara stark, vadå stark? Sånt har jag 

inte velat höra. Det behövs ingen muskelkraft” (Intervju med IpB). 

 

Företag C som endast har kontorsanställda ser inte arbetsplatsens utformning som en 

avgränsning för något kön. IpA däremot anser att det är för många moment med tunga lyft 

som ingår i arbetsuppgifterna på deras arbetsplats. Därför kan hon inte ta in tjejer på alla 

positioner.  

 

”Jag försöker ta in tjejer i den mån det passar, men vissa moment är för tunga, där kan jag inte 

rent fysiskt ta in tjejer” (Intervju med IpA). 

 

På frågan om IpA ser det som ett problem att inte kunna ha tjejer på alla positioner svarar 

hon: 

  

”Inte för jämställdheten, men för att det begränsar mig i min rekrytering, jämställdhetsmässigt 

är det för många tunga jobb” (Intervju med IpA). 

 

Hon fortsätter med att säga att på många linjer6 kan det vara bra att vara en kille och en tjej, 

då olika egenskaper kompletterar varandra. Företaget, menar hon, har inte lagt ner tid och 

pengar på att öka förutsättningarna för båda könen, det blir en kostnadsfråga för att kunna 

                                                 
6 Med linje menas produktionslinje, det vill säga en maskin som tillverkar en viss produkt  
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göra det och sedermera en ledningsfråga. Är det en ren arbetsmiljöfråga kan det nog gå, inte 

om det bara skulle handla om jämställdhet, påpekar IpA. På vår följdfråga, om det inte var 

något hon kunde ta upp med ledningen, svarade IpA att: 

 

 ”…det är inte tillräckligt, det är inget som syns att det kostar pengar, jag tror inte att man i 

ledningen ser att inte jobba med jämställdhet kostar pengar” (Intervju med IpA). 

Inget av företagen påstår sig jobba aktivt med jämställdhet och inget av företagen har ställt sig 

frågor om varför de ska arbeta med jämställdhet. IpA säger att jämställdhet inte prioriteras 

och att det är en kostnadsfråga. Endast ett av företagen har en jämställdhetsplan. Denna är inte 

uppgraderad i år och är inte integrerad i verksamheten. IpA berättar att när den förra 

personalchefen frågade om de hade en jämställdhetsplan svarade VD att det är inget vi 

prioriterar, för det är inget som kontrolleras fast det är lag. Vår följdfråga blir om IpA 

undviker att framföra sina åsikter kring vikten av jämställdhetsarbetet, då hon vet att VD är 

negativ. Hon svarade då att:  

 

”Nej, jag är för mycket ’pain in the ass’ jag tycker att det är en viktig fråga. Jag hade aldrig 

tackat ja till att ni skulle komma om jag inte tyckte att vi ska jobba med det” (Intervju med 

IpA).  

 

IpA säger att hon är begränsad i vad hon vet om jämställdhet: 

 

”Jag skulle kunna jobba mer om jag visste mer om det” (Intervju med IpA). 

 

Samtidigt säger IpA att det inte behöver ta så mycket utrymme, utan kan säkert integreras i en 

annan grupp, till exempel miljöfrågor.  

”Framförallt känner jag att det måste komma uppifrån, VD:s inställning är viktig” (Intervju 

med IpA). 

 

Det finns inte några mätbara jämställdhetsmål i något av företagen. Inget av företagen har 

jämställdheten integrerat i företagets policy och mål. Jämställdhetsarbetet är inte heller 

integrerat i den dagliga verksamheten. Företag C har växt så snabbt att de inte haft tid, de har 

fokuserat på att ta hand om den nya personalen och byggt upp en personalhandbok och ett 

introduktionsprogram. IpC tror inte att det är en kostnadsfråga, hon säger:  
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”Nej, absolut inte, är det något vi vill ta upp, behöver göras har vi inte fått avslag någon gång, 

det handlar om tiden. Vi ska till exempel genomföra en friskvårdprofil, och det har vi inte 

heller hunnit genomföra” (Intervju med IpC). 

 

IpC säger även att hon vill jobba mer aktivt med jämställdhet, att det står högt på hennes 

agenda, men inte lika högt på hennes chefs. IpB däremot säger att det är viktigare att se till att 

lönerna betalas ut. 

Två av företagen har en handlingsplan vid sexuella trakasserier. IpA, som jobbar på ett av 

dessa företag, fick dock fråga sig fram och hittade ett dokument till slut.  

 

”Jag hittade den för att ni skulle komma hit, det var inget jag fick information om när jag 

började, jag visste inte var den fanns”. Vidare fortsätter hon; ”Detta, att ni kommer hit, är ett 

bra verktyg för mig att driva denna fråga och påverka ledningen” (Intervju med IpA). 

 

Alla tre anser att de arbetar med att rekrytera det underrepresenterade könet vid 

nyanställningar och alla har könsneutrala annonser. IpC säger att de försöker skriva så 

könsneutrala annonser som möjligt för att attrahera båda könen. Alla tre företag anser att de 

hanterar förändringar på ett mycket bra sätt. IpC säger att:  

 

”Företaget är väldigt positivt, (till förändringar, vår anmärkning.) vi är i en sån expansionsfas, 

och det förändras så otroligt mycket hela tiden, annars trivs man inte att jobba här om man 

inte är flexibel, det kan vara lite för mycket ibland” (Intervju men IpC). 
 

IpB menar att deras företag suktar efter förändringar, inte för att de vantrivs utan tvärtom. 

Förändringarna kommer främst uppifrån i alla tre företagen och kommunikationen kunde vara 

bättre. Det finns heller inget motstånd mot förändringar hos personalen menar de. Ingen av 

dem har genomfört några förändringar inom jämställdhetsområdet de senaste två åren. 

 

 

4.3 Analys 

4.3.1 Varför jämställdhet? 

För att kunna arbeta med jämställdhet i organisationer är det viktigt att ställa sig frågor om 

varför jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Är det för att följa jämställdhetslagen, upphäva 

orättvisor eller för att förändra och utveckla organisationen? (Mark, 2000, s. 3). Alla tre 
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intervjupersonerna från våra företag är personligen engagerade i ämnet och svarade att de 

tycker att jämställdhet är jätteviktigt och att arbeta med jämställdhet är en självklarhet. Men 

ingen av dem hade ställt sig frågan om varför det är viktigt att arbeta med jämställdhet i deras 

företag och därmed inte heller motiverat varför det ska bedrivas jämställdhetsarbete.  

Jämställdhet, menar Mark, möts ofta med motstånd och det är därför viktigt att veta varför 

jämställdhetsarbetet ska bedrivas (Mark, 2000, s. 3). Vi anser att om inte intervjupersonerna, 

som har ansvar för jämställdhetsfrågorna på respektive företag, har ställt sig dessa frågor, hur 

kan de då motivera jämställdhetsarbetet och hantera det motstånd som kan uppstå. 

Enkätsvaren från alla företag visar på att 49,1 procent tycker att det är mycket viktigt med 

jämställdhet. Sammantaget svarade 77,4 procent att det är viktigt. Detta visar på att de 

anställda anser jämställdhet viktigt och ännu tydligare framgår det genom att fler, 81,1 

procent svarade att det är viktigt, på frågan om det är viktigt att arbeta med jämställdhet på 

företag. Både genom enkätsvaren och genom intervjuerna framkom att det är viktigt med 

jämställdhet och att det är viktigt att arbeta med jämställdhet på företag, vilket gjorde oss 

positivt överraskade. Ahrne och Papakostas nämner att olika organisationer ger olika 

förutsättningar för jämställdhet och för att kunna förändra måste en förståelse finnas för 

motståndet (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 73-74). Vi anser att då många i företagen tycker 

att det är viktigt med jämställdhet borde det vara lättare att motivera och hantera det motstånd 

som kan uppstå vid arbetet med jämställdhet.  

 

I princip är chefer, medarbetare och ledning positiva till jämställdhet, så länge det inte 

påverkar strukturer och kräver handling i praktiken (Roth, 2007, s. 153). Jämställdhetsarbete 

innebär konkreta handlingar som påverkar strukturer.  För två av företagen i vår studie 

handlar jämställdhetsarbetet främst om att avsätta tid till det. Ahrne och Papakostas förklarar 

att en orsak till organisationers oförmåga till förändring är de kollektiva resurserna, då de är 

knutna till organisationens vardagliga verksamhet, uppgifter som måste fungera och är 

viktigast att bevara i organisationen (Ahrne & Papakostas, 2002, s. 77). Vid två av 

intervjuerna framkom att det obefintliga jämställdhetsarbetet beror på tidsbrist. IpB nämner 

att hennes prioritering ligger vid att till exempel lönerna skulle betalas. Även företag C som är 

i en expansiv fas hänvisar till tidsbrist. IpC säger att de exempelvis har prioriterat att bygga 

upp ett introduktionsprogram för de nyanställda. I dessa företag handlar det om att fokusera 

på verksamhetens vardagliga sysslor, ta hand om nyanställda och betala ut löner. Vilket de 

menar hindrar dem från att lägga ner tid på att arbeta med jämställdhet.  
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IpC anser att jämställdhet är mycket viktigt och hon tar för givet att de anställda har samma 

värderingar. Hon påpekar att de är ett ungt företag, med en medelålder på 32 år. Därför anser 

hon att jämställdhet borde vara en självklarhet för dem som jobbar där, vilket visar sig genom 

enkätsvaren. I enkäten svarade 94,5 procent på företag C att de anser jämställdhet är viktigt. 

Ahrne och Papakostas skriver att nuet och framtiden är starkt betingade av historien. Nya 

organisationer kan under vissa förutsättningar tränga undan historiska arv (Ahrne & 

Papakostas, 2002, s. 66). Företag C etablerades när jämställdhetslagen redan var stiftad. Vi 

tolkar det IpC säger som att jämställdhet borde vara en självklarhet för dem. Med relativt 

unga människor i arbetsstyrkan anser hon att de borde ha samma värderingar och det unga 

företaget har inga gamla värderingar i ”strukturen”. 

 

 

4.3.2 Jämställdhetsarbetet i företagen 

En av våra frågor i enkäten lyder: Hur jämställt upplever du att ert företag är? Medelvärdet 

bland de svarande blev 3,43. Vi tolkar detta som att de upplever företaget som mer jämställt 

än ojämställt. Intervjupersonerna anser att deras företag är jämställda då det gäller 

fördelningen mellan kön, generellt sett över hela företaget. När vi under intervjun diskuterade 

denna fråga ansåg de sig jämställda då de är ungefär lika många kvinnor och män i respektive 

företag. När vi sedan frågade om hur fördelningen mellan könen på olika positioner och 

avdelningar såg ut, konstaterade två av dem att det där förekom en ojämn fördelning. Med 

detta anser vi att företagen inte har reflekterat över jämställdhet angående könsfördelningen 

gällande positioner, utan endast reflekterat över det utifrån den totala könsfördelningen 

mellan kvinnor och män i företaget. Mark skriver att den relation som råder mellan könen på 

en arbetsplats till stor del är ett oreflekterat och omedvetet förhållningssätt (Mark, 2002, s. 

33). Vi tolkar det som att företagen vi studerade inte har reflekterat över vad som inkluderas i 

jämställdhetsarbetet, utan endast har reflekterat över hur fördelningen är mellan kvinnor och 

män. Vi anser att de har en snäv bild av jämställdhet och de har inte problematiserat arbetet 

med jämställdhet inom flera områden. 

 

Ingen av intervjupersonerna anser att deras företag arbetar aktivt med jämställdhet. Vi anser 

att de inte arbetar aktivt på ett brett plan, utan de jobbar istället mer intensivt inom vissa 

områden som rekrytering och föräldraledighet. IpC på företag C svarar att de inte arbetar med 

jämställdhet men att hon skulle vilja. Under intervjuns gång framkommer att de exempelvis 

är, från ledningens sida, ett uttalat ”föräldravänligt” företag. Detta område har IpC inte 
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reflekterat över som en jämställdhetsfråga, vilket är ännu ett exempel på ett omedvetet 

förhållningssätt.  

 

IpA menar att hon inte har fått de verktyg som behövs för att arbeta brett med jämställdhet. 

Inom det område som hon anser sig arbeta med jämställdhet, arbetar hon intensivt, närmare 

bestämt med rekrytering. Hon arbetar aktivt med rekrytering genom att utöka det 

underrepresenterade könet. Även de andra företagen säger att de har i åtanke att utöka det 

underrepresenterade könet vid rekrytering. Att fokusera rekryteringen på att hitta den bäst 

lämpade kandidaten, oavsett kön, är viktigt enligt NUTEK:s rapport. Olika människor 

kompletterar varandra och producerar mer än likasinnade. Genom att skapa arbetsgrupper 

med både kvinnor och män, där förutsättningarna finns för lika villkor, kan man öka 

produktiviteten och effektiviteten. Genom att lyfta fram den ökade effektiviteten och 

produktiviteten kan det vara lättare att motivera jämställdhetsarbetet på alla plan i företagen 

(NUTEK, 1999, ss. 5-6).   

 

Alla tre företag i vår undersökning hävdar att de försöker rekrytera både kvinnor och män till 

alla positioner. När de annonserar efter ny personal använder de sig av könsneutrala annonser 

för att locka båda könen. De har i åtanke att skapa en jämn könsfördelning i arbetsstyrkan för 

att skapa mer motiverad personal. IpA säger till exempel att det blir bättre stämning med en 

jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Detta kopplas dock inte direkt till en ökad effektivitet 

och lönsamhet. Om denna koppling skulle framgå tydligare, skulle det kunna vara mer 

motiverande att arbeta med jämställdhet. 

 

Mark beskriver hur det går att bedriva jämställdhetsarbete på två sätt. Det första sättet är att 

med hjälp av åtgärder på ett aktivt sätt se till att följa jämställdhetslagen. Det andra sättet att 

jobba med jämställdhet på är att betrakta jämställdhetsarbetet som en del i att förändra 

organisationen och att göra organisationen rättvis och skapa högre kvalitet (Mark, 2000, s. 5). 

Enligt jämställdhetslagen ska alla arbetsgivare med fler än tio anställda upprätta en 

jämställdhetsplan. Endast ett av de tre företag vi studerade har en jämställdhetsplan.  

 

Vetskapen om att det saknades en jämställdhetsplan på de två övriga arbetsplatserna var något 

som de anställda var medvetna om. I JämO:s och SCB:s rapport från 2005 framgår att endast 

30 procent av de undersökta företagen har en jämställdhetsplan. I rapporten framgår även att 

79 procent av de stora företagen har en sådan (JämO & SCB, 2005, s. 18). Det är även det 
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största företaget i vår undersökning som har en jämställdhetsplan. På vår enkät svarade tre 

personer att de hade vetskap om att det finns en jämställdhetsplan på företaget, men endast en 

av dessa arbetar på det företag som har en. Det framgår av JämO:s och SCB:s rapport att 25 

procent av de företag som har en jämställdhetsplan gick information om den inte på något sätt 

till de anställda. Enligt rapporten har företagen som har en aktuell jämställdhetsplan lyckats 

bättre med sina jämställdhetsåtgärder jämfört med de utan (JämO & SCB, 2005, ss. 20, 24). 

Vi kan dock inte se att det företag som har en jämställdhetsplan i vår studie har lyckats bättre 

med jämställdhetsarbetet än de utan. 

 

Vi anser att jämställdhetsarbete inte behöver utgå från och vara direkt kopplad till en 

jämställdhetsplan, utan kan bedrivas ändå. Vi tolkar att denna plan har upprättats för att följa 

jämställdhetslagen och inte i syfte att förändra företaget, då planen inte är uppdaterad eller 

integrerad i den dagliga verksamheten. Bland de anställda på företag B som svarade på vår 

enkät fanns ingen vetskap om planen.  

 

Majoriteten av dem som svarade på enkäten anser att det inte bedrivs ett målinriktat 

jämställdhetsarbete och det bekräftas även av de personer vi intervjuade. Inget av företagen 

har jämställdhetsfrågan som en del av företagets policy och det finns inga givna mål att arbeta 

mot gällande jämställdhet. Jämställdhetsarbetet är inte heller integrerat i den dagliga 

verksamheten, anser intervjupersonerna. Detta bekräftas även av enkätsvaren där vi har ett 

medelvärde på 2,49 på frågan om de anser att jämställdhetsarbetet är integrerat i den 

vardagliga verksamheten. Ahrne och Papakostas skriver att enskilda individer i en 

organisation är utbytbara och att organisationen överlever även då medlemmarna byts ut. 

Individer utgör handlingarna i en organisation, men även om det är individerna som utgör den 

konkreta handlingen är det organisationen som handlar (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 15, 

46, 51). Vi menar att även då personerna i företagen anser jämställdhetsfrågan viktig, arbetar 

de inte aktivt med den i företagen. Viljan och förutsättningarna finns men då det inte är 

individer som handlar är det inte individernas inställning som är avgörande. Istället är det 

organisationens struktur och dess prioriteringar som avgör. Detta tolkar vi som att ledningen 

behöver ta initiativ till ett aktivt jämställdhetsarbete för att arbetet med jämställdhet ska 

integreras i organisationen.  

 

Det framkommer när intervjupersonerna talar om att jämställdhetsarbete inte är en fråga som 

prioriteras av företaget. IpA sa exempelvis att implementera en jämställdhetsplan är inget som 
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prioriteras, hennes chef har nämnt att den kontrolleras ändå inte fast det är lag på det. IpC 

däremot säger att hon vill arbeta mer aktivt och att arbetet med jämställdhet står högt på 

hennes egen agenda men inte lika högt på chefens. Vi tolkar detta utifrån vad Ahrne och 

Papakostas skriver om tröghet. I stora drag kan trögheten dels förstås som organisationers 

ovilja att förändras. De menar vidare att oviljan baseras på de värderingar och normer som 

genomsyrar organisationen (Ahrne & Papakostas, 2002, ss. 80-81). Vi anser att VD:s 

värderingar är av betydelse gällande prioriteringen av jämställdhetsarbetet, då dennes åsikt 

symboliserar företaget.  

 

Ahrne och Papakostas menar att förändringsprocesser inte är avgränsade stadier utan kan 

förekomma parallellt (Ahrne & Papakostas 2002, s. 64). Arbetet med jämställdhet anser vi är 

en förändringsprocess, som förekommer parallellt och som inte har en början eller ett slut. 

Jämställdhetsarbetet måste därför vara en del av företagets dagliga verksamhet. Mark skriver 

att jämställdhetsbetet borde bedrivas mot en organisation som idag inte existerar och det 

innebär en total, strukturell och genomgripande förändring (Mark, 2000, s. 6). Företagen i vår 

studie har ingen motivering till varför de ska arbeta med jämställdhet och jämställdhetsarbetet 

är inte en del av den dagliga verksamheten vilket gör det svårt för företagen att arbeta med 

jämställdhet som en genomgripande förändringsprocess.   

 

 

4.3.3 Lönsam jämställdhet 

Mark skriver att jämställdhetsarbete kan ses som en angelägenhet för alla i organisationen då 

arbetet är en del av att skapa en organisation som gynnar både kvinnor och män (Mark, 2000, 

s. 6). Bland 39 procent av företagen i JämO:s och SCB:s rapport framgår att åtgärder för att 

anpassa arbetsförhållandena för båda könen, under de två senaste åren, hade främst vidtagits 

inom den fysiska arbetsmiljön (SCB & JämO 2005, s. 24). På frågan angående arbetsplatsens 

konkreta utformning i vår enkät utmärkte sig företag A. Att den arbetsplatsen inte är lämpad 

för båda könen framkom även i intervjun med IpA. Det var endast på företag A som vi fått 

svar på den öppna följdfrågan. Av dem som svarade på denna fråga angav två personer att det 

finns tunga lyftmoment och en angav att arbetsplatsen bör moderniseras. Om den här 

arbetsplatsen skulle moderniseras och rationalisera bort de tunga lyften skulle arbetsplatsen 

bli bättre lämpad för både könen och gynna både kvinnor och män. Under intervjun talade 

IpA om att detta är ett problem för henne då hon inte kan anställa kvinnor på alla positioner. 

Hon sa att det inte är ett jämställdhetsproblem, utan istället begränsar henne i rekryteringen.  
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IpA anser att hon har erfarenhet av att stämningen blir bättre när det är en jämn fördelning 

mellan könen. Med fler män blir det, enligt IpA, en råare stämning. Att försöka få en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män är en konkret jämställdhetsåtgärd på en arbetsplats och 

om stämningen blir mindre rå så gynnar det alla anställda. Även IpB talar om en jämn 

fördelning. Hon sa att i ett modernt och välfungerande företag ska det vara lagom av allt. 

Detta tolkar vi som att företag och dess anställda mår bäst av en jämn fördelning av kön, 

etnicitet, ålder.  

 

De förändringar som krävs för att göra ett företag mer jämställt är oftast åtgärder som ökar 

personalens motivation, en bred kompetensutveckling gynnar jämställdheten bättre än 

åtgärder som är riktade till ett kön. Hög effektivitet krävs för att all kompetens skall tas 

tillvara (NUTEK, 1999, s. 5). På frågan om de anser att båda könen har samma tillträde till 

utbildning och kompetensutveckling svarade 64,2 procent instämmande i enkäten. Två företag 

skiljer sig, på företag A är denna siffra 46,8 procent och på företag C är den 88,9 procent. 

Inget av företagen anser att de skiljer på kvinnor och män gällande kompetensutveckling. De 

menar att det är personligt, vill någon utvecklas finns det utrymme, och det begränsas inte av 

könstillhörighet. Då företagen ger båda könen samma tillträde till kompetensutveckling 

skapar det goda förutsättningar för jämställdhetsarbetet, då en bred kompetensutveckling 

gynnar jämställdheten enligt NUTEK:s rapport (NUTEK, 1999, s. 5). 

 

På frågan om arbetsförhållandena är lämpade för män respektive kvinnor svarade 60 procent 

instämmande vad gällande männen och 55,9 procent instämmande vad gällande 

arbetsförhållandena för kvinnor. Utifrån dessa svar konstaterar vi att synen på hur 

arbetsförhållandena ser ut inte skiljer sig avsevärt åt mellan könen. När vi ställde samma fråga 

till intervjupersonerna ansåg samtliga att arbetsförhållandena är lämpade för båda könen. Men 

två av dem, IpA och IpB, hade vid upprepade tillfällen mötts av en ovilja från kvinnor att 

arbeta vissa tider, då båda dessa företag tillämpar skiftarbete. IpB säger exempelvis att hon 

aldrig hört från en man att arbetstiden är ett problem. Både IpA och IpB reflekterade över 

detta i intervjun och nämner att detta kan bero på att kvinnor har det övergripande ansvaret för 

hem och barn. Mark skriver om att den svenska jämställdhetspolitiken utgår från att det råder 

en maktobalans mellan könen gällande ansvar för hem och barn (Mark, 2000, ss. 3-4). Vi tror 

att detta kan förklara oviljan hos kvinnorna på de två företagen. Kvinnor tar idag ett större 

ansvar för hem och barn vilket leder till att de endast tilltalas av arbetstider som gör det 
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möjligt att kombinera förvärvsarbetet med hem och barn. Enligt statistik lägger kvinnor i 

Sverige ner mer tid på hem och barn (SCB, 2006, ss. 40, 44).  

 

När vi under intervjuerna talade om föräldraledighet framgick att alla tre företagen hade en 

positiv inställning till förvärvsarbete i kombination med föräldraskap. 80 procent av de stora 

företagen hade i JämO:s och SCB:s rapport vidtagit åtgärder för båda könen att förena arbete 

med föräldraskap (JämO & SCB, 2005, ss. 18-20, 24). Utifrån enkätsvaren framgår att de 

anställda anser att förutsättningar att vara föräldraledig för kvinnor respektive för män är bra, 

då över 50 procent har svarat instämmande på detta. Företag C är från ledningen ett uttalat 

föräldravänligt företag enligt IpC och detta syns även i enkätsvaren från det företaget, där 

83,3 procent svarade instämmande på hur förutsättningarna är för kvinnor och 77,8 procent på 

hur det är för män. Tidigare har vi nämnt att Ahrne och Papakostas beskriver att en 

organisation överlever trots att individerna byts ut. Detta kopplar vi till företag C som är ett 

uttalat föräldravänligt företag och enligt oss är det en del av hur företaget handlar och detta i 

sin tur påverkar de anställda och hur de handlar. Den positiva inställningen till 

föräldraledighet beror på företagets policy och är inte den enskilda individens åsikt. 

 

 

4.3.4 Diskriminering 

Vi anser att en viktig del av jämställdhetsarbetet måste innefatta arbete mot sexuella 

trakasserier. Sexuella trakasserier är oacceptabelt och bör inte förkomma på en arbetsplats.  

Jämställdhetsarbetet handlar i stor utsträckning om att förändra attityder och värderingar. För 

oss handlar sexuella trakasserier om en grundläggande brist på respekt för en människas 

könstillhörighet och för att förhindra detta krävs förändring av attityder och värderingar.  

 

Mark skriver att arbetet med sexuella trakasserier måste innefatta mer än att följa 

jämställdhetslagen. Hon menar att ett mer omfattande arbete bör inrikta sig på att upplysa, 

förebygga och skapa en arbetsmiljö som är bra för både kvinnor och män. Konkreta 

jämställdhetsåtgärder har enligt Mark en liten effekt så länge som det inte finns kunskap om 

de omedvetna attityderna som råder mellan könen på arbetsplatserna. Dessa attityder måste 

göras medvetna och alla måste ta avstånd från det missbruk av makt som föreligger vid 

sexuella trakasserier (Mark, 2000, ss. 28, 33). Enligt JämO:s och SCB:s rapport har endast 61 

procent av företagen en handlingsplan för sexuella trakasserier. På de stora företagen i 
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rapporten låg den siffran på 90 procent. Endast nio procent av dessa företag i rapporten hade 

utbildning för de anställda angående sexuella trakasserier.  

 

Två av företagen i vår studie har en handlingsplan vid sexuella trakasserier, ett av dessa är 

företag A, där två av 28 personer hade vetskap om handlingsplanen, på företag B som också 

har en handlingsplan var det ingen av de anställda som svarat på enkäten som kände till den. 

IpA på företag A visste inte själv om att de hade någon handlingsplan, hon fick dock efter 

förfrågan tag på den. Att hon som personalansvarig inte har vetskap om handlingsplanen, kan 

vara en förklaring till varför så få av de anställda kände till den. IpB på företag B förklarade 

under intervjun att deras handlingsplan finns tillgänglig i en personalpärm ute på 

arbetsplatserna. Trots lättillgängligheten hade ingen av de sju som svarade på enkäten från 

detta företag vetskap om dess existens.  

 

En av de avslutande frågorna i vår enkät handlade om diskriminering på grund av kön. Fråga 

18 i enkäten lyder Har du någon gång känt dig diskriminerad på arbetet på grund av ditt 

kön? Av totalt 51 svar uppgav fyra personer att de känt sig diskriminerade och dessa 

fördelades över samtliga företag. Vi anser att dessa svar kan tolkas som att dessa personer kan 

ha utsatts för sexuella trakasserier. Mark skriver att ”sexuella trakasserier” innefattar två typer 

av handlingar, dels könskränkningar, men även kränkande handlingar av sexuell natur. Vidare 

står det på JämO:s hemsida att; ”Om en arbetsgivare utsätter dig för trakasserier på grund av 

kön eller sexuella trakasserier räknas det som könsdiskriminering” (www.jamombud.se).  

 

 

5. Sammanfattande diskussion 

5.1 Sammanfattning 

De slutsatser som vi kan dra utifrån vår studie är att företagen vi undersökt inte har reflekterat 

över varför de ska bedriva jämställdhetsarbete, vilket gör att de inte har några mål att sträva 

efter gällande jämställdhet. De som svarat på vår enkät och de vi intervjuat på företagen är 

överens om att jämställdhet är en viktig fråga och att det är viktigt att arbeta med jämställdhet 

på företag. De anser sig jämställda i den mån att de är ungefär lika många kvinnor som män 

på arbetsplasten. Att de enbart kopplar jämställdhet till antal kvinnor och män på 

arbetsplatsen visar på en brist i deras bredd i synen på jämställdhetsarbete. Vi ser inte att 

företagen har problematiserat jämställdhetsarbetet utifrån att kvinnor och män kan arbeta på 

olika positioner och avdelningar inom företaget.  
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Vi anser att alla företagen bedriver ett intensivt jämställdhetsarbete inom en del områden. 

Däremot har de inte reflekterat över att deras arbete inom vissa områden kan ses som 

jämställdhetsarbete. De områden som vi anser att de bedriver ett intensivt arbete inom är 

exempelvis möjligheten att kombinera förvärvsarbetet med barn och rekrytering. Inget av 

företagen bedriver jämställdhetsarbete i syfte att förändra attityder och värderingar. Vi anser 

att arbetet med sexuella trakasserier är en viktig del i att förändra attityder och värderingar, 

inget av företagen jobbar dock med sexuella trakasserier utifrån denna syn.  

 

Alla tre företagen var medvetna om att jämställdhetsarbete ska bedrivas enligt 

jämställdhetslagen och att en jämställdhetsplan ska upprättas. Det företag som har en 

jämställdhetsplan har inte integrerat denna i företaget. Vi ser detta företag som ett företag som 

bedriver jämställdhetsarbete för att följa jämställdhetslagen. Arbetet med jämställdhet är inte 

på något av företagen målinriktat och integrerat i företagets dagliga verksamhet. De andra två 

företagen bedriver till viss del jämställdhetsarbete men inget av dem bedriver arbetet i syfte 

att förändra organisationen eller för att följa lagen. Bristen på jämställdhetsarbete inom 

företagen förklarar de inte genom yttre strukturer i samhället utan med brister i den egna 

organisationen.  

 

Vår slutsats är att de företag vi har studerat inte arbetar med jämställdhet inom flera områden. 

Vi anser att eftersom de inte arbetar med jämställdhet inom flera fält så arbetar de inte 

speciellt brett med jämställdhet. De arbetar intensivt inom vissa fält, som rekrytering och 

föräldraledighet. Vi anser inte att de arbetar intensivt med jämställdhet för att de arbetar med 

det inom enstaka fält. 

 

 

5.2 Diskussion 

Under arbetet med vår studie stötte vi på problem med enkätinsamlingen. Vid samtliga 

företag hade någon på företagen stått för distributionen av dem. Vi hade kommit överens med 

dem om att detta var ett bra sätt. Nu i efterhand inser vi att vi kanske fått en högre 

svarsfrekvens om vi själva mer aktivt tagit del av enkätinsamlingen. På ett av företagen var 

däremot intervjupersonen inte densamma som den som distribuerade enkäterna. Personalen 

som skulle fylla i enkäten befann sig på en annan arbetsplats. Vi kom överens med förmannen 

på denna arbetsplats att det gick bra att lämna ut enkäten där. Vi postade dem till henne och vi 

skulle komma dit tre dagar senare och hämta de ifyllda enkäterna samt samla in fler enkäter 
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under arbetstagarnas lunchrast. När vi kom dit var sju av totalt 45 enkäter ifyllda och vi insåg 

ganska snabbt att kommunikationen mellan oss och de högre leden i företaget inte hade 

fungerat särskilt bra. Vi gjorde ett försök att samla in ytterliggare enkäter ifrån arbetstagarna 

som satt i lunchrummet, men utan resultat. 

 

Varför blev det som det blev just på detta företag? Det som skedde tror vi beror till stor del på 

att den personen vi intervjuade inte själv ansvarade för distributionen av enkäterna som i de 

två andra företagen. På detta företag var det en person i två led under personalchefen vi 

intervjuade som skulle distribuera enkäten och vi märkte en markant skillnad i intresse och 

engagemang från denna. Kommunikationen mellan oss och denna person var knapphändig 

och det fanns varken tid eller intresse från dennes sida att genomföra det vi bad om. Vårt 

besök på huvudkontoret och på arbetsplatsen upplevde vi helt annorlunda, vilket är mycket 

intressant.  

 

Missförståndet ute på arbetsplatsen berodde till stor del på språksvårigheter. När vi förklarade 

vårt ärende i deras lunchrum förstod arbetstagarna inte vad vi sade. Intressant är att under 

intervjun med personalchefen kommenterade hon att de hade 32 olika nationaliteter i företaget 

och att ”svenskar är en minoritet”. Hon ansåg att alla i företaget kan tala svenska och att 

koncernspråket var svenska. Om nu denna språkförbistring leder till problem för vår enkät, 

undrar vi hur information kring jämställdhet förmedlas i företaget. Frågan är om detta säger 

något om jämställdhetsarbetet över lag i detta företag. För att vi skulle kunna få ut den 

informationen vi var ute efter skulle vi ha behövt sitta ned med var och en av dem och gå 

igenom frågorna på enkäten. Detta påpekade även förmannen i förbifarten att detta fanns det 

inte tid för, varken för oss eller för dem. Vi undrar varför personalchefen inte såg detta som 

ett problem. Trots det stora bortfallet valde vi att använda oss av de enkäter vi fick, då vi 

redan genomfört intervjun med deras personalchef och inte hade tid att vända oss till en ny 

arbetsplats. Ett annat alternativ för att bredda materialet på detta företag hade varit att be om 

en intervju med någon av dem som fyllt i enkäten. Detta var något vi valde bort, dels för att vi 

inte hade tid men även för att det inte kändes bra.  

 

Ett av företagen ställde gärna upp på en intervju, men vi mötte ett visst motstånd mot att dela 

ut en enkät till de anställda. Företaget hade aldrig tidigare använt sig av enkäter för att samla 

in information. De ansåg därför att det var problematiskt att låta de anställda svara på frågor 

kring jämställdhet första gången de samlade in information på detta sätt. Vår uppfattning av 
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detta var att de inte ville påbörja ett arbete med jämställdhet, om de nu inte var redo att 

fortsätta.  

Den före detta jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström sa vid en föreläsning att 

motsatsen till jämställdhet är diskriminering, om inte någon behandlas jämställt så 

diskrimineras personen i fråga. Vi anser att det går att se diskriminering som en motsats till 

jämställdhet, men diskussionen kring diskriminering är så mycket mer laddad än en 

diskussion kring jämställdhet vilket gör det svårt att relatera de till varandra. Är någon 

diskriminerad handlar det mer om än att bryta mot jämställdhetslagen. Att bryta mot 

jämställdhetslagen är inte något som ses som speciellt allvarligt, då det är många företag i 

Sverige som inte bedriver något jämställdhetsarbete. Vi ser att företagen i vår studie inte ser 

det som något allvarligt att bryta mot jämställdhetslagen och att följa den är inget som 

prioriteras. Detta anser vi häpnadsväckande då jämställdhetslagen är en lag som alla andra 

lagar och att bryta mot en lag ska leda till sanktioner. Vi hade kunnat vara hårdare mot de vi 

intervjuade och exempelvis ifrågasatt varför de inte har någon jämställdhetsplan eller 

handlingsplan vid sexuella trakasserier. Men vårt syfte var inte att sätta dit dessa företag utan 

ta reda på i vilken utsträckning de arbetar med jämställdhet.     

 

För vidare studier inom området skulle en uppföljning av enkäten göras med hjälp av 

intervjuer med de anställda. Vi tror att det skulle vara bra att undersöka flera företag som 

arbetar i samma bransch, eller jämföra olika branscher med varandra. Det hade möjligtvis 

varit bättre om personerna vi intervjuade hade samma position och ansvarsområde, då de 

skiljer sig åt i vår undersökning.  
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jämställdhet och om arbetet med jämställdhet i företaget du jobbar på. 
 
Svaren kommer att redovisas i tabellform tillsammans med andra enkätsvar. Du kommer att 
vara helt anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet presenteras på 
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att användas i vår uppsats för studiesyfte. Det är helt frivilligt att medverka.  Har du frågor 
får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Camilla Lindblad & Madelen Olofsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktinformation: 
camilla02.lindblad@student.sh.se 
madelen01.olofsson@student.sh.se 

Handledare: Docent Ilkka Henrik Mäkinen 
ilkka.makinen@sh.se 
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Vänligen ringa in ditt svarsalternativ 

 

1. Kön: 

Kvinna Man 

 

2. Ålder:  

18-34  35-49         50-65 

 

3. Anställd i företaget sedan, ange år/månad___________________ 

 

 

4. Hur viktigt tycker du att det är med jämställdhet mellan könen?  

 

1 2 3 4 5 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med jämställdhet i företag? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

 

 

6. Hur jämställt upplever du att ert företag är? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls jämställt     Jämställt 

 

 

7. Vet du om det finns en jämställdhetsplan på din arbetsplats? 

 

 

Ja  Nej  Jag vet inte vad det är 
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8. Anser du att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete på ert företag? 

 

Ja   Nej 

 

 

9. Märks jämställdhetsarbetet av i den dagliga verksamheten? 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

 

10. a. Anser du att er arbetsplats är lämpad för både kvinnor och män gällande den 

konkreta utformningen, maskiner, verktyg, hjälpmedel, arbetskläder etc.? 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

 

b. Om instämmer inte alls, vad borde ändras? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Anser du att arbetsförhållandena är lämpade för kvinnor gällande flexibilitet, 

arbetstid och föräldraledighet etc.? 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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12. Anser du att arbetsförhållandena är lämpade för män gällande flexibilitet, 

arbetstid och föräldraledighet etc.? 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

 

13. Hur är förutsättningarna för en kvinna att vara föräldraledig under en längre 

period (minst 3 månader) på ditt företag?    

 

1 2 3 4 5 

Inte alls bra    Mycket bra  

 

 

14. Hur är förutsättningarna för en man att vara föräldraledig under en längre 

period (minst 3 månader) på ditt företag? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls bra    Mycket bra  

 

 

15. Tycker du att båda könen har blivit representerade vid de senaste tre 

nyrekryteringarna?  

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

 

16. Tycker du att kvinnliga och manliga anställda har samma tillträde till utbildning 

och kompetensutveckling? 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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17. Vet du vad företaget har för handlingsplan vid sexuella trakasserier?  

 

Ja   Nej 

 

 

18. Har du någon gång känt dig diskriminerad på arbetet på grund av ditt kön? 

 

Ja   Nej 

 

 

19. Har du märkt av några förändringar inom jämställdhetsområdet på ditt företag 

de två senaste åren ?  

 

1 2 3 4 5 

Inga förändringar    Flertal förändringar

    

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Berätta, Vilken är din inställning till jämställdhet? 

Hur anser du att din egen inställning till jämställdhet påverkar arbetet? 

 

2. Är det viktigt att arbeta med jämställdhet?  

Varför är det viktigt att jobba med jämställdhet för er? 

Hur gynnar det er? 

 

3. Anser du att ni är en jämställd organisation? 

Hur vill ni att det ska se ut?  

Tror du att det går att göra ert företag jämställt? 

 

4. Berätta, Hur arbetar ni med jämställdhet? 

Hur aktivt jobbar ni med jämställdhet? Några specifika mål (mätbara)? 

Är ni kvantitativ/kvalitativt jämställda?  

Har ni en jämställdhetsplan? Hur arbetar ni med den? Någon som ansvarar för? 

Är det ett bra verktyg för att jobba med jämställdhet? 

Lönekartläggning, åtgärdsplan vid sexuella trakasserier, föräldraskap och förvärvsarbete 

Samverkansgrupper(arbetsgivare och arbetstagare)? 

 

5. Är jämställdhetsfrågan integrerad i företagets syfte och mål? 

Är det jämställdhetsarbetet integrerat i den dagliga verksamheten? 

 

6. Vilken inställning har ert företag till förändringar? 

Hur anser du att ert företag hanterar förändring? 

Har ni genomfört några förändringar inom jämställdhetsområdet de två senaste åren ? 

 

 

 

 

 

 


