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Sammanfattning
Den informella organisationen. Jämställdhetsutredning inom bank- och 
finansbranschen. Författare: Madelene Nilsson
Hösten 2007 genomfördes denna jämställdhetsutredning inom bank- och finansbranschen. 
Syftet med utredningen var att belysa hur informella aspekter inom Bank AB kunde förstås i 
relation till jämställdhet. Den konkreta och övergripande frågeställningen är: Vilka hinder och 
möjligheter framträder för jämställdhet i Bank AB:s organisation? För att besvara den 
övergripande frågan ställdes följande frågor till mitt material: Framträder det några skillnader 
inom organisationen som är relaterade till kön/genus? Hur framställs kvinnor och män i 
interntidningen? Vilka föreställningar finns om kön/genus i organisationen?
Utredningen utfördes via enkäter, därefter undersöktes personaltidningen och slutligen 
genomfördes intervjuer. Teoretisk utgångspunkt är organisationsteori med genusperspektiv 
uppdelat i begrepp som gäller strukturer, ledarskap, symbolism och förändring. Även 
teoretiska resonemang om systemförändrande/systembevarande jämställdhetsarbete 
applicerades på materialet. Resultaten visar på hinder för jämställdhet som: mannen ses som 
norm och blir därmed ”mallen” för dem som ingår i organisationen, för att uppnå jämställdhet 
fokuseras det på kvantitativ jämn fördelning av kvinnor och män, direkt och indirekt 
diskriminering förekommer, innehav av positioner riskerar att återskapas genom 
internrekrytering och slutligen att jämställdhet är förknippat och förflyttat till ledning och 
personalavdelning. Möjligheter för jämställdhet framträder som: jämställdhetssträvan är 
förankrat i ledningen, kvantitativa mål kan bidra till och underlätta för det 
underrepresenterade könet i relation till jämställdhet, förebild i chefsposition och ett 
ifrågasättande av rådande normer och värderingar kan medverka till en positiv 
förändringspotential för organisationen.
Sökord: genus/kön, jämställdhetsutredning, bank- och finansbranschen, informella aspekter 
och organisationsteori.
Abstract
The informal organization. Equality investigation within the Bank and Finance Sector.
Author: Madelene Nilsson
During the autumn of 2007 I carried out an investigation within the bank and finance Sector. 
The aim of the investigation was to see how informal aspects could be understood in relation 
to equality within Bank AB? The main question was: Which are the obstacles and 
opportunities for equality within Bank AB? To answer the main question I asked the 
following questions to the material: Are there any gender related different within the 
organization? How are men and women represented within the internal magazine? Which are 
the conceptions related to sex/gender within the organization? The investigation is based on a 
survey, the internal magazine was investigated and finally interviews took place.  Throughout 
the investigation I used organization theory in a gender perspective. With the gender 
organization theory I examined concepts as structures, leadership, symbolism and changes 
associated with equality. I also used an organization theory based on changing system/non 
changing system related to equality work. The analysis shows that obstacles related to 
equality are: masculinity is the norm and therefore is seen as the prototype, focus is on the 
imbalance between the sexes, direct and indirect discrimination do exist, a risk with internal 
recruitment are that positions may re-established and equality is placed on the management 
and staff department. The opportunities related to equality are: improve from management, 
quantitative aims can improve and contribute for the minority, equality model that has a 
management position and finally questioning of existing norms and values in the organization.
Keywords: gender/sex, equality investigation, Bank and Finance Branch, informal aspects and 
organization theory. 



Innehållsförteckning

INLEDNING…………………………………………………………………   1
Problemformulering……………………………………………………………..   2
Syfte och frågeställning………………………………………………………….   3

BAKGRUND………………………………………………………………….   3
Definitioner och begrepp…………………………………………………………   3
Lagstiftning……………………………………………………………………….   5

EU direktiv…………………………………………………………   5
Jämställdhetslagen…………………………………………………   6

Organisationen……………………………………………………………………   7

MATERIAL OCH METOD………………………………………………   8
Enkät för överblick……………………………………………………………….   8
Interntidning för inblick………………………………………………………….. 11

Bild- och textanalys……………………………………………….. 12
Intervju för djup…………………………………………………………………. 13

TEORI…..…………………………………………………………………….. 15
Teoretisk utgångspunkt………………………………………………………….. 15

Struktur…………………………………………………………….. 17
Ledarskap………………………………………………………….. 18
Symbolism…………………………………………………………. 19
Förändring…………………………………………………………. 19

Tidigare forskning………………………………………………………………... 20

RESULTAT………………………………………………………………….. 21
Enkät…………………………………………………………………………….. 21
Interntidning……………………………………………………………………... 26

Kvantitativ undersökning………………………………………….. 26
Kvalitativ undersökning…………………………………………… 27

Intervju…………………………………………………………………………… 31
Kön i organisationen…………………………………...................... 31
Jämlikhet/jämställdhet…………………………………………….. 34
Föräldraskap………………………………………………………. 36
Mannen som norm………………………………………………… 38
Rekrytering………………………………………………………… 39
Trakasserier………………………………………………………… 40

ANALYS………………………………………………………………………. 41
Struktur…………………………………………………………………………… 41
Ledarskap och symbolism………………………………………………………... 42
Förändring………………………………………………………………………... 43
Systembevarande/systemförändrande jämställdhetsarbete……………………….. 43



DISKUSSION OCH SLUTSATSER…………………………………… 44
Hinder för jämställdhet…………………………………………………………… 44
Möjligheter för jämställdhet……………………………………………………… 47
Vidare forskning………………………………………………………………….. 48

Käll- och litteraturförteckning…………………………………………….49
Källförteckning…………………………………………………………………… 49
Internetkällor……………………………………………………………………… 49
Offentligt tryck…………………………………………………………………….49
Litteraturförteckning……………………………………………………………… 50

Bilagor
Bilaga 1 Introduktionsbrev
Bilaga 2 Enkät
Bilaga 3 Intervjumall



Förord

Studenter på Genusvetarprogrammet Södertörns Högskola genomförde 
jämställdhetsutredningar på arbetsplatser som examensarbete under höstterminen 2007. 

Under höstterminen 2007 genomförde jag enkätundersökning, analys av interntidning samt
intervjustudie på en organisation inom bank – och finansbranschen.

Jag vill tacka alla ni som generöst bidrog till utredningens genomförande genom att delta i 
intervjuer, delgav mig material och överhuvudtaget den positiva inställningen jag möttes av i 
organisationen. Jag vill även tacka min kontaktperson på organisationen som hjälpt mig fram i 
organisationen och svarat på mina frågor.

Slutligen vill jag rikta ett speciellt tack till mina studiekamrater som ställt upp som bollplank 
och kommit med bra synpunkter och idéer när det behövts.
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INLEDNING

En dag när jag går igenom dagens brevskörd ligger det i högen med reklam och räkningar ett 

stort brunt och vadderat kuvert. Brevet får mig att tänka tanken att det är någon som har 

skickat något roligare och mer spännande än räkningar. När jag vänder på kuvertet för att se 

vem det är adresserat till är det roliga som bortblåst. Mottagaren är Familjen Micael 

Palmqvist. I familjen Micael Palmqvist ingår jag, men utifrån hur familjen namnges på brevet 

som en bakgrundsfigur. Historiskt sett var det kutym att benämna familjen på det beskrivna 

sättet, men är något som fortfarande används. De ovan beskrivna visar dock på hur det 

ojämställda följer oss på ibland subtila vis. Visar även på hur svårt det kan vara att förändra 

beteenden.

Då Sverige ofta anses vara ett av världens mest jämställda länder tycks ojämställdhet inte 

alltid vara något problem i Sverige, och allra minst på den egna arbetsplatsen (Gonäs 2005: 

247). Detta trots att det är allmänt känt att det finns skillnader mellan könen när det gäller 

makt och inflytande. Kvinnor och mäns löner och arbetsuppgifter skiljer sig åt. Ur ett 

europeiskt perspektiv är Sverige ett av de mest könssegregerade länderna när det gäller 

arbetslivet (SOU 2004: 43, Gonäs 2005). Jag menar att det finns en diskrepans mellan 

Sveriges egen idealmodell men även omvärldens tro på vår jämställdhetspolitik och den 

konkreta verkligheten. För att konkretisera denna skillnad visar jag nedan på exempel som är

hämtade från SCB:s statistik På tal om kvinnor och män 2006.

Kvinnor utför under en vecka drygt 28 timmar och män nästan 20 timmar obetalt arbete, tiden 

som avsätts för det obetalda arbetet är inte konstant under livet utan något som förändras 

under olika faser i livet (SCB 2006: 41). I åldersgruppen 20 år och äldre hade 110 000 män 

och 21 700 kvinnor förvärvsinkomster över 600 000 kronor (ibid s.79). Fördelningen när det 

gäller antalet styrelseplatser i börsnoterade företag var arton procent kvinnor och åttiotvå 

procent män (ibid s.101). Det finns fem kvinnliga ordinarie vd i 291 börsnoterade företag 

(ibid s.101). I den privata sektorn är fördelningen när det gäller chefspositioner, tjugotvå 

procent kvinnor och sjuttioåtta procent män (ibid. s.102).

Uppsatsen kommer att belysa den informella och ibland subtila ojämställdheten inom en 

organisation, men först en introduktion i den informella och formella jämställdheten. 
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Problemformulering

Alla organisationer har minst två parallella strukturer, en formell och en informell enligt 

Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre. 2006. Den formella organisationen utgörs av lagar, 

förordningar, policys, målsättningar och styrdokument. Enkelt uttryckt är den formella 

organisationen bilden organisationen visar utåt medan den informella istället berör det inre i 

en organisation och verksamhetens praktik. Sambanden mellan den formella och informella 

organisationen är av betydelse för hur väl en styrning kan åstadkomma förändringar när det är 

önskvärt. Organisationen menar jag är dels reell och formell men i det formella och reella kan 

det pågå och ske informella aspekter som jag menar är delvis hindrande och betydande för 

ojämställdheten.

JämO tar upp och påpekar att den formella diskrimineringen av kvinnor avskaffats i samhället 

medan den informella fortsätter och pågår att verka. Informell diskrimineringen är svår att 

genomskåda, än svårare att bevisa (JämO 2000: 199). Synliggörande av den informella 

diskrimineringen i arbetslivet av kvinnor har sedan jämställdhetslagen antogs varit en del av 

JämO:s uppgift. 

Att informell diskriminering fortgår menar JämO delvis beror på tre förändringar som 

genomförts på arbetsmarknaden. För det första avskaffades formella anställningsvillkor under 

1980-talet, det ledde till att kompetenser och meriter blev förflyttade till personliga 

bedömningar vilket innebar att kvinnors kvalifikationer ifrågasattes. Den andra förändringen 

är att fasta befordringsgångar och därmed givna karriärmöjligheter avskaffades inom den 

offentliga sektorn. Arbetsgivaren fick därmed stora möjligheter att fritt välja vem som skulle 

befordras, vilket gav ett ökat utrymme för dolda könsspecifika värderingar. Den tredje 

förändringen är att fasta lönetariffer där anställningsår var en viktig bedömningsgrund ersattes 

av individuell lönesättning (JämO 2000: 200). Den individuella lönesättningen innebär bland 

annat att delar av lönen kan bestå av löneförmåner som till exempel bilar, resor och optioner. 

Det som står utanför den reella lönen omfattar kvinnor i lägre grad än män. 

Efter denna inledning och problemformulering av ämnet övergår jag nedan till att beskriva 

syfte och frågeställning. Därefter redogörs för uppsatsens återkommande definitioner och 

begrepp, och även bakgrundsinformation såsom lagstiftning vilket är uppdelat i EU direktiv 

och Jämställdhetslagen. Efter detta presenteras organisationen där utredningen är utförd. 
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Därpå är metod och materialavsnittet inlagt som behandlar enkät, personaltidning och 

intervjuer. 

Syfte och frågeställning

Jämställdhetsbegreppet är idag kopplat till områden som exempelvis resursfördelning, 

demokrati och mänskliga rättigheter. Tanken är ofta att arbetet för ett jämställt samhälle ska 

genomsyra alla nivåer i samhället. Delvis hindrande för detta genomförande av jämställdhet är 

de informella aspekterna, vilket då åsyftar det ofta outtalade och subtila förhållanden mellan 

könen som exempelvis leder till den reella könsfördelningen av chefspositioner och uttag av 

föräldraledighet. 

Syftet med den här studien är att belysa hur informella aspekter inom Bank AB kan förstås i 

relation till jämställdhet. Med jämställdhet avses lika möjligheter för kvinnor och män. 

Den övergripande frågeställningen som jag utgått från är:

Vilka hinder och möjligheter framträder för jämställdhet i Bank AB:s organisation?

För att besvara den övergripande frågan har jag ställt följande konkreta frågor till mitt 

material:

Framträder det några skillnader inom organisationen som är relaterade till kön/genus?

Hur framställs kvinnor och män i interntidningen?

Vilka föreställningar finns om kön/genus i organisationen?

BAKGRUND

Definitioner och begrepp

I avsnittet som följer definieras centrala begrepp i studien. Begreppen utgör grundpelare för 

mina resonemang.

Med begreppet genus avser jag den sociala konstruktionen av kön, det vill säga hur människor 

föreställer sig män och kvinnor. Vårt biologiska kön är i allmänhet inte föränderligt utan 

konstant, vårt genus är däremot föränderligt. Genus innebär även ett för mig avståndstagande 

från det som brukar kallas essentialism, att de egenskaper kvinnor och män har skulle vara 

naturgivna och biologiskt givna. Genus och kön är dock begrepp som det råder en debatt om 

inom genusvetenskapen där till exempel filosofen Judith Butler menar att vår könstillhörighet 

är något som kommer sig av repetitiva och konstituerande handlingar. Vidare anser hon att 
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språket konstituerar människans sexualitet och kön. Vi måste därför lära in vår förståelse för 

vad kvinnor och män och deras kroppar är (Butler 2005: 15). Att vara man eller kvinna menar 

jag är och har olika innebörd både historiskt och kulturellt. Generationer bakåt i tiden hade då 

liksom nu kvinnligt eller manligt biologiskt kön, däremot har genuskonstruktionen förändrats. 

Min farmor levde inte under samma förväntningar och betingelser som jag som kvinna gör 

idag, föreställningar om vad en kvinna eller man kan och bör göra förändras genom tiden. Vi 

kan idag ha svårt att förstå att kvinnor inte fick rösträtt förrän år 1921. På liknande vis hade en 

stor del av folket då svårt att förstå varför kvinnor skulle ha rösträtt.

Att använda ett genusperspektiv innebär att problematisera och belysa mänskliga relationer 

utifrån genus. Problemet ligger inte hos kvinnor och män som enskilda individer. 

Könsdiskriminering som sker är en strukturell sådan (Mark 2000: 24). De rådande strukturer 

som finns i samhället är båda könen med och upprätthåller. Strukturer anser jag vara 

föränderliga då de byggs upp av aktörer. Genom att arbeta med genusperspektiv i 

jämställdhetsarbete blir intentionen att uppnå en genomgripande förändring av organisationen. 

Detta i jämförelse med ett jämställdhetsarbete utan genusperspektiv, vilket innebär att den 

manliga normen inte uppmärksammas. Jämställdhetsarbete utan ett genusperspektiv betyder i 

praktiken att kvinnor/flickor ser ut att sakna, eller ha brister i jämförelse med mannen/normen 

och behöver utifrån det stärkas och förändras till att lära sig att till exempel ta för sig.

Min utgångspunkt är social konstruktivism, vilket innebär att jag ansluter mig till en 

vetenskap som anser att den sociala världen konstrueras och omkonstrueras. Människor har 

inga färdiga och förbestämda uppsättningar av stabila och oförfalskade karaktärer (Butler 

2005: 14). Vi är produkter av den sociala miljön och kulturen vi föds i och utifrån dem skapar 

vi bilder av världen och hur den fungerar (Edlund m.fl. 2007: 28). Konstruktivism innebär att 

saker i sig själva inte har någon inneboende mening. Det är vi människor som skapar deras 

betydelse, till exempel är en bank inte en bank förrän vi ger den någon innebörd (Hall 1997: 

25). Eftersom vi är aktörer som skapar och tar emot ord blir innebörden att avsändarens avsikt 

inte alltid stämmer överens med mottagarens. Mitt konstruktivistiska synsätt innebär att jag 

betraktar organisationer som socialt konstruerade av människorna i dem. Vidare är 

innebörden att de som ingår i organisationen kan förändra och påverka organisationen (jfr 

Wahl m.fl. 2003: 53). Organisationen är inte ett statiskt fenomen. 
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Lagstiftning

Bank AB har skyldighet att utgå från lagar mot diskriminering i arbetslivet. I avsnittet som 

följer redogörs först för de formella aspekter som är relevanta för organisationen och som bör 

ses dels utifrån de EU direktiv Sverige har skrivit på och förbundit sig att följa, dels den 

svenska lagstiftningen som berör jämställdhet vilket är Jämställdhetslagen (1991: 433). 

Avsnittet avslutas därefter med en beskrivning av organisationen där utredningen genomförs. 

EU direktiv

Jämställdhet mellan kvinnor och män uttrycks enligt följande och ingår i EG-fördraget som ett 

av gemenskapens grundläggande mål, jämställdhet ska främjas inom alla gemenskapens 

aktiviteter.1 Europarlamentets och Europeiska unionens råd har antagit direktiv 2006/54/EG 

som innebär att principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet ska ersätta de tidigare direktiven. Medlemsländerna ska se till att direktivet 

genomförs senast den 15 augusti 2008.2 Sverige är en av totalt tjugosju medlemmar i EU. EU 

är ett integrationsprojekt med en överstatlig organisation och får därmed konsekvenser för 

politiskt beslutsfattande och självbestämmande i Sverige (Johansson 2002: 9). 

Den mest konkreta innebörden av Sveriges medlemskap i EU är att landet åtagit sig att 

genomföra det som beslutas i EU. Det nya EU-direktivets syfte är att säkerställa att principen 

om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet genomförs. Följden 

blir troligen att Sveriges nationella lag skärps utifrån att direktivet innehåller en rad punkter 

som till dags dato inte finns med i den svenska lagstiftningen när det gäller jämställdhet. I 

Sverige har frågan om diskriminering och jämställdhet legat under arbetsrätten, det innebär att 

den svenska lagstiftningen begränsar diskrimineringsskyddet till att endast omfatta arbetslivet, 

i EU däremot ingår frågan i mänskliga rättigheter. Det innebär att individen har ett starkare 

skydd inom EU än i Sverige rent rättsligt mot diskriminering, vilket inte alltid framgår i den 

svenska jämställdhetsdebatten (Roth 2002: 19). 

I SOU 2006: 22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning föreslås en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning vilket kan ses som ett svar på EU-direktivet. För att svara upp mot 

de hårdare kraven från EU måste Sverige skärpa sin lagstiftning när det gäller diskriminering. 

I den nämnda SOU:n ingår dessutom ett förslag på att åldersdiskriminering ska ingå som 

                                               
1 http://www.regeringen.se/sb/d/3280/a/19506. 2007-11-13
2 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Sysselsattning-och-socialpolitik/Jamstalldhet/ 2007-11-13
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diskrimineringsgrund, vilket inte är fallet idag i Sveriges lagstiftning. Att lägga till 

åldersdiskriminering i lagstiftningen kan enligt min mening få betydelse dels för de fall som 

behandlas i AD, dels ha en förebyggande påverkan i jämställdhetsvisioner och praktiken. Här 

blir det än en gång påtagligt att vara kvinna är inte enhetligt, kvinna kan vara gammal, ung, 

arbetslös, höginkomsttagare, vd och mycket annat. Praktiskt jämställdhetsarbete föregås ofta 

av politik och lagstiftning som är en av fler faktorer när det gäller framåtskridande 

jämställdhetsarbete (Mark 2007: 19). 

Jämställdhetslagen

Statsmakternas argument för jämställdhet grundar sig i regeringens skrivelse 1996/97:41, och 

där framgår att jämställdhet är det överordnade målet, kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma sitt liv och samhället.3 I SOU 2005: 66 Makt att forma samhället och sitt eget liv

redogörs för fyra delmål, de är jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet och att mäns våld mot 

kvinnor skall upphöra.4 Målen antogs av Sveriges Riksdag i maj 2006.

Den 1 juli 1980 trädde jämställdhetslagen i kraft, det har under åren gjorts ett antal 

förändringar i lagen. Den senaste skedde 1991 och den är gällande idag, men även i den har 

det gjorts förändringar under senare år. En av förändringarna som gjorts är att det är lag på att 

arbetsgivare med tio eller fler arbetstagare har skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan 

liksom en handlingsplan för att nå en jämställd arbetsplats. Handlingsplanen har till syfte att 

redovisa jämställdhetsarbetets resultat, där ska även ingå en åtgärdsplan för de områden där 

det krävs mer arbete och en tidsplan för när de åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärderna 

ska dock vara genomförda senast inom tre år.

Jämställdhetslagen 1991: 433 är uppdelad i sju delar. De sju delarna är: 

 1 § - 1 b § Lagens ändamål

 2 § Samverkan

 3 § - 14 § Aktiva åtgärder

 15 § - 21 § Förbud mot diskriminering

 22 § - 29 § Förbud mot repressalier

 30 § - 44 § Tillsynen av lagens efterlevnad

 45 § - 57 § Rättegången i diskrimineringstvister
                                               
3 Regeringens skrivelse 1996/97:41, Jämställdhetspolitiken, s. 5, även SOU 1998:6, Ty makten är din, s.8.
4 SOU 2005:66  Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken, s.1.



7

Första paragrafen lyder ”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i 

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

(jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet.” 

Organisationen

Den här uppsatsens empiriska undersökning genomförs på ett helägt dotterbolag i en större 

bank- och finanskoncern. Av konfidentiella skäl benämns bolaget Bank AB, och avdelningen 

på Bank AB där studien genomförs benämns finansavdelningen. Totalt sysselsätter Bank AB 

ett antal hundra personer i Sverige. Enligt Bank AB:s årsredovisning för år 2006 är fyrtioåtta 

procent av de anställda kvinnor och femtiotvå procent är män. Styrelsen har ingen 

könsfördelning, då det sitter endast män i koncernstyrelsen. Vd för koncernen är även han en 

man. Övriga ledande befattningshavare är till femton procent kvinnor och åttiofem procent 

män. 

Finansavdelningen där utredningen utförs är organiserad i avdelningar utifrån de 

verksamheter som bedrivs. Områdeschefen på avdelningen är en man. Avdelningen består av 

fyra underavdelningar med en avdelningschef på varje avdelning, en kvinna och tre män. Av 

de fyra avdelningar har en avdelning även fyra gruppchefer. Gruppchefer är jämnt fördelat 

med två kvinnor och två män. Fördelningen på ledande befattningar är hälften så många 

kvinnor som män. Finansavdelningen har något fler kvinnliga anställda än män. Totalt är 

antalet anställda fyrtiofem stycken, fördelat på tjugofem kvinnor och tjugo män. 

Anledningen till att jag valde att tillfråga Bank AB om det var möjligt att genomföra en 

jämställdhetsutredning inom organisationen var att jag uppfattat att det inom bank- och 

finansbranschen till viss del fanns ambitioner när det gäller jämställdhetsarbetet och att det 

därför finns med på agendan. Jag menar dessutom att bank och finansbranschen traditionellt 

sett varit en manlig bastion. Historik kring organisationen visar att år 1878 återfinns första 

kvinnliga medarbetaren. Första kvinna med egen befattningsbeskrivning i organisationen är år 

1948, och år 1960 anställs organisationens första kvinnliga kontorschef.5

Efter ett första möte med personalchefen och ytterligare en person från organisationen med 

titeln personalman (en kvinna) blev det även klart för mig att de hoppades kunna använda sig 

                                               
5 Uppgifter från centrala personalkontoret 2008-01-26
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av resultaten som underlag för sitt fortsatta jämställdhetsarbete. Vid den första 

sammankomsten som blev av efter att utredningen förankrats i ledningsgruppen och hos vd:n 

uppfattade jag en vilja och intention att utveckla jämställdhetsarbetet i organisationen. Jag 

hade fortsatt kontakt med personalmannen, som var min kontaktperson under hela 

utredningsarbetet i organisationen. 

Vid min andra kontakt hade mitt förestående arbete konkretiserats något. En avdelning valdes 

ut dels utifrån mina önskningar om lämpligt antal personer, dels utifrån kontaktpersonens 

kännedom om organisationen. Områdeschefen tillfrågades av min kontaktperson och han 

ställde sig positiv till att ingå i undersökningen. På nästa träff deltog förutom personalchefen 

och personalmannen även områdeschefen från tänkta avdelning. Även då fanns en positiv 

inställning och nyfikenhet kring utredningsarbetet. Nyfikenheten riktades mycket mot vad 

organisationen skulle få ut av utredningen. Vid det andra mötestillfället med 

företagsrepresentanterna erbjöds jag material som hade koppling mellan jämställdhet och 

organisationen. Materialet var berikande att ta del av då jag ansåg att jag skulle få en chans att 

bilda mig en uppfattning om organisationens jämställdhetsinriktning. Materialet bestod av: 

Jämställdhetsplan, jämställdhetspolicy och interntidningen från 2006 och 2007. 

MATERIAL OCH METOD 

Material och metodavsnittet är uppdelat i tre avsnitt enkät, interntidning och intervjuer. Jag 

har valt att använda mig av både kvantitativ och kvalitativ metod i undersökningen. I avsnitt 

ett presenteras hur enkätundersökningen är utförd och vilket material som ligger till grund för 

analysen. Därefter följer en presentation av interntidningen och beskrivning av 

tillvägagångssättet för undersökningen och vad som undersökts i tidningen. Avslutningsvis i 

material och metodkapitlet presenteras proceduren kring de utförda intervjuerna. Här kan det 

vara värt att markera att informanterna uttrycker sina egna åsikter och tankar, vilket innebär 

att jag inte kan uttala mig rent generellt om organisationen och om de åsikter som kommer 

fram är allmängiltiga och representativa för hela organisationen. 

Enkät för överblick

För att bilda mig en uppfattning om de anställdas grundläggande åsikter och tankar om 

jämställdhet eller ojämställdhet startade jag med att skicka ut en enkät till alla fyrtiofyra 

anställda på den utvalda avdelningen. Enkätsvaren analyserades sedan med hjälp av 
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statistikprogrammet SPSS. Jag önskade dels få fram resultat som kunde ge någon inblick i 

huruvida personalen ansåg sig arbeta på en jämställd eller ojämställd arbetsplats, dels se om 

det fanns tendenser inom organisationen som kunde tyda på ett mönster som var relaterat till 

kön/genus.

Enkäten distribuerades via internposten och presenterades genom att jag bifogade ett 

introduktionsbrev där jag presenterade mig själv och mitt förestående utredningsarbete på 

organisationen.6 I introduktionsbrevet förklarade jag att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt, och endast i forskningssyfte. Jag var på organisationen vid två tillfällen dels för 

att ta emot enkäterna, dels för att kunna svara på eventuella frågor. Representanter för 

organisationen och jag ansåg att det kunde vara positivt för utredningens genomförande att de 

som önskade kunde möta mig personligen för att det inte enbart skulle ses som en 

pappersprodukt. Enkäten kunde även lämnas i insamlingslåda för dem som inte ville eller 

hade möjlighet att lämna enkäten personligen. 

Sex personer hade lämnat enkäten i lådan när jag kom dit till den först avtalade tiden. Vid 

första uppsamlingstillfället kom det tjugofem stycken för att lämna sin enkät, ingen ställde 

dock frågor eller diskuterade något med mig. Vid andra uppsamlingstillfället var det fem 

enkäter inlämnade i insamlingslåda, tre stycken lämnade den personligt. Inte heller vid det 

tillfället var det någon som ställde frågor eller diskuterade utredningen med mig. 

Populationen består av de fyrtiofyra anställda på utvald finansavdelning; en av de anställda är 

inte medräknad då områdeschefen ansåg att hon var allt för nyanställd för att vara insatt i 

organisationens jämställdhetskultur. Materialet som ligger till grund för enkätundersökningen 

är trettioåtta besvarade enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens på åttiosex procent, och ett 

bortfall på fjorton procent. Enkäter som besvarades hade ett visst internt bortfall, vilket 

innebär att inte alla frågor besvarades.7 Enkäten består av tjugo enskilda frågor med fasta 

svarsalternativ.8 Enkäten inleddes med frågor som berörde bakgrundsinformation såsom kön, 

ålder, arbetstid och antal år respondenterna haft anställning på organisationen. 

                                               
6 Bilaga 1.
7 Fråga som berörde bonuslöner och individuella påslags rättvisa fördelning mellan könen hade ett relativt stort 
bortfall. Även fråga om företagets förhållning till föräldraledighet i relation till kön hade ett visst bortfall. 
8 Bilaga 2.



10

Därefter övergick enkäten till att behandla frågor som koncentrerades kring hur 

respondenterna upplevde sin arbetssituation utifrån kön. Enkäten startade i en mer lättsam ton 

för att därefter lägga frågor som kan vara av känsligare natur i slutet. Valet av frågornas 

indelning är gjord utifrån en tanke om att först få respondenterna att svara på ett antal frågor 

och därmed ökar chansen att de fullföljer och svarar på hela enkäten trots att de sista frågorna 

är av svårare karaktär (jfr Ejlertsson 2005: 99). Undersökningens övergripande syfte bygger 

upp enkäten, vilket är att synliggöra den eventuella informella betydelsen av kön inom 

organisationen. 

Undersökningen i studien är baserad på fyra av enkätens tjugo frågor och svar.9 Frågor i 

enkäten har efter bakgrundsinformation fokuserat på respondenternas upplevelse av 

organisationen utifrån kön och jämställdhet som till exempel möjlighet till avancemang. Av 

dem som besvarade enkäten var fyrtiofem procent kvinnor och femtiofem procent män och 

den åldersmässiga fördelningen var relativt jämn. En tredjedel återfanns i ålderspannet 

trettioett till fyrtio år, en tredjedel var mellan fyrtioett till femtio år och den sista tredjedelen 

återfanns i åldersgruppen femtiett till sjuttio år. Ingen fanns representerad från åldersgruppen 

tjugo till trettio år. Majoriteten av de tillfrågade arbetar från sjuttiosex procent upp till heltid. 

Anställningstiden varierade från mindre än två år upp till mer än elva år. Majoriteten av 

enkätrespondenterna hade haft anställning i mer än elva år.

Brister jag uppmärksammat i samband med enkätutformningen och hanteringen av densamma 

är ett antal som jag här finner lämpligt att ta upp och tydliggöra. Att inte ta med 

svarsalternativet vet ej/ej aktuellt gjordes utifrån tanken om att inte göra det enkelt för 

respondenterna. Min avsikt var att få respondenterna att tänka efter ordentligt innan de 

svarade. När enkäterna nu är insamlade inser jag att inte ta med vet ej/ej aktuellt kan ha haft 

implikationen att respondenterna känt sig tvingade att svara på ett sätt som inte 

överensstämmer med respondentens uppfattning. En annan brist med enkäter anser jag är att 

de som eventuellt har en dålig dag svarar mer utifrån det än det reellt pågående inom 

organisationen. Jag anser dock att min undersöknings datakvalitet förstärks genom att jag går 

                                               
9 Har du ngn gång under din anställning i organisationen erbjudits/tillfrågats om ett uppdrag/tjänst där du 
avancerat i din yrkesutövning?
Anser du dig blivit missgynnad på ngt sätt utifrån att du är man eller kvinna?
Har du blivit utsatt för ngn form av obehag/ngt ovälkommet som du anser går att relatera till att du är man eller 
kvinna?
Eventuella bonuslöner och individuella påslag fördelas rättvist mellan kvinnliga och manliga anställda på din 
arbetsplats.
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vidare med dels interntidningen, dels intervjuer. Innebörd i det breda materialet är att 

möjlighet ges att jämföra de olika källorna med varandra, mönster som framträder kan 

verifieras eller ifrågasättas.

Interntidning för inblick

Interntidningen som analyseras är från utgivningsåret 2007. Valet gjordes utifrån att jag 

ämnar visa på vad som sker idag, och att det framträder mest synligt i senast utgivna 

interntidningar. De analyserade tidningarna är tre till antalet och är samtliga som gavs ut år 

2007. Tidningen gavs ut med nummer ett i mars 2007 och bestod av fyrtifyra sidor, varav åtta 

sidor är på engelska. Nummer två gavs ut i juli 2007 och bestod av fyrtioåtta sidor, varav 

sjutton sidor är på annat språk än svenska. Slutligen nummer tre i oktober 2007 på fyrtio 

sidor, varav åtta sidor är på engelska.

Undersökningen utfördes i två steg vilket innebär att jag inledningsvis utfört en kvantitativ 

undersökning för att sedan gå vidare och fördjupa den kvalitativt. Bild och text analyserades 

var för sig och sammanfördes därefter i en gemensam analys. En texts betydelse fördjupas i 

samspel med bilden och vice versa. Fördjupningen innebär att text och bild som ses i ett 

samspel ger utrymme för alternativa sätt att tolka ett tidningsinnehåll (Hirdman 2002: 25). 

Återkommande mönster är viktigt att studera för att se hur kvinnor och män gestaltas. 

Hela tidningen är inte analyserad utifrån både text och bild. Motivering till urvalet av texter 

och bilder är att de kan kopplas till studiens syfte, att belysa Bank AB:s informella 

organisation i relation till jämställdhet. Alla bilder från de tre utgivna numren årgång 2007 är 

räknade. Det kvantitativa tillför en bredd i studien som jag därefter ville tillföra ett djup, det 

djupet tillförs via utvalda och kvalitativt undersökta bilder. 

Tre bilder som är på tidningarnas framsidor analyseras kvalitativt utifrån att det är en särskild 

symbolik i framsidan. Vem är så viktig att den får pryda framsidan på interntidningen? Vidare 

undersöks bilderna från en artikel i varje nummer. Artiklar som är utvalda är på tre sidor 

vardera, och alla är på svenska. Jag har därefter valt att ta med ett reportage som explicit 

handlar om jämställdhet i organisationen. Valet att ta med artikel som berör jämställdhet är 

gjort dels utifrån syftet i studien, dels med hänsyn till organisationens önskan om resultat som 

hjälper dem i deras fortsatta jämställdhetsarbete. Reportaget kan tillföra diskussionen om 

organisationens jämställdhetskultur mer substans.
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Bild- och textanalys

Tre möjliga grundmodeller/perspektiv finns att utgå ifrån när det gäller vetenskapen om 

tecken och kommunikation. De tre alternativen är sändarperspektiv, mottagarperspektiv och 

näranalys (Hansson m.fl. 2006: 166). Sändarperspektivet innebär att avsikten är att visa 

sändarens avsikter utifrån bilderna, en intentionsanalys utförs i det fallet. Mottagarperspektiv 

har fokus på hur bild/text tas emot och upplevs, en receptionsanalys utförs i det fallet. Sista 

perspektivet näranalys, har fokus på bild/text vilket blir objekt för undersökningen, en 

näranalys utförs i det fallet av det valda text- och bildmaterialet. Forskarens egna erfarenheter 

och kunskap är fokus i näranalys och inte mottagarens eller sändarens intentioner eller 

upplevelse av text och bild. I den här studien är det näranalys som används då jag inte har 

några intentioner eller möjligheter att kunna uttala mig om vad sändarens avsikter är, och inte 

heller hur bild/text tas emot av läsaren.

Bilder kan särskiljas genom två nivåer. När vi betraktar en bild är det första vi ser det 

denotativa innehållet, till exempel en bank. Banken kan i sin tur framkalla andra bilder såsom 

pengar, lån, service, banktjänsteman, det är det konnotativa innehållet. Den andra nivån 

konnotativa, kan ses som det informella budskapet i en bild (Hansson m.fl. 2007: 28). 

Undersökningen startar ifrån det denotativa, vilket avser den kvantitativa undersökningen när 

kvinnor och män räknas. Jag fördjupar därefter undersökningen med att även studera det 

konnotativa. Det gör jag med hjälp av följande analysfrågor; Vad gör kvinnor och män på 

bilderna? Vem framställs som chef och ledare? Hel- och halvkroppsbilder?

Kategorier som undersöks i den kvantitativa delen som alltså gäller bilder är i första hand 

huvudkategorierna kvinna/man. Dessa undersöks därefter i två underkategorier passiv/aktiv 

och chef/ledare. Passiv definieras enligt följande; bilden ska förmedla stillhet, lugn och ingen 

rörelse inte heller bildtexten ska förmedla någon aktivitet för att kategoriseras som passiv. För 

att en bild ska kategoriseras som aktiv ska bilder förmedla rörelse och/eller att bildtexten 

uppenbart säger något om aktivitet. 

Mina erfarenheter och kunskaper är utgångspunkt när jag betraktar en bild. Metoden för 

bild/textanalysen är att jag först söker det uppenbara och därefter söker det dolda som bild och 

text kan förmedla. Till min hjälp trots det metodiska tillvägagångssättet har jag ett antal frågor 

såsom; Vad är uppenbart i bilden? Vad säger text och bild var för sig, vad förstärker de 

tillsammans? 
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Mitt val att använda texter i interntidningen innebär dock inte att jag anser att det är möjligt 

att dra en knivskarp gräns mellan text- och bildanalys, jag kan inte läsa en text utan att lägga 

märke till bilderna. Text- och bildanalysen går därför delvis in i varandra. Jag är medveten om 

att interntidningens val av verklighetsrepresentation inte nödvändigtvis är synonymt med 

verkligheten utan får ses som en del av verkligheten. Däremot anser jag att media är med och 

skapar våra föreställningar om manligt och kvinnligt.  I bearbetning av materialet har jag 

inledningsvis läst igenom hela reportaget. Därefter bearbetas texten genom att ställa frågor, 

vilka är följande: Vilket budskap förmedlar rubrik och text i relation till kön? Vem/vilka är 

jämställdhetsaktörer och hur framställs de i förhållande till kön?

Intervju för djup 

Studien bygger som tidigare nämnts på ett brett material där intervjuer ingår som en del.  

Intervjumaterialet grundas på intervjuer med fem anställda på finansavdelningen. Avsikten 

med intervjuerna i undersökningen är att få tillgång till informantens uppfattningar, tankar och 

inställning till jämställdhet i relation till organisationen. Jag har vid urvalet av informanter 

sökt efter att få en viss variation för att täcka den heterogenitet som kan finnas i en population 

som kännetecknas av en viss homogenitet (Ryen 2004: 78). Här är informanternas sätt att 

betrakta världen och föreställningen om den i fokus, inte antalet personer som ser det på 

samma eller olika sätt. I samband med att den första kontakten togs med informanterna 

utarbetades intervjumallen till intervjuerna som delades in i tre delar; struktur, ledarskap och 

förändring.10

Kontakt med de fem informanterna togs genom att jag av områdeschefen fick en lista på 

namnförslag med personer som han tyckte hade något olika personligheter. Jag bad om en 

lista med fler personer än vad jag avsåg att intervjua. Listan med fler än de intervjuade 

personerna syftade till att informanterna skulle få behålla den av mig utlovade anonymiteten. 

Det är därmed inte möjligt att lika lätt förstå vem som sagt vad i intervjuerna. Listan jag fick 

innehöll nio namn. Urvalet från listan gjordes med en tanke om att det dels skulle vara 

personer i olika positioner och från olika avdelningar, dels både män och kvinnor som 

intervjuades.

                                               
10 Bilaga 3
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Kontakt togs därefter via mail för att dels undersöka om personen ifråga var villig att ställa 

upp på en intervju, dels för att informera dem om att studien skulle vara konfidentiell. Jag 

ansåg att det var viktigt att de så långt som det är möjligt kan lita på att det inte framkommer 

vem som sagt vad. Det är viktigt både för den intervjuade men även för den som utför studien. 

Jag menar att det tillför undersökningen ett mer djup när informanterna känner en viss 

trygghet i situationen. Via kontaktpersonen på organisationen ordnades ett rum för 

intervjuernas genomförande. Önskemål framfördes av mig om att rummet där intervjuerna 

skulle genomföras inte skulle vara på avdelningen utan ske i avskildhet. Därefter togs kontakt 

av mig via mail med de fem utvalda för att bekräfta tid och plats för genomförandet av en 

intervju. I mailet där tid och plats angavs poängterades att deras deltagande skulle vara 

anonymt och att intervjun skulle handla om deras tankar och idéer om jämställdhet på Bank 

AB. Utifrån tanken om att svaren eventuellt kunde bli mer politiskt korrekta om de kunde 

förbereda sig inför intervjusituationen valde jag att inte delge informanterna intervjufrågorna i 

förväg.

Intervjuerna genomfördes med det som benämns öppet riktad intervju (Lantz 1993: 64). 

Karaktäristiskt för den öppet riktade intervjun är att syftet är att förstå meningen med en viss 

företeelse i relation till informantens livsvärden. Den har fokus på förbestämda indelningar, är 

öppen för förändringar och flertydigheter i det informanten delger i intervjuer (ibid s.34). 

De fem intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades därefter ordagrant av mig. 

Transkriberingen genomfördes kort tid efter intervjutillfället för att jag själv skulle minnas 

intervjusituationen så tydligt som möjligt. De transkriberade intervjuerna utgjorde underlag 

för analysarbetet. För att spegla intervjuerna på bästa sätt strukturerades intervjumaterialet 

utifrån fem områden som framträdde i intervjuerna: kön i organisationen, 

jämlikhet/jämställdhet, föräldraskap, mannen som norm och rekrytering. Analysarbetet 

utfördes genom att jag närmade mig en del i taget och sökte i den utvalda delen efter 

informanternas tema med hjälp av begrepp och uttryck de använde. För att ställa frågor till 

texten och söka efter mönster, olikheter eller motsägelser har jag metodiskt gått igenom texten 

flera gånger. 

Jag ämnar inte ge någon ingående beskrivning av mina informanter. Jag har lovat dem att det 

inte ska vara möjligt att förstå vem som sagt vad. Jag menar dessutom att det inte är intressant 

vem som sagt vad, utan det är vad som sagts som är relevant för studien. För mig som 
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intervjuare är det viktigt att de intervjuade kan tala relativt öppet för att intervjuerna ska leda 

framåt och få ett reellt innehåll. De intervjuade var tre kvinnor och två män, och intervjuerna 

genomfördes under cirka trettio minuter vardera.

TEORI

Teoriavsnittet som följer startar med en introduktion i organisationsteorier och övergår 

därefter till att redogöra för de specifika teorier som används i denna studie. Redogörelsen 

sker i fyra avsnitt utifrån följande rubriker; struktur, ledarskap, symbolism och förändring.

  

Teoretisk utgångspunkt

Studien vill förstå och även till viss del förklara vad som sker inom en organisation. Det är 

vad Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre skriver i boken Organisation och organisering 

utmärkande för en organisationsteori. Författarna i nämnda bok undersöker hur begreppen 

organisation och organisering är under ständig och pågående förändring. Författarna menar att 

det är angeläget att lyfta fram pluralismen inom organisationsteorier, något som även jag 

ansluter mig till. Vid användandet av organisationsteorier bör det finnas förståelse för teorins 

styrka och svaghet. Därför anser jag det mest lämpligt att använda en genusteori när vi vill 

beskriva och förklara något utifrån genusaspekter (Eriksson m.fl. 2006: 15). Fokus för 

uppsatsen är att finna hur föreställningar om genus tar sig uttryck i en organisation.

Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i att den sociala världen är konstruerad och en av de 

konstruktioner vi använder oss av för att förstå och skapa sammanhang i världen är genus. Jag 

utgår från det grundläggande begreppet genussystem för en strukturell förståelse av 

könssegregering. Genussystemet är enligt Yvonne Hirdman ett system som män och kvinnor 

är med och upprätthåller med hjälp av två delar. Systemets första del bygger på ett 

isärhållande av män och kvinnor, och den andra stödjer sig på män och maskulinitet som 

normgivande för människan (Hirdman 2001: 59). Den första delen av genussystemet är tydlig 

i arbetslivet. Kvinnor och män befinner sig på olika arbetsplatser och även i olika positioner. 

Den andra delen innebär att det finns en hierarki mellan könen och mannen är normen i den 

hierarkiska uppdelningen mellan könen. Det synliggörs till exempel i att kvinnor ofta beskrivs 

just som kvinnor. Exempel på det är, kvinnlig fotbollsspelare eller kvinnlig politiker. Det 

motsatta att en man beskrivs utifrån sin könstillhörighet förekommer dock inte. Uppdelningen 
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i genussystemet utmynnar i ett oskrivet genuskontrakt som vi oftast omedvetet förhåller oss 

till.

I boken Det ordnar sig av författarna Anna Wahl m.fl. är min teoretiska utgångspunkt 

förankrad. Bokens syfte är att presentera akademisk kunskap med ett genusperspektiv inom 

området organisation (Wahl m.fl. 2001: 10). Att utgå från ett genusperspektiv innebär att 

beskrivning, tolkning och problematisering av organisationen utgår från könens betydelse i 

organisationen. Innebörden är dock inte att kön är det enda som har betydelse i en 

organisation även om den studien fokuserar just på könens betydelse i organisationen. Att 

enbart studera kvantitativa aspekter inom organisationen, att räkna kvinnor och män och att de 

gör olika saker i organisationen kräver inget maktperspektiv. När analysen går vidare och 

fördjupas för att tolka de kvantitativa aspekterna ges maktperspektivet en framträdande roll

inom genusforskningen (ibid s.59). Jag redogör mer ingående för min teoretiska utgångspunkt 

uppdelat i tema i nästkommande avsnitt.

Kritik som kan riktas mot applicerad teori är att den kan ses som relativt smal och lämnar inte 

mycket utrymme för eventuell förändring som kan vara pågående i organisationen. Jag väljer 

därför att lägga till och utvidga Wahls organisationsteori med Eva Marks (2007) 

Jämställdhetsarbetes teori och praktik där de två system som presenteras tillför studien det 

som efterfrågats specifikt av organisationen, nämligen resultat och hur de ska gå vidare rent 

praktiskt med organisationens jämställdhetsarbete. Första systemet benämns systembevarande 

jämställdhetsarbete och innebär att organisationen inte behöver förändras (Mark 2007: 21). 

Organisationen kan behålla sin kultur och normer, det är de som ingår i organisationen som 

ska förändras. Exempel på systembevarande kan vara att öka antal män i barnomsorgen, det 

manliga ska uppvärderas i traditionellt kvinnliga sfärer och vice versa. Innebörden är en 

kvantitativ satsning, där det inte finns något fokus eller tas någon hänsyn till eventuella skilda 

livsvillkor och erfarenheter. 

Det andra systemet är ett systemförändrande jämställdhetsarbete, vilket innebär att 

organisationen genomgår en fundamental förändring där organisationens kultur ifrågasätts och 

förändras (ibid s. 22). Syftet är att skapa nya normer och en organisationskultur där det tas 

hänsyn till både mäns och kvinnors livsvillkor och erfarenheter, det handlar inte om att 

uppgradera eller få någon att anpassa sig till den norm som är rådande. De två systemen ska 

inte ses som varandras motsatser eller att det ena systemet utesluter det andra, utan istället 

som två kompletterande system som båda behövs för att förändring ska vara möjlig att uppnå.
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Trots valet att avgränsa mig till ett perspektiv som har fokus på genus anser jag därmed inte 

att det är den enda struktur som påverkar människor och samhället. All forskning innebär 

dock val och med automatik leder det till bortval. Jag är medveten om att den kritik som 

riktats mot feministisk forskning som menar att denna forskning utgår från vit västerländsk 

kvinna (de los Reyes 2002: 31) är applicerbar även på min studie utifrån att den saknar det av 

kritiker efterfrågade intersektionalitetsperspektivet (Lykke 2003). Den framförda kritiken har 

även tidigare diskuterats av Bergsten och Nilsson (2007). 

Sammanfattningsvis är de teoretiska verktyg som används i studien genussystemet,

organisationsteori och slutligen systemförändrande/systembevarande jämställdhetsarbete.

Struktur

Författarna Wahl m.fl. (2001) till boken Det ordnar sig, har delat in organisationsteorin under 

fyra punkter, enligt följande: struktur, ledarskap, symbolism och förändring.

Jag redogör för varje tema i uppdelade avsnitt och avslutar redogörelsen med att tydliggöra 

hur temat kommer att användas i min genomförda studie.

Struktur handlar om hur organisationen är uppbyggd utifrån kön. Centralt för struktur är hur 

arbetsuppgifter fördelas i organisationen, i enheter och funktioner, och hur de inordnas 

vertikalt och horisontellt. Utifrån strukturtemat blir det även intressant att analysera hur 

kvinnor och mäns karriärstrukturer ser ut (Wahl m.fl. 2001: 94). Strukturer som finns i 

samhället följer med in i arbetslivet och kanske då speciellt i byråkratiska organisationer 

därför att män historiskt sett haft möjlighet att positionera sig i denna sfär då det tidigare var 

en manlig sfär där kvinnor var exkluderade. Exkluderingen av kvinnor har inneburit att 

kvinnors erfarenheter och livsvillkor varit underordnade männens i den byråkratiska diskursen 

(ibid s. 74). Genom att analysera strukturer i organisationer med ett genusperspektiv 

tydliggörs kvinnors och mäns positioner och även relationer i organisationer. 

I flertal studier har det framkommit att organisationsstrukturer ofta är könsmärkta. Tidigare 

fanns det en syn på att teorier som berörde företag och organisationer var könsneutrala. Med 

tanke på att de organisationerna och företagen traditionellt sett styrdes av män är en mer 

rättvisande benämning att definiera den tidigare forskningen som könsblind. I många fall är 

villkor och strukturer anpassade efter mäns livssammanhang, vilket då blir normen för 

strukturen i organisationen (ibid s. 60).
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Författarna använder begreppet könsstruktur. Begreppet kan ses som ett verktyg för att 

åskådliggöra hur könen skiljs åt inom en organisation. Könsstrukturer består av tre delar; 

”antalsmässig fördelning av kvinnor och män i en organisation”, ”grad av segregering mellan 

könen i sysslor, yrken och positioner”,”hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande 

och makt” (Wahl m.fl. 2001: 85). Könsstrukturen i en organisation är ofta tydlig och går att 

synliggöra genom statistik och beskrivningar av var kvinnor och män befinner sig i 

organisationen. Jag ställer frågor till mitt material såsom: Hur är organisationen uppbyggd 

utifrån kön? Kommer särbehandling till uttryck när det gäller karriär och kön?

Ledarskap

Ledarskap är andra temat i nämnda organisationsteori. Då ledarskap studeras med ett 

genusperspektiv blir det möjligt att se hur villkoren är för kvinnliga respektive manliga ledare 

och hur det påverkar att män de facto dominerar i ledande positioner och vilken roll det kan 

ha för vår föreställning om kvinnlighet, manlighet och ledarskap (ibid s.74). 

Ledarskapstemat synliggör att det historiskt sett finns en motsägelse i att vara kvinna och 

ledare, ledarskap är könsmärkt och präglar därför våra föreställningar om ledarskap. 

Minoriteten försöker framhålla sin likhet med majoriteten. Det leder till att förutom att män 

bygger upp nätverk där män ingår att både kvinnor och män har mannen som norm (Hirdman 

2001: 66). Innebörden blir att kvinnors svar på mäns homosociala orientering blir 

heterosocialt (Wahl m.fl. 2001: 80). Begreppet homosocialitet utvecklades av Jean Lipman-

Blumen 1976 för att därefter vidareutvecklas av Rosabeth Moss Kanter 1977. Homosocialitet 

och heterosocialitet skulle vara en förklaring till varför män dominerar toppositioner i företag 

och organisationer. Män har genom sin maktposition större möjlighet än kvinnor att 

kontrollera resurser i samhället, det leder i sin tur bland annat till att män identifierar sig 

lättare med andra män och därmed söker sig till andra män (Wahl 2003: 99). Förklaringen till 

att kvinnor söker sig till män bör ses utifrån ett maktperspektiv, kvinnor är mer splittrade som 

grupp utifrån att de saknar resurser och makt i samma utsträckning som män. Kvinnor liksom 

män söker sig till de med makt och det medför att även kvinnor söker sig till männen. 

Kvinnor står inte utanför den ordning som råder även de är med och upprätthåller den rådande 

könsmaktsordningen. Jag ställer även här frågor till mitt material, hur och vilka framställs 

som chefer och ledare inom Bank AB? Hur är villkoren för de kvinnliga cheferna som 

återfinns inom Bank AB?
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Symbolism

Symbolism är tredje temat i Wahls organisationsteori. Genom att anlägga ett genusperspektiv 

i temat blir det möjligt att tydliggöra hur kön skapas i organisationer och återskapas med hjälp 

av symboler och språk (Wahl m.fl. 2001: 132). Symboler och språk är i högsta grad med och 

skapar organisationer, något som det poststrukturalistiska och postmoderna synsättet mer 

ingående behandlat och menat att det är kontexter och diskurser som är med och skapar 

”verkligheten”. I temat symbolism blir det påtagligt att kön är något som görs ständigt, och 

organisationer och arbetsplatser står inte utanför detta vårt omättliga behov av att ”göra kön”. 

Att män är i majoritet när det gäller ledarskap är en form av symbolism av ledarskap. 

Dokument från bolaget kan till exempel vara med och producera subtila symboler. 

Interntidning är ett sådant dokument som aktivt är med och skapar symboler för olika 

yrkeskategorier. Jag ställer även här frågor till materialet, vem är med på bilder och i texter? 

Vilka symboler och markörer används i interntidningens framställning av dessa personer?

Förändring

Fjärde och sista temat i tillämpad organisationsteori är förändring som även det är fruktbart att 

studera utifrån ett genusperspektiv. Vad har kön för påverkan på organisationsförändringar? 

Organisationer framställs och framställer sig gärna som en harmonisk enhet, där kön inte har 

någon influens. En sådan framställning av organisationen kan vara med och bidra till att det 

osynliggörs att organisationen består av olika individer med skilda värderingar, kultur och 

erfarenheter.

Organisationen kan dessutom delas in i grupperna kvinnor och män, vilka är med och 

påverkar, initierar, påverkar och påverkas av förändringar som sker i organisationen. I min 

studie blir det av intresse att undersöka hur jämställdhetsarbete påverkar och eventuellt 

förändrar organisationen. Synliggörande av de mest framträdande föreställningar som råder 

när det gäller jämställdhetsarbete och dess genomförande är därför av intresse. Ofta pågår en 

öppen eller dold förhandling om vilken definition som ska vara rådande när det gäller 

jämställdhet (Wahl m.fl. 2001: 171). Fråga till materialet är: vilka jämställdhetsaktörer och 

föreställningar om jämställdhet återfinns inom Bank AB?
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Tidigare forskning 

Förutom de tidigare nämnda teorierna anser jag det nödvändigt att förhålla mig till tidigare 

utförd forskning som innefattar jämställdhet och genus. I kapitlet som följer redogörs för en 

del av utförd forskning inom jämställdhetsområdet som jag anser har tillfört min studie mer 

relevans och substans.

I Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok 2001 av författarna Eva Amundsdotter och 

Minna Gillberg beskrivs hur de arbetade med sitt projekt ”Det hållbara företaget – med 

jämställdhet i fokus”. Boken är skriven med syfte att fungera som en handfast guide för 

intresserade att arbeta med jämställdhet på arbetsplats eller organisation. De delar jag funnit 

mest relevans i för min studie är de som behandlar kön och dess roll i arbetsorganisationer, 

hur man förändrar normer och värderingar i relation till kön. Slutligen har de delar som 

behandlar utredning som kartlägger jämställdheten i organisationen tillfört en större och 

djupare förståelse för mitt eget utredningsarbete.

Rosabeth Moss Kanter framförde redan år 1977 då Men and Women of the Corporation gavs 

ut första gången det strukturella perspektivet på varför kvinnor befann sig på lägre positioner 

än män i organisationer. Hon behandlade speciellt chefsbefattningar och dess maskulina 

prägel, samt vilka följder det får för kvinnor som bryter mot den traditionella uppdelningen. 

En del av likformigheten och reproduktionen av ledarskap sker genom att män i ledarposition 

väljer män. En ytterligare konsekvens av uppdelningen mellan könen är att kvinnors arbeten 

ofta återfinns i mer låsta positioner, vilket innebär att utvecklingsmöjligheter är få och 

karriärstegen blir därmed kortare än för män. Minoritet eller majoritetstillhörighet för kvinnor 

i arbetsorganisationen är även det något hon belyser som betydelsefullt för hur kvinnors 

handlingsutrymme kan användas.

I boken På gränsen till genombrott? Om det könsuppdelade arbetslivet. (Gonäs 2005) 

behandlas hur det kommer sig att kvinnors och mäns skilda villkor i arbetslivet ständigt 

reproduceras. Resultat visar att kvinnor som utför samma arbete som män på en arbetsplats 

riskerar trots likheten i själva arbetet att deras arbetsbelastning blir högre än männens. Studien 

visar också att mannen som norm i arbetslivet är högst närvarande, likaså den traditionella och 

obetalda arbetsfördelningen i hemmet. Sammantaget leder det till ett bevarande av en 

könsordning som är till kvinnors nackdel. Boken tar ett steg vidare från analys till en 
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redogörelse för metoder för att den politiska korrektheten om jämställdhet ska genomföras i 

praktiken.

RESULTAT

Resultatavsnittet som följer är uppdelat utifrån samma struktur som tillämpades tidigare under 

material- och metodkapitlet. Jag redogör därmed först för enkäten, därefter interntidningen 

och avslutar med de utförda intervjuerna.

Enkät 

Enkäten som delades ut bestod av tjugo frågor som jag under material och metodavsnittet 

redogjort för (s. 8-10). Analysen visade fram en bild av en organisation med relativt nöjda 

arbetstagare när det handlade om jämställdhet. Flera av de områden som berördes i enkäten 

såsom föräldraskap, kompetens, förmåga och kompetensutveckling visade inte något 

anmärkningsvärt i relation till kön. I presentationen av resultaten har jag valt att fokusera på 

frågor och svar som explicit visar på genus och dess betydelse i organisationen. Att välja bort 

att presentera de delar av enkäten som tyder på att genus inte har uttalad innebörd är inte 

detsamma som att de svaren är betydelselösa. Jag har dock valt att fokusera och 

problematisera de delar där genus framträder som betydande rent explicit. Ett val som är gjort 

dels utifrån syftet, dels för att medverka till en förändring när det gäller jämställdhet för 

organisationen. 

Jag redogör här för fyra av frågorna. Första frågan (se tabell 1) är: Har du någon gång under 

din anställning i organisationen erbjudits/tillfrågats om ett uppdrag/tjänst där du avancerat i 

din yrkesutövning? Tre olika svarsalternativ var möjliga, att det aldrig inträffat, att det 

inträffat en till två gånger eller att det inträffat tre eller fler gånger. Av totalt trettioåtta svar på 

frågan ansåg knappt hälften att det aldrig inträffat att de erbjudits eller fått någon förfrågan 

som inneburit avancemang i organisationen. Sju män och elva kvinnor återfinns i detta 

svarsalternativ.  En svag tendens är att kvinnor i större utsträckning kände igen sig i detta 

svarsalternativ. 
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Tabell 1.  Har du ngn gång under din anställning i organisationen erbjudits/tillfrågats om ett uppdrag/tjänst där 
du avancerat i din yrkesutövning? (antal)

Har du ngn gång 
erbjudits/tillfrågats om 
uppdrag/tjänst som inneburit 
avancemang?

Man Kvinna Total
Aldrig inträffat 7             11 18         
Inträffat 1-2 ggr 6              7         13         
Inträffat 3 el. fler ggr 4             3          7           
Total 17 21 38         

Sannolikheten för att män i organisationen erbjuds eller får förfrågan om uppdrag/tjänst som 

innebär avancemang är något som enligt enkäten inträffar något oftare än för kvinnor. Då män 

i organisationen har ledarpositioner visar forskare att det kan leda vidare till att män erbjuder 

och tillfrågar andra män om tjänster som leder till avancemang. Män bygger upp nätverk där 

män ingår, det som sker är en homosocial inriktning på ledarskap (Wahl 2001: 80). Nämnas 

bör att andelen kvinnor i svenska samhället med högskoleutbildning är betydligt högre än 

andelen bland manliga chefer. Kvinnor har generellt sett utbildningsmässigt högre 

kvalifikationer än män på samma befattningar (SOU 1998: 6: 98). 

Fråga nummer två (se tabell 2) är: Anser du dig blivit missgynnad på något sätt utifrån att du 

är man eller kvinna? Totalt svarade trettioåtta personer på frågan. Respondenterna hade tre 

svarsalternativ. Dessa var att det aldrig hänt, någon gång eller flertal gånger. Huvudtendensen 

var att det första svarsalternativet, att det aldrig hänt motsvarade flest av de tillfrågades 

erfarenhet, tjugosex stycken i det svarsalternativet. En svag tendens var även att en större 

andel av männen jämfört med gruppen kvinnor aldrig känt sig missgynnade utifrån sitt kön, 

fjorton män respektive tolv kvinnor. Den svaga tendensen i frågan förstärktes möjligen något 

med de kommande svarsalternativen, att ha blivit missgynnad utifrån sitt kön någon gång var 

det åtta kvinnor och tre män som ansåg stämde överens med egen erfarenhet.

Tabell 2.  Anser du dig blivit missgynnad på något sätt utifrån att du är man eller kvinna? (antal)

Anser du dig blivit 
missgynnad på något sätt 
utifrån att du är man eller 
kvinna?

Man Kvinna Total
Aldrig 14        12             26           
Någon gång 3          8               11           
Flertal gånger - 1                1             
Total 17 21 38          
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Kvinnor upplever sig missgynnade utifrån att de är kvinnor i högre utsträckning än vad 

männen gör. Män känner sig också missgynnande utifrån att de är män. Det problematiska 

med enkäter framträder här dels utifrån materialets kvantitet, dels utifrån vad jag egentligen 

får svar på och kanske framförallt vad jag inte får svar på. Intressant och berikande hade varit 

att haft med en öppen fråga då det eventuellt hade gett mer insikt i svaren. Jag anser dock att 

materialet är användbart under vissa förbehåll såsom att jag inte stannar vid 

enkätundersökning, och att min analys inte endast utgår från enkäten och slutligen det jag 

ovan problematiserat och därmed min förförståelse för enkätundersökning.

I tabell tre nedan behandlas följande fråga: Har du blivit utsatt för någon form av 

obehag/något ovälkommet som du anser går att relatera till att du är man eller kvinna? Tre 

svarsalternativ fanns på enkäten: aldrig inträffat, någon gång eller flertal gånger. Flertalet 

anser att det aldrig har inträffat, sjutton män vilket var alla de män som deltog och fjorton av 

tjugoen kvinnor svarade att det aldrig inträffat. Sju av tjugoen kvinnor har blivit utsatta för 

något obehag relaterat till sitt kön någon gång eller flertal gånger. 

Tabell 3.  Har du blivit utsatt för ngn form av obehag/ngt ovälkommet som du anser går att relatera till att du är 
man eller kvinna? (antal)

Har du blivit utsatt för ngn 
form av obehag/ngt 
ovälkommet som du anser 
går att relatera till att du är 
man eller kvinna?

Man Kvinna Total
Aldrig 17      14         31                  
Någon gång - 5           5              
Flertal gånger - 2           2              
Total 17 21 38          

Resultatet från tabellen ovan tyder på att ett antal kvinnor eventuellt blivit utsatta för det som i 

Jämställdhetslagen 16 a § benämns som trakasserier på grund av kön. Definitionen blir direkt 

könsdiskriminering och utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna (Mark 2000: 29). Ett 

medvetet val gjordes här av mig, att inte ställa frågan så direkt som lagtexten gör. Valet är 

gjort utifrån att uttrycket ”sexuella trakasserier” och ”trakasserier på grund av kön” är en 

beteckning på en rad högst olika fenomen. Kontentan av de olika fenomenen är att det är 

handlingar som är ovälkomna, den som är utsatt har definitionsrätten. Begreppet sexuella 

trakasserier anser jag bli för laddat, en uppenbar risk att orden i begreppet gör att tankarna 
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leder till just ”sexuella” anspelningar. Könskränkningar är en definition som mer beskriver det 

inträffade, vilka kan vara en del av en rådande kultur och klimat inom organisationen. Dessa 

könskränkningar behöver inte vara och utförs heller oftast inte medvetet. De uppfattas inte 

alltid som kränkande, vare sig av den som utsätter eller den utsatta. Allteftersom det fortgår 

kan det dock påverka den utsatta och arbetsklimatet i stort (Mark 2000: 31). 

Tilläggas bör dock att det i enkäten inte framgår när trakasserierna skedde, en möjlighet är att 

det ligger tillbaks i tiden. Det kan även vara så att för kvinnor är det möjligt att dels sätta ord 

på det inträffade, dels reagera utifrån vad som är skrivet i jämställdhetslagen. Män har inte 

den repertoaren, kan möjligen inte sätta ord på det inträffade. Att vara man och bli utsatt 

innebär andra implikationer. Traditionell syn och kultur på vad som är manligt och kvinnligt 

kan medföra att de män som anser sig blivit utsatta blir dubbelt bestraffade om de framträder 

och berättar om obehag relaterat till att de är män. Att vara man innebär utifrån en historisk 

och traditionell syn till exempel makt, virilitet, rörelsefrihet och individ. Att vara kvinna har 

historiskt och traditionellt sett inneburit att hon definierats som motsatsen till det mannen är 

(Hirdman 2001: 60). Genom att jag inte förespådde implikationerna med frågan om 

trakasserier utifrån sitt kön kan jag möjligen bidra till en delvis onyanserad diskussion och 

debatt om överkänsliga kvinnor, och att män aldrig utsätts för trakasserier. Den nämnda 

implikationen hade kunnat minskas eller blivit mer nyanserad om det givits möjlighet att 

förklara sig i en mer öppen fråga. 

En arbetsmiljöundersökning utförd av Arbetsmiljöverket år 2003 som LO rapporterar från 

visar att Saco-anslutna kvinnor i högre utsträckning än LO-kvinnor och TCO-kvinnor utsätts 

för trakasserier på grund av kön av arbetskamrater och chefer. En möjlig förklaring till det är 

att Saco-kvinnor återfinns i yrkesgrupper där individuella lönesättningar och individuell 

konkurrens är mer påtagligt än inom framför allt LO-kollektivet (JämO 2007: 54).  

Både män och kvinnor utsätts på arbetsplatser för de nämnda trakasserierna, även om ingen 

man på Bank AB svarat att så varit fallet. Det vanligaste är dock att det är kvinnor som 

utsätts. Nolltolerans är ett måste för arbetsgivaren i frågan. För att arbetsgivaren ska få 

möjlighet att åtgärda trakasserierna är det nödvändigt att de anmäls. Anmälningar till 

fackförbund, arbetsgivare och Jämo har en stor diskrepans i jämförelse mot de undersökningar 

som är gjorda (JämO 2007: 50). Sexuella trakasserier är en metod för att bibehålla kvinnors 
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underordning. Trakasserier bör därför ses utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 

jämställdhetslagen utvidgades utifrån den förförståelsen med trakasserier (Mark 2000: 29). 

Fjärde och därmed sista frågan som behandlas utifrån enkäten är (se tabell 4), Eventuella 

bonuslöner och individuella påslag fördelas rättvist mellan kvinnliga och manliga anställda 

på din arbetsplats. Som i tidigare enkätfrågor fanns det även här tre svarsalternativ, att 

påståendet var helt sant, delvis sant eller helt falskt. Tio av tjugosex svarande i enkäten 

instämde i påståendet att det var helt sant, åtta män och två kvinnor. Tendens i nästa 

svarsalternativ att påståendet är delvis sant anser tolv kvinnor, fler kvinnor än män anser att 

påståendet är delvis sant.

Tabell 4.  Eventuella bonuslöner och individuella påslag fördelas rättvist mellan kvinnliga och manliga 
anställda på din arbetsplats. (antal)

Eventuella bonuslöner och 
individuella påslag fördelas 
rättvist mellan kvinnliga och 
manliga anställda på din 
arbetsplats

Man Kvinna Total
Helt sant 8        2          10          
Delvis sant 4        12        16          
Helt falskt - - -
Total 12 14 26        

Resultatet i tabellen ovan liknar det som framgått i tidigare tabeller, nämligen att kvinnor i 

något större utsträckning än män anser sig förfördelade utifrån sitt kön. Kvinnor som tillhör 

den undersökta yrkeskategorin har enligt statistik sjuttionio procent av männens lön (SCB 

2006: 72). Kvinnornas känsla av förfördelning när det gäller bonuslöner och individuella 

påslag bekräftas alltså av statistik. Statistiken jag här hänvisar till är inte specifikt från Bank 

AB, men bekräftas av Bank AB:s personaldirektör i interntidningen. I en artikel behandlas 

förekomsten av olika löner som konstaterats och där det inte kan förklaras på något annat sätt 

än att det har med att göra om du är man eller kvinna i organisationen. 

Lönediskriminering beror på att det kvinnor gör i allmänhet värderas lägre än det män gör. 

Löneskillnader uppstår dels av att kvinnor och män utför och innehar olika yrken, dels ren 

lönediskriminering. Kvinnor och män kan utföra lika eller likvärdiga arbeten men trots de 

återfinns de i skilda lönenivåer. Kvinnor och män utför lika mycket arbete, skillnaden ligger i 

att det män gör är lönegrundande. Många kvinnor arbetar deltid vilket bidrar till en sämre 
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löneutveckling och även sämre möjligheter till kompetensutveckling. Heltidsarbete är på 

många företag en norm (Amundsdotter 2001: 67). 

Sammanfattningsvis leder analysen av enkätundersökningen fram till att kvinnor delvis anser 

sig arbeta under andra premisser än männen i samma organisation när det gäller avancemang, 

missgynnande, trakasserier och löner. Trots ett litet underlag som gör att det statistiskt säkra 

går att diskutera finns det tendenser som inte går att bortse ifrån. Att vara man i 

organisationen verkar innebära en fördel och ger bättre förutsättningar för fortsatt 

avancemang och löneklättring. Dessutom är det en tredjedel av kvinnorna på avdelningen som 

har blivit utsatta för det som definieras som trakasserier utifrån sitt kön, där tidpunkten för 

trakasserier dock inte framgår i enkätsvaren. Organisationens roll är nolltolerans enligt 

jämställdhetslagen och även av moraliska skäl. 

Interntidningen 

Kvantitativ undersökning

I avsnittet som följer analyseras ett urval av texter och bilder i interntidningen. Jag har som 

tidigare nämnts analyserat text och bilder utifrån fyra kategorier; antal, passiv, aktiv och 

chef/ledare. I tabellen som följer nedan redovisas antalet bilder utifrån kön. Kvinnor och män 

finns med ungefär lika ofta på bilder. De är även passiva i samma utsträckning. När det gäller 

bilder med aktiva kvinnor och män skiljer sig förekomsten åt. Den tidigare svaga differensen 

ökar. Två tredjedelar (25 av 38) av männen medan en tredjedel (13 av 38) av kvinnorna 

framställs som aktiva. Av de representerade männen i tidningen framställs dubbelt så många 

män som kvinnor aktiva. Sista punkten är ledare/chef. Bilder och reportage där anställda 

framställs som chef/ledare skiljer sig åt i högre grad. Knappt en tredjedel (18 av 62) av 

kvinnorna, och drygt två tredjedelar (44 av 62) av männen framställs på bilderna som 

chef/ledare Tidigare mönstret att differensen ökade mellan kvinnor och män i hur de 

framställs förstärks i den avslutande punkten. Framställas som chef/ledare och vara kvinna 

inträffar i en avsevärt mindre del av bilderna jämfört med att vara man och chef/ledare.
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Tabell 5. Representation av kvinnor och män i interntidningen. (procent och antal).

Kvinnor Män

Antal 45 %        249 st. 55 %        306 st. 100 %      555 st. 

Passiv 46 %        236 st. 54 %        281 st. 100 %      517 st.

Aktiv 34 %          13 st. 66 %          25 st. 100 %        38 st.

Ledare/chef 29 %          18 st. 71 %          44 st. 100 %        62 st.

Källa: Interntidning  nr.1 – 3 årgång 2007.

Naturlig förklaring till differensen mellan kvinnor och män när det gäller chef/ledare är att 

män är oftare chefer. Detta bidrar samtidigt till att reproducera en bild av män som chefer. En 

roll som inte är lika självklar för kvinnor. Jag finner utifrån tabell fem en struktur som visar 

att den anställda i organisationen kan vara antingen en kvinna eller man. Vad som skiljer 

kvinna och man åt mest markant är att män dels framställs som aktiva, dels som ledare/chef i 

större utsträckning än kvinnor. Dikotomin i passiv/aktiv utfaller till männens fördel då en 

aktiv person i arbetslivet troligen är mer önskvärd av arbetsgivaren. Männen är de som 

representerar ledare/chef i större kvantitet än kvinnor, fördelningen mellan män och kvinnor i 

position av ledare/chef i interntidningen överensstämmer ganska väl med det faktiska 

förhållandet på den undersökta avdelningen. Chef/ledare på den specifika avdelning där 

utredningen utförs - finansavdelningen är sextiosju procent män och trettiotre procent 

kvinnor.11 Genom att öka kvinnors kvantitativa antal som ledare/chef i interntidningen kan det 

bidra till att påverka föreställningar om kvinnlighet, manlighet och ledarskap. Föreställningar 

om vem som kan vara chef/ledare kan utvidgas och ges bättre förutsättningar till att kvinnor är 

lämpliga och önskvärda som chef/ledare. En följd av genussystemets isärhållande av könen 

som tidningen är med och bekräftar leder även till att män oftast har andra män som 

förebilder, och det är då inte tänkbart att ha kvinnor som förebilder (Nilsson 2007). 

Kvalitativ undersökning 

För att även tillföra ett djup i analysen av interntidningen genomförs en kvalitativ 

undersökning av densamma. Undersökningen har som utgångspunkt att det existerar en 

genusstruktur. Jag inriktar mig därmed inte främst på att framlägga bevis för den, utan mer 

påvisa hur denna genusstruktur uttrycks. 

                                               
11 Årsredovisningen redogör endast för ledande befattningshavare och övriga ledande befattningshavare som 
definieras: verkställande direktörer i dotterbolag och filialer samt ledningsgrupp i Bank AB. Fördelningen är då 
åttiofem procent män och femton procent kvinnor.
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Kvalitativa undersökningen utfördes genom en analys av de tre utgivna numren av 

interntidningen från år 2007. De tre framsidorna, en artikel från varje utgivet nummer och 

avslutningsvis undersöks en artikel som explicit handlar om jämställdhet. Urval och bortval 

har tidigare diskuterats och motiverats i material och metodavsnittet (se sid. 11-13).

Framsidan på interntidningens nummer ett är en ensam svagt leende kvinna i röd kappa 

fotograferad utomhus i vinterväder med en karta i handen, i texten står det ”Tema: Ung i Bank 

AB”. Femton personer totalt är representerade i nämnda tema som är  ”Ung i banken”. De 

femton är fördelade på nio kvinnor och sex män. Sex av kvinnorna i reportaget är 

fotograferade i porträttbild varav fem är halvkroppsbilder och kvinnorna framställs som 

passiva på bilderna. Tre av kvinnorna framställs aktiva och är fotograferade i helkropp och det 

framgår att de gör något aktivt som till exempel skidåkning eller ridning. Av de sex männen 

är ingen passiv, fem av dem är i helkroppsbilder. Aktiviteter som utförs på bilderna är till 

exempel bandy eller fiske. En av de nio representerade kvinnorna återfinns i ett 

helsidesreportage, medan fem av de totalt sex representerade männen återfinns i 

helsidesreportage.

Framsidan på nummer två är ett gruppfoto med fyra leende män i mörka kostymer, 

tillsammans håller de den svenska flaggan. Texten handlar om fokus på nya branscher. 

Artikeln som analyseras i nummer två är ”Två år i banken-så här tycker vi!”. I detta nummer 

är den kvantitativa könsfördelning på bilderna jämnt fördelat, arton kvinnor och arton män. 

Det skiljer sig inte åt hur de framställs på bilder. Sju stycken kvinnor på helkroppsbild att 

jämföra med åtta män. Halvkroppsbilder är även jämnt fördelade mellan kvinnor och män, 

elva kvinnor och tio män. Den största bilden och reportaget handlar om en kvinna som är 

kontorschef och utsetts till ”årets tipsare”. 

Framsidan på nummer tre är två pojkar i jeans och blåa tröjor, fotograferade utomhus i 

höstväder. I texten står det ”13 år och nybliven kund i banken”. Artikeln i tidningen som 

analyseras handlar om att vara ung och kund i banken, bilden från framsidan med de två unga 

pojkarna återkommer i denna artikel. Visst kan det vara en slump att det är två unga pojkar 

som representerar de nya kunderna för organisationen, men det är knappast ett trovärdigt 

argument med tanke på den bild i övrigt som framträder av organisationen i interntidningen 

nämligen att män till exempel framställs med maktattribut såsom svenska flaggan. Jämfört 

med hur kvinnor framställs som till exempel poserar med karta, halvkroppsbilder och passiv. 
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Utifrån de ovan beskrivna exemplen anser jag att ett slumpmässigt val av pojkar inte har full 

trovärdighet.  

Interntidningens nummer ett har i de undersökta artiklarna kvantitativt fler kvinnor än män på 

bilder. Vad som skiljer sig åt mellan könen är hur de framställs. Framsidan med kvinna och 

karta associerar till att behöva hjälp att finna vägen, vilket förstärks dels om bilden sätts emot 

den i nummer två med de fyra männen som håller i svenska flaggan och dels om texterna 

läggs till. Att vara ”Ung i banken” har en annan klang än ”Fokus på nya branscher”.  Det är 

bland annat så här kön och föreställningar om kön bevaras och reproduceras. Att kvinnorna 

rent kvantitativt är fler än männen på bilderna förminskas av att kvinnorna framställs mer 

passiva på halvkroppsbilder. Att vara ung och nyanställd utifrån ett maktperspektiv anser jag 

som relativt ofarligt vilket möjligen bidrar till att kvinnor representeras i ungefär samma 

utsträckning som män i den nämnda artikeln. I stort sett alla bilderna med män är i helkropp. 

Det förstärks ytterligare genom att männen dessutom presenteras i helsidesreportage i

avsevärt fler reportage än kvinnor gör. I de ovan citerade och refererade bilderna och 

artiklarna med undantag av artikeln i nummer två framträder en bild av företaget där mannen 

är norm. 

Avslutningsvis analyseras en artikel som explicit handlar om jämställdhet, vars huvudrubrik 

är ”Kulturen och kvinnorna i fokus i årets lönesamtal”. Artikeln behandlar nyheter som berör 

årets upplaga av lönesamtalen. Vad som varit och vad som nu ämnar bli lönegrundande är 

fokus i artikeln. Kulturbärare av organisationen ska bli belönade i en annan utsträckning än 

tidigare.

Och en trevlig arbetskamrat, en som är med och bidrar till glädjen och trivseln på arbetsplatsen 
– det tror jag man missar ibland. Vi vill komma ifrån allt som har med fokus på produkter att 
göra, till exempel att räkna antal sålda kort och sånt, det är oväsentligt i sammanhanget. Det är 
kunden i centrum som gäller! Man ska verkligen få älska sina kunder, det är besjälat12. 

I artikeln framgår det att vid kartläggning av löner i organisationen har det konstaterats att det 

förekommer löneskillnader som inte går att förklara på annat sätt än att det har att göra med 

kön. Vilket framförs som icke värdigt Bank AB och dessutom olagligt. Personalchefen som 

intervjuas i nämnda artikel framför att det är möjligt att utvecklas i yrket samtidigt som man 

stannar på sin position och lär känna kunder och det ska man därför ha lön för. Hon menar att 

kvinnor som stannar kvar är ofta stommen och ryggraden på arbetsplatsen, där chefer möjligen 

byts ut var femte år. Kvinnorna har utvecklats i den takt avdelningen gjort det, lärt sig nya 
                                               
12 Interntidningen nr. 3/2007.
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saker, gjort nya affärer och fortsatt att bygga sina kundrelationer. Tidigare var budskapet att 

röra på sig inom organisationen det som gällde för att bli något.  

I den ovan citerade och refererade texten framträder inte mannen som norm, den traditionella 

maskuliniteten tonas därmed ned. Arbetstagaren som är beredd att flytta och därmed avancera i 

organisationen framhålls inte som normbildande för organisationen. Traditionellt kvinnligt 

förhållningssätt till arbete, att inte vara flyttbenägen lyfts även det fram som positivt. Forskning 

har visat att en vanlig bild är att kvinnor gärna stannar kvar på sin arbetsplats. Vilket kan 

stämma överens med verkligheten men bakgrunden nämns inte. Framgångsrika kvinnor har 

ofta en man som också gör karriär, där uppstår konflikt som kvinnan anpassar sig efter (Wahl 

m.fl. 2001: 24, 33). Framgångsrika män däremot har uppbackning ifrån hemmet, toppchefer 

lever mer konservativt där det även förekommer hemmafru (SOU 2004: 55). Ur ett 

jämställdhetsperspektiv är artikeln framåtskridande och ifrågasätter organisationen och dess 

rådande kultur. Genusperspektiv används som ett verktyg för att problematisera och ifrågasätta 

normen i organisationen (Mark 2007: 54). 

Sammanfattningsvis leder analysen av interntidningen fram till att den kvantitativa 

fördelningen mellan könen vid en första anblick är relativt jämnt fördelad, med en svag 

övervikt av män. Vid analysen av hur könen framställs sker en förändring, den aktiva anställda 

är till övervägande del en man. Att representera chef/ledare är även det till männens fördel. 

Den kvalitativa undersökningen av interntidningen leder fram till en analys där män framställs 

mer aktiva och även representeras på större bilder. Innehåll i texter och artiklar förstärker det 

tidigare mönstret. Män återfinns på bilder och reportage som har mer tyngd. Det ska dock 

framhållas att i en av de analyserade artiklarna är den kvantitativa fördelningen jämn mellan 

könen, och en kvinna är fokus i reportaget. Däremot är en möjlig tolkning av den jämna 

fördelningen mellan könen att artikeln berör ”ofarligt” ämne, nämligen unga och nyanställda i 

banken. En fråga som kan ställas är: Ska interntidningen spegla organisationen eller istället 

vara något mer innovativ? Är tidningen en möjlig kanal för den förändring företaget efterfrågar 

när det gäller jämställdhet?  
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Intervju 

I avsnittet som följer presenteras de fem utförda intervjuerna. Undersökningen är uppdelad i 

fem områden vilket är en återkoppling till intervjugenomförandet. De fem områdena är kön i 

organisation, jämlikhet/jämställdhet, föräldraskap, mannen som norm och avslutningsvis 

rekrytering.

Kön i organisationen

I undersökningar av organisationer är det viktigt att förstå att de är genomsyrade av kön, 

annars kommer mycket av det som kan iakttas framstå som obegripligt. På arbetsplatser 

liksom i övriga samhället skapas hela tiden föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt, och därifrån sker en sortering (Amundsdotter 2001: 61).

I de utförda intervjuerna framträder det att kön är något mer påtagligt och märkbart för de 

intervjuade kvinnorna än för de manliga informanterna. De manliga informanterna anser inte 

att det skiljer sig åt att vara kvinna respektive man i organisationen. En man håller visserligen 

en dörr lite på glänt för att det kan vara en skillnad genom att säga ”nä, jag vill inte tro det, 

nä”. En manlig informant menar att skillnaden är: 

               Inte mer än vad man gör det till själv, jag tror att man som man eller kvinna har samma 
förutsättningar från organisationens sida sen är det bara att konstatera att kommer man upp i 
hierarkin så är det betydligt mer män, men jag tror inte att det beror på organisationen utan 
om mer sociala faktorer kvinnor kanske inte jobbar heltid i samma utsträckning och jag tror 
inte att organisationen inte satsar på kvinnor, utan kvinnor kanske inte alltid till viss del är 
lika fokuserade på arbetet som män är utan det är andra värden i livet som barn och familj.

Kvinnorna anser alla att det skiljer sig åt att vara man eller kvinna i organisationen, däremot 

är det ingen samstämmig bild av vari skillnaden består. En kvinnlig informant menar att det 

skiljer sig åt ”generellt, ja det gör det säkert men sen tror jag inte att det skiljer sig 

jättemycket. I hela samhället är det skillnad om man är kvinna eller man fast man försöker 

säkert att hålla en jämställdhetsplan och försöker lyfta fram kvinnor, ja det är klart att det 

skiljer sig.” En annan kvinna säger att:

            Jag tänker också att vi hade storvd:n på besök i förra veckan... men jag antar att det var 
ganska mycket män och inte så mycket kvinnor. De skulle ha korv och bröd i garaget och 
då så klart är det tjejer eller kvinnor som står och fixar den här korven... Jag tror att utan att 
någon tänker på det så tar kvinnorna på sig de här klassiska rollerna fixa och pula. Männen 
kör mer de här prestationsgrejerna och kontakten med chefer.

           När informanterna får frågan om kvinnor och män har likvärdiga arbetsuppgifter inom 

organisationen blir en informants beskrivning: ”inom min grupp definitivt ja, det är ingen 
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skillnad vi är 50/50 i övrigt frånsett kanske de högsta cheferna kanske. Eller högsta chefen 

egentligen han är man, annars kan jag inte se någon skillnad direkt.” 

           En annan informant talar om slumpen när det gäller en eventuell skillnad i arbetsuppgifter:

I en grupp är det nio stycken och bara en kille, det är handläggare som jobbar med 
administrativt det har varit fler killar men av olika anledningar är det bara en kvar. Det finns 
även efterbevakning och interna tjänster där finns det betydligt mer killar, varför det blivit så 
mycket tjejer i den gruppen tror jag är en slump just nu.

Det är påtagligt vilken vikt som läggs på den kvantitativa fördelningen. Jämställdhet innebär 

för fler av informanterna att kvinnor och män ska vara kvantitativt jämnt fördelade. Här 

framgår att verkligheten möjligen inte syns för att den är norm och vardag. Jag syftar då till 

informanten som menar att högsta chefen han är man, annars är det ingen skillnad i 

organisationen. I min tidigare redovisning över organisationen framgår det att fördelningen på 

chefspositioner är sextiosju procent män och trettiotre procent kvinnor. Tanken om att 

arbetsuppgifternas fördelning är slumpmässig stämmer inte med verkligheten. Det har genom 

tiderna varit den fördelningen och skiljer sig inte åt från andra enheter som också har många 

handläggartjänster.13 Utifrån ett genusperspektiv och med kunskap om de mönster som råder i 

arbetslivet är inte en slumpmässig förklaring giltig. Uppdelningen i yrken och tjänster från 

könstillhörighet kommer från arbetsgivare, men även från arbetstagare. Den uppdelning och 

ordning som är rådande i arbetslivet kommer sig ur det som benämns genussystemet (Hirdman 

2001: 77).

            När det gäller eventuella skillnader på kvinnliga respektive manliga chefer är det även här 

liksom i förra avsnittet en viss uppdelning, den är dock inte uppdelad utifrån kön i denna fråga. 

Här skiljer sig svaren åt utifrån vilken position den tillfrågade har. Två av de tillfrågade en man 

en kvinna har chefspositioner och anser inte att ledarskap skiljer sig åt utifrån kön. Kvinnan 

säger att ”jag tror faktiskt att det är på person. Jag tror mer att det är personifierat, inte 

könsskillnad”. Kvinnan har dock tidigare i intervjun nämnt att man som kvinna eventuellt 

måste bevisa lite mer än killar som är chefer. En man och en kvinna anser att det skiljer sig åt 

att vara kvinnlig respektive manlig chef och det uttrycks av den ena informanten enligt 

följande:

kvinnliga chefer kan ha lite mer empati sociala än vad män har. Har kanske en mjukare 
framtoning i vissa fall det gäller inte generellt men många gånger tror jag att det kan vara så, så 
svaret är nog ändå ja. Sen finns det kvinnliga chefer som kanske för att hävda sig kanske kan bli 
väldigt tuffa. De kanske försöker att ta på sig den rollen då, kanske också därför de till viss del 
har lyckats för och då kanske det kan slå över åt andra hållet.

                                               
13 Information från min kontaktperson på företaget via mail 2007-12-14.
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En informant har även en tanke om att ”kvinnorna jag vet inte som det är så att de har lite 

svårare med integriteten eller om det är en föreställning kan tänka mig att det är det här att 

kvinnor ska vara nära och kanske har svårare att vara till lags tar det mer personligt jag kan 

tänka mig det”. 

De fem intervjuade är överens om att det bästa för organisationen är en jämn eller relativ jämn 

könsfördelning. En samstämmighet finns om att könen tillför olika saker för att vi är olika, men 

fler av informanterna menar att det viktigaste är personen. De två männen framför även att det 

är viktigt med åldersfördelningen ”att hitta det optimala det får inte slå över åt något håll”, och 

den andra mannen säger:

           Ja, jag tror att det skulle vara positivt, sen så tror jag ju inte riktigt att man kan stirra sig blind på 
en jämn könsfördelning utan vi sätter ihop. I min grupp är könsfördelningen givetvis en grej, men 
man måste ändå fundera vad det är för person vad behöver gruppen för att fungera optimalt och då 
är det ofta så att det är bra att jämna ut men det måste inte vara förutsättningen, men jag tror att det 
är bra med en jämn könsfördelning.

Framkommer även att ”rätt person är bättre än rätt kön, men om det nu är en man som är 

mycket bättre än den här kvinnan i något chefsjobb eller vad det än är då ska det ju givetvis 

vara mannen om han visar sig vara rätt person”. 

De som har någon form av chefsposition har en samstämmig syn på kön i organisationen, att 

det inte är och bör inte heller vara det mest uppmärksammade. Positionen de har kan leda till 

att ha någon annan åsikt finns det inte mycket utrymme för då det skulle kunna innebära att 

deras egen kompetens ifrågasätts. Uppnådda chefspositionerna skulle då innebära att de har 

kommit fram till positionerna för att de är man eller kvinna. Mannen och kvinnan hör till 

majoritetsgruppen eller minoritetsgruppen när det gäller chefspositioner inom organisationen. 

Kvinnan som hör till minoritetsgruppen kan bli en symbol för sin grupp och får därför 

representera kvinnor, och hon som individ riskerar att förminskas (Moss Kanter 1997: 208). 

Att höra till en minoritet och därmed bli symbol för denna minoritet kan leda till fler 

implikationer, vilket bland annat kan innebära att vara kvinna och chef är att vara kvinnlig 

chef, att vara man och chef är att vara chef.

Tre effekter framträder för individen genom att höra till minoriteten. Den första är att individen 

blir synlig och uppmärksammas, vilket kan upplevas stressande bland annat för att kvinnan 

som chef representerar sitt kön att jämföra med manlig chef som endast representerar chef. Den 

andra effekten är assimilering, att anpassa sig och anta olika stereotypa roller. Till exempel bli 

”moder” för männen som ingår i gruppen och därmed förutsätts hon vara en bra lyssnerska, 

empatisk och lätt för att tala om problem. Maskot är en annan stereotyp roll som innebär att 
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hon ses som en ”söt” och udda underhållande detalj, en hejarklacksledare som inte tas på allvar 

utifrån sin kompetens. Den tredje stereotypa rollen är förförerska, vilket innebär att fokus läggs 

på det sexuella och hon ses som ett sexobjekt och även här blir kompetensen nedtonad. 

Slutligen kommer järnladyn inom företaget, där placeras de kvinnor som inte har varit möjliga 

att placera i de tidigare uppräknade stereotypa rollerna. Dessa järnladys anses vara tuffa och 

farliga (ibid s. 236). Majoriteten definierar kvinnan som person och de stereotypa rollerna 

neutraliserar kvinnan. Den tredje effekten är kontrast som innebär att majoriteten bevakar sin 

egen kultur när någon kontrast dyker upp, det kan ytttra sig i sexism eller överdriven manlighet 

(ibid s. 210 ff). 

Sammanfattningsvis är kön mer påtagligt och märkbart för de kvinnliga informanterna än för 

de manliga. Fler av informanterna menar på att kön inte får bli det enda kriteriet som belyses. 

När kön framträder som en viktig variabel kan det leda till implikationer för både minoriteten 

och majoriteten. Antingen har du din tjänst för att du är man och norm eller om du är kvinna 

har du tjänsten utifrån ditt kön. För båda könen blir kompetensen ifrågasatt. Vidare framträder 

en bild där kvinnor sätts i relation till män, att kvinnor inte har ambitioner och möjligheter till 

karriär och avancemang utifrån hem och familj, det görs utan någon problematisering av 

förhållandet och fördelningen av hemarbetet. Slutligen framträder det att flera av 

informanterna möjligen är inlemmade i en tro om en jämställd arbetsplats och det blir därför 

inte möjligt att se det ojämställda. Förklaringar som personlighet och slump blir tolkningar av 

det ojämställda.

Jämlikhet/jämställdhet

Konsensus råder om hur jämställdhet definieras ”/…samma förutsättningar oavsett 

kön…/…människor har lika värde, män och kvinnor, vi människor…/…det är väl att man blir 

behandlad på lika villkor…/” . Det framgår i ett svar att eftersom de är en relativt blandad 

grupp så ”jag vet inte hur i det här forumet vi ska få in jämställdhetsdiskussioner, på vilket 

plan”. Jämställdhet ses utifrån kvantitativ fördelning mellan könen och när fördelningen är 

jämn mellan könen anses jämställdhet uppnådd. Framträder i flera av svaren att jämställdhet 

är något som förflyttats till ledning och personalavdelning:

Jag tycker att det är bra om ledning och personal tittar på den nivån, här vet jag inte om jag tycker att 
det behövs, men jag kan inte säga. Jag har inget behov av det, det vore skillnad om jag kände att jag 
själv blivit utsatt eller inte blivit behandlad på lika villkor och om jag tycker att det är bra finns det ju 
ingen anledning tycker jag då att lägga tid på det.
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En annan informant säger ”Ute på avdelningarna bedriver vi inte speciellt mycket 

jämställdhetsarbete, däremot vet jag att personal driver väldigt mycket jämställdhetsarbete. 

Vi har en jämställdhetskommitee också som man hör ganska mycket av då”. 

På frågan om det finns något positivt för Bank AB genom att arbeta aktivt för 

jämställdhet framkommer det, 

Ja absolut jag tror att man skulle få en bättre arbetssituation om man hade fler kvinnliga chefer 
om kvinnor känner sig sedda. Det finns säkert kvinnor som känner sig mindre värda på grund av 
sitt kön som kanske tycker att de inte har kunnat göra den karriär man tittat på många rena 
handläggningstjänster och telefontjänster så är det ju fler kvinnor medans männen fortare 
knallar vidare till andra uppgifter.

När jag frågar om de anser sig arbeta på en jämställd eller ojämställd arbetsplats svarar fyra 

av fem att de anser den vara jämställd. Intressant här menar jag blir att de tidigare under 

intervjun visat en medvetenhet om att löner och arbetsuppgifter inom organisationen inte 

alltid är rättvisa utifrån kön. Trots viss medvetenhet om skillnader utifrån kön anser de att 

organisationen är jämställd, det betraktas inte ojämställt att betala ut olika löner och utföra 

olika arbetsuppgifter som är relaterat till kön. Ojämställda strukturen är så djupt rotad och 

vanlig att förhållandena inte ses som ojämställda eftersom det känns som det normala 

(Gemzöe 2004: 21). Den relativt samstämmiga synen om att det inte råder någon 

ojämställdhet inom organisationen utan att det är ett problem kopplat till samhället i stort kan 

leda till att ett aktivt jämställdhetsarbete inom organisation inte sker (Gonäs 2005: 247). 

Flertalet av informanterna hör till gruppen i-princip för jämställdhet, begreppet hänvisar till de 

män som utger sig för att vara för jämställdhet i princip, men är inte beredda att rent praktiskt 

göra något för jämställdheten (Jalmert 1985). De skulle som exempel inte vara beredda att 

sänka sin egen lön för att hennes skulle höjas. Gruppen består dock inte enbart av män, även 

kvinnor anser jag uttalar sig så att det framkommer att det finns en i-princip attityd till 

jämställdhet. 

Olika åsikter framkommer när jag ställer frågan om det är något de vill tillägga när det gäller 

jämställdhet och Bank AB. En informant säger:

men just hur man som ensam tjej det är absolut inga roliga historier. Tjejer kan väl också eller 
kvinnor kan också skicka runt såna här kedjemail med en kvinnlig värld då är alla bilar 
uppdelade i rött och blått… Jag kan känna att jag vill inte alls vara tilldelad den här 
kvinnorollen på det sättet och männen ska vara på ett visst sätt. Det tycker jag är sorgligt det 
går runt bland oss när man pratar tycker man väl att folk är relativt upplysta och moderna men 
nånstans finns det här kvar i folks de verkar tycka att det är naturligt de reflekterar inte över 
det. Så tänker jag att om en chef inte hymlar med, utan garvar åt det. Det är hans fru som gör 
allt hemma och det är knappt att han kan koka ett ägg och hur ska man då tycka att det är 
viktigt med jämställdhet.  
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En annan informant har en tanke om att det kanske inte endast är kvinnor som blir 

diskriminerade:

Det finns säkert män som kan uppleva att de blir jag tror att det är vanligast att man pratar om 
att det är kvinnor som blir diskriminerade på något sätt sen finns det ju fall där det är tvärtom 
också men nä återigen tror jag att det handlar väldigt mycket om det här sociala med småbarn 
och familjeåren om man skulle låta företaget satsa på någonting just kring den här biten för då 
tror jag att det här med kvinnor att de ska orka igenom när barnen växt upp lite grann. När 
barnen växt upp och kanske är en femton år då kanske man har mycket energi igen och har 
många yrkesverksamma år kvar, kanske en tjugo år kvar att man inte faller i den här fällan 
utan att då kan komma tillbaks.

I resonemanget ovan är det uppenbart att jämställdhet diskuteras utan något genusperspektiv, 

ingen problematisering av att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem. Ansvaret läggs 

över på företaget för att kvinnor ska orka med åren med småbarn, det framgår inte i 

resonemanget att männen i egenskap av att vara förälder eventuellt skulle dela ansvaret över 

barn och hem. Åsikten om att arbetsplatsen ska underlätta när det gäller förvärvsarbete och 

föräldraskap är något som delas av JämO (JämO 2006: 23). I JämO:s skrift framgår dock en 

viss problematisering av fördelningen av hemarbetet, och en vinkel som manar till att 

underlätta för båda föräldrarna att dela familjeansvar.  

Sammanfattningsvis när det gäller området jämlikhet/jämställdhet framträder en samstämmig 

bild över hur jämställdhet definieras, det kvantitativa lyfts fram till det som leder till 

jämställdhet mellan könen. Dessutom har jämställdhet förflyttats till ledning och 

personalavdelning. Trots en viss medvetenhet om det ojämställda såsom löner och 

arbetsuppgifter inom organisationen anser flertalet av informanterna sig arbeta på en jämställd 

arbetsplats. Det ojämställda diskuteras oftast utan något genusperspektiv, det är kvinnor eller 

företaget som ska förändras. Mannen som norm är närvarande i stor del av diskussionerna och 

normen utmanas inte nämnvärt.

Föräldraskap

Svårigheter att kombinera familj med chefsjobb framhålls i större utsträckning av män än av 

kvinnor. Kvinnors förklaring är oftare att det är organisationen som är problemet och det är 

därifrån hinder uppkommer (SOU 1998: 6:95). Flera av informanterna anser föräldraskap och 

arbetsliv till viss del vara förknippat med svårigheter men menar på att det även finns en 

förståelse ifrån arbetsgivaren, en informant uttrycker det på följande sätt:

man har stor förståelse… man förväntas inte stanna kvar när arbetstiden är slut och skulle någon 
behöva gå hem för att deras barn blivit sjukt, det är aldrig någon sur min eller någon som skulle 
tycka någonting. Uppe på vår avdelning där tror jag att det är männen som oftare går hem än deras 
fruar gör. De är mer män som tar huvudansvar för barnen nästan där.
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Utifrån tillgänglig statistik när det gäller uttag av föräldrapenning framgår det att männen tar ut 

fler dagar vid tillfällig föräldrapenning så kallade vabb-dagar än de gör av sin del av 

föräldraledigheten vid barns födelse och fram till barnet fyller åtta år. Statistiken visar dock på 

att det fortfarande är kvinnan som tar ut merparten av de båda typerna av föräldrapenning 

(SCB 2006: 44). När det gäller föräldrapenning är kvinnan norm och den som tar ut mest 

föräldrapenning, är det utifrån den normen som det blir så tydligt när män går hem för att vårda 

sjuka barn? Som pappa behöver du bara ta en del av föräldraledigheten för att det ska ses som 

att du tagit ditt ansvar. En informants tankegångar är att det inte är arbetsgivaren som är 

problem, utan mer ett personligt dilemma:

Det är mer min egen hämtning och lämning det är väl inget problem men det är klart att man har 
mycket att göra så måste jag gå och hämta barn, det finns så att säga inget alternativ...jag känner 
att jag har ett ansvar för gruppen, det är klart att det är lite kluvet.

En informant är inne på samma spår som de tidigare citerade informanterna:
det är ju jättesvårt, det är jättesvårt. Det vet jag ju själv det är inte alls enkelt. Och jag vet att det 
finns mycket att göra och vill man vara mamma eller pappaledig vård av sjukt barn det är tufft. 
Det är inte helt enkelt, men det uppmuntras ändå till det. 

En annan informant kommer in på föräldraskap när frågan om övertid kom upp:
Min egen erfarenhet är ju att jag inte själv vill jobba speciellt mycket övertid, jag vill hem till 
mina barn, och då förutsätter jag att alla som jobbar på min avdelning också vill hem till sina 
barn.

Informanten ovan har en chefsposition och utifrån sin befattning ett stort ansvar om 

organisationen vill komma framåt när det gäller jämställdhet. Forskning visar på vikten av att 

jämställdhetsarbetet är förankrat i ledning, motsatsen finns även den dokumenterad. Ett öppet 

och aktivt motstånd mot jämställdhetsåtgärder utövas oftast av ett fåtal män. Dessvärre är det 

samma bild som framträder när det gäller ett aktivt stöd för jämställdheten. Hinder mot 

jämställdhetsarbetet i organisationer är den roll som flertal män uppvisar, nämligen den passiva 

rollen trots att de uttalar sig om att de är positiva till jämställdhet mellan kvinnor och män 

(Pincus 1997).

Det framträder en relativt samstämmig bild av hur arbetsgivaren förhåller sig till föräldraskap, 

informanterna anser att arbetsgivaren på det hela taget är positiv och försöker att underlätta för 

att kombinationen arbete och föräldraskap ska vara möjlig att kombinera. Det är ett dilemma 

med föräldraskap och arbete. Det är uppenbart och självskrivet att den optimala arbetstagaren 

bör befinna sig på sin arbetsplats för att arbetsgivaren ska få ut det optimala av den anställda. 

Vad som däremot inte är självskrivet är att alla kvinnor kommer att vara borta mer ifrån arbetet 

än mannen, det som sker är en statistisk diskriminering. Innebörden blir att när det gäller 
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föräldraledighet tillskrivs alla kvinnor de egenskaper som är det vanligaste förekommande.14

Kvinnor som inte har och inte heller kommer att skaffa barn, den minoritet som delar lika, eller 

där pappan är hemma en längre tid än mamman råkar även de ut för diskriminering. Trots att 

arbetsgivarens positiva förhållning till föräldraskap är bekräftande anser jag dock att ämnet bör 

problematiseras och belysas något. När män ökar sin delaktighet i barnens omvårdnad sker en 

förändring i synen på arbete och föräldraskap, historiskt när kvinnor tog hand om i stort sett 

hela omvårdnaden ansågs det inte vara något problem för arbetsgivaren i samma utsträckning. 

Eventuella problem att kombinera barn och arbete placerades på kvinnorna själva. Inte heller 

lyftes det fram att föräldraskap kunde ses som en merit och tillgång för företagen. Det är 

däremot något som idag gör dem till bättre anställda, de lär sig att prioritera, fokusera, 

samarbeta, hantera kaos och blir mer flexibla i sitt arbete (Kjaer & Stendevad 2006).  

Sammanfattningsvis när det gäller föräldraskap framträder en samstämmig bild av att det är 

ibland problematiskt att kombinera arbete och föräldraskap. Svårigheterna anses dock inte bero 

på arbetsgivaren och organisationen, utan ses mer som ett personligt problem. Positivt är dock 

att det finns förståelse och förankring hos person med chefsposition inom organisationen när 

det gäller föräldraskap och förvärvsarbete.                                   

                                                                                        

Mannen som norm

I flera av informanternas diskussioner framgår det att kvinnor behöver hjälp och stöd för att 

förändras, den tänkta förändringen innebär att de ska förändras i riktning mot det mannen är 

och står för. Det är till exempel en man som säger ”att de försöker få fler kvinnliga chefer att 

söka jobben, de försöker utbilda fler kvinnliga chefer det uppmuntras om man säger så”. En 

kvinna säger att:

          Då tänker jag att killar de kan ju också vara nervösa att de har lite fördel tänker att jag vill vara 
som de med sin lite djupare röst, de syns inte lika mycket blir inte lika flammiga i ansiktet och då 
tänker man att de är normen…då sa chefen ska man gå på det här då ska man minsann kunna inte 
bara sitta där man ska prata också och inte glida med på någon räkmacka och så ska man kunna 
redogöra för det här efteråt lite som ett hot… Då tycker jag att man låter personerna vara som de 
är sen växer man med uppgiften, då tror jag att det är jämnare att man ser att man kan prestera på 
olika sätt och det ena är inte bättre eller sämre än det andra. En kvinnlig chef måste inte ha 
kostym.

En annan informant menar att företaget eventuellt skulle satsa på att stödja kvinnorna under 

småbarnstiden för att de ska orka igenom de åren och komma igen när barnen blir äldre. Själv 

tycker han inte att det har varit något större problem, hans fru arbetar deltid. En annan 

                                               
14 JämO:s missgynnandekonferens 2007-12-07. Anna Thoursie fil.dr. nationalekonomi.
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informant uttrycker det med att ”man försöker nog hjälpa till med kvinnor men man kanske 

mer aktivt lyfta tjejer jag tror att det är svårare för att tjejer att söka man måste få tjejer att våga 

söka och få tjejer att tro på sig själva”. Endast en av informanterna ifrågasätter männen på 

företaget och det framgår inte från de övriga fyra att det skulle kunna vara en möjlig förändring 

i företaget att tillåta olikheter utifrån de olika livsvillkor som råder.

Det tidigare diskuterade området kön i organisationen tangerar även detta område, att tillhöra 

normen innebär även att den inte är synlig. Kvinnorna upplever att de är kvinnor det motsatta 

att män upplever att de är män synliggörs inte, de uppmärksammar liksom kvinnorna också 

kvinnor. Normen är osynlig, det är där ifrån resten av organisationen bedöms. Majoriteten av 

informanterna framför inte något om att män ska närma sig det traditionellt kvinnliga.

Att kvinnor inte söker och att de behöver hjälp och stöd framgår i intervju. När det gäller 

chefspositioner på toppnivå finns det en myt som säger att det är för att kvinnor inte söker som 

de heller inte har/får toppositioner. De flesta chefspositioner på hög nivå söks inte utan 

personen blir tillfrågad och erbjuden (SOU 2004: 43). 

Sammanfattningsvis är mannen som norm mycket påtaglig i informanternas tal. Normen är 

utifrån det inte synlig, kvinnor är medvetna om att de är kvinnor och till viss del dess 

implikationer. Det motsatta att män är medvetna om sitt kön framträder inte. Både kvinnor och 

män uppmärksammar kvinnor och osynliggör männen. Kvinnor behöver hjälp och stöd för att 

uppnå normen framkommer i intervjuerna. Män ifrågasätts inte, de är till viss del mallen för 

den anställda i organisationen.

Rekrytering

På frågan om hur avancemang inom företaget sker, internt eller externt råder det en 

samstämmighet. De fem informanterna är överens om att tillsättning av tjänster sker internt så 

långt det är möjligt en informant uttrycker det ”det går alltid internt Bank AB först, för att se 

om det finns någon lämplig kandidat innan vi går externt. Det har nästan varit förbjudet om 

man säger så att ta externt, internt först”.

På frågan om det finns några positioner inom Bank AB där utvecklingsmöjligheter och chans 

till avancemang är lägre än på andra positioner anser flertalet att [...] avdelning och rena 

handläggningstjänster kan innebära lägre möjligheter till avancemang. Det råder även en 
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samstämmighet om att jurister, […] avdelning och […] avdelning möjligen har något större 

möjlighet till avancemang. En informant uttrycker det med följande ord:

Juristerna, […]avdelningen och […]avdelningen får lite mer breddad kompetens egentligen, får 
se alla produkter hur affärerna går till överallt, [...]sidan håller på med precis samma sak och är 
inte runt riktigt lika mycket i huset kan jag tänka mig. De får inte riktigt samma skyltfönster för 
marknadsföring, sen är det ju så att har man haft en högre position innan är det lättare att 
avancera till en högre, men det är inget likhetstecken på det sättet. 

Det finns i en informants beskrivning av status och positioner inom företaget en syn om att den 

eventuellt förekommande möjligheten till avancemang är förknippat med personen:

Självklart så jobbar man på […]avdelningen så kanske du har större möjligheter att komma 
vidare än om du är på administration stansjobb och så, återigen handlar det om vad du själv gör 
det till. Men ja svaret är nog ja. 

En annan informant upplever Bank AB som ”ganska chefsinriktat. Ska man stiga i graderna 

ska man bli chef inte specialist eller på andra sätt. Det är egentligen chef som gäller, det kan 

man säga det är finare att vara chef”. 

Sammanfattningsvis är rekrytering och avancemang indelat i tre delar; det första är 

organisationens inriktning och fokus på chef och det andra att högre position ofta innebär en 

lättare väg till avancemang och slutligen det tredje att rekrytering till största del sker internt 

får ses som en komplikation när det gäller jämställdhetsarbete. Betydligt fler män än kvinnor 

innehar chefspositioner på Bank AB, vilket kan innebära att det är män som fortsätter att 

avancera och en ingång för kvinnor är avstängd då det inte tillåts att rekrytera externt mer än i 

undantagsfall. Det är i tidigare forskning uppmärksammat att rekrytering ofta sker utifrån en 

medveten/omedveten tanke att den presumtiva medarbetaren ska likna de som återfinns i 

företaget (Nilsson 2006).

Trakasserier

Enligt enkätundersökningen som tidigare redovisats framkom att det fanns personer som 

upplevt att de blivit utsatta för något obehag/något ovälkommet som gick att relatera till att de 

är kvinnor, det som definieras som trakasserier på grund av kön (Jämställdhetslagen 1991: 

433, 16 a§). Utifrån de resultaten ställdes frågor till informanterna som berörde ämnet, och det 

kändes uppenbart för mig att ämnet stressade informanterna. Min känsla var att de snabbt ville 

gå vidare till nästa fråga, ämnet var allt för känsligt och det infann sig även en viss form av 

”misstro”. En informant uttrycker det:

Det är ju fruktansvärt om det är så och det är det väl om man känner så, och det är det väl om 
någon säger om det framkommit så, det är inget. Det känns främmande för mig, jag har inte sett 
någonting av det eller jag har inte upplevt det där jag har jobbat känner jag inte att det varit så. 
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En informant var mycket noga med att framhålla att hon inte var en av dem som svarat jakande 

på frågan om obehag/ovälkommet. Informanten förflyttade även problematiken till att det var 

något som inträffat tidigare i organisationen:

Jag vet ett fall som blivit utsatt enligt hörsägen. Den killen som gjorde det har slutat så där 
gjordes det en åtgärd. Det var före min tid så jag vill inte gå in på det men jag har hört talas om 
det.

En annan informant har tankar om att det kan röra sig om missuppfattning och uttrycker det på 

följande sätt:

Skulle det visa sig så är det klart väldigt tråkigt samtidigt som jag måste säga att jag blir ärligt 
förvånad och sen kan man undra vad det beror på, är det missuppfattningar eller är det verkligen 
på det sättet. Ja, nä man kan fundera på om det är tillbaks i tiden. Det kan vara saker som hänt 
tio till femton år tillbaks i tiden som folk svarat på nu så klart.

Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren när det gäller trakasserier, det förutsätter dock att det 

kommer till arbetsgivarens kännedom. För att arbetsgivaren ska kunna ställas till 

skadeståndsansvar och anses som skyldig att agera måste den som är utsatt intyga att 

trakasserier förekommer (Mark 2000: 29). 

Sammanfattningsvis ses trakasserier av informanterna som något enstaka problem och då ett 

problem som hör till den specifika personen eller tillfället, det förs ingen diskussion som visar 

på ett genusperspektiv i frågan. Uteblivet genusperspektiv innebär att organisationen inte ställs 

till svars för det inträffade, det inträffade läggs på individnivå. För att reagera på 

diskriminering krävs att individen som anser sig diskriminerad agerar som kvinna eller man, 

det vill säga tillhörande kategorin kvinna eller man. En reaktion som inte är problemfri utifrån 

en organisation och samhälle som till viss del hävdar könsneutralitet (Wahl 2003: 326).

ANALYS

I avsnittet som följer kopplas material och teori ihop med varandra. Analysen är uppdelad i 

två avsnitt. Första avsnittet är uppdelat i tre delar med en återkoppling till den 

organisationsteoretiska ramen som används i studien. Andra avsnittet i analysen återkopplar 

till de systembevarande/systemförändrade jämställdhetsarbetet.

Struktur

I avsnittet som följer redogörs för de strukturer jag funnit på Bank AB. Materialet visar vid en 

första översiktsanalys på en struktur i Bank AB där fördelningen rent kvantitativt är relativt 

jämn mellan könen. Övergår granskningen till att analysera eventuell segregering mellan 

könen i sysslor, yrken och positioner framträder en annan bild av organisationen, män har 
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ledande befattningar i mycket större omfattning än kvinnor i organisationen. Kvinnor är 

representerade i chefspositioner men mer frekvent på positioner med lägre befattning såsom 

gruppchef. Den hierarkiska fördelningen mellan könen och därmed grad av inflytande och 

makt skiljer sig även den åt, och det framträder en avdelning inom organisation där kvinnor 

till viss del anser sig arbeta under andra villkor än männen gör. Den redovisade strukturen 

förstärks genom att det framkommit att ett antal kvinnor i organisationen anser sig varit 

utsatta för trakasserier utifrån sitt kön, vilket kan vara ett maktmedel från män som bottnar i 

konkurrens om utrymmet (JämO 2007: 54). I mitt material framgår det att kvinnorna på den 

undersökta avdelningen upplever en viss särbehandling utifrån sitt kön och därmed ges en 

något sämre förutsättning för avancemang och löneklättring. Den struktur jag visat på 

förstärks av interntidningens representation av könen, där den anställda framställs som en 

aktiv man i chefsposition. Framställningen av mannen i organisationen utifrån det undersökta 

materialet är att mannen är normen, och ses därför till viss del som mallen för den anställda i 

organisationen. 

Ledarskap och symbolism

I avsnittet som följer redogörs för den bild som framträder i Bank AB när det gäller ledarskap 

och symbolism. Den kvalitativa undersökningen visade på att ledarskap är starkt förknippat 

med en man. Sammanlagda intrycket är att män dels rent antalsmässigt i chefsposition är fler 

än kvinnor, dels framställs de som mer handlingskraftiga. Motsatsen framträder till viss del 

när det gäller kvinnorna i organisationen, de är inte med i reportage där de framställs som 

presumtiva ledare. Skillnaderna i hur könen framställs kan tolkas som att ledare är synonymt 

med en man i organisationen. Tendenser i undersökningen visar även fram en bild av kvinnor 

som inte anses ha möjlighet eller ambitioner till avancemang då det är svårt att kombinera 

med det största ansvaret för barn och familj. Majoritet av män i ledarposition är en form av 

symbolism. En symbol som förstärks av personaltidningen där språket och bilderna ger ett 

sammanlagt intryck av att män och kvinnor framställs på olika premisser, premisser som 

sammantaget leder till att män har högre status än kvinnorna i organisationen. Beslutet att 

genomföra denna jämställdhetsutredning kan ses som en form av symbolism, det ledningen 

fattat beslut om att genomföra ökar trovärdigheten och legitimiteten (Wahl 2001: 177).
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Förändring

I avsnittet som följer redogörs för vilka jämställdhetsaktörer och föreställningar om 

jämställdhet som återfinns inom Bank AB. Jämställdhetsaktörer i Bank AB är till stor del 

förflyttat till ledning och personalavdelning. Jämställdhetsarbetet är något som pågår och 

sköts från ledning och personalavdelning. Framgår att organisationen ses som relativt 

jämställd och det ojämställda är förflyttat till dels det personliga såsom barn och familj, dels 

samhället i stort.

Flera olika förställningar om jämställdhet synliggörs i Bank AB, varav en till viss del är 

uppdelad utifrån könstillhörighet och som tyder på att kvinnor ser en skillnad i att vara man 

eller kvinna i organisationen. Den könsskillnaden som kvinnor till viss del påtalar delas inte 

av de tillfrågade männen. Även en syn på jämställdhet och ojämställdhet som ett personligt 

problem, och att könen kompletterar varandra. En föreställning som delvis vill tona ned kön 

och framhäva person istället, trots den nämnda föreställningen läggs fokus på att hjälpa 

kvinnorna då det är där problemet anses ligga. Jämn fördelning av könen är fokus för 

jämställdhet, och ses som en måttstock för hur jämställdhet är uppnådd eller inte.

Systembevarande/systemförändrande jämställdhet

Utifrån de fyra ovan redovisade områdena struktur, ledarskap, symbolism och förändring är 

det sammanlagda intrycket att organisationen till största del utgår från ett systembevarande 

förhållningssätt när det gäller jämställdhet. Det framträder inte en organisation som 

ifrågasätter den kultur och normer som är utmärkande för organisationen, någon större 

framtida kulturell och normerande förändring visar sig inte i materialet. Eventuell förändring 

för att uppnå jämställdhet får till största del ske på personlig nivå.  Påpekas bör dock att det är 

det sammanlagda och mest framträdande mönstret som först redovisats, vilket inte utesluter 

att det även finns en tendens till att det systemförändrande jämställdhetsarbetet är närvarande. 

Framträdande när det gäller systemförändrande jämställdhetsarbete anser jag vara den artikel 

om organisationen och lönekriterier som ingår i undersökningen. Artikeln kan tolkas som att 

det traditionellt premierade såsom flytt och byte av tjänst i organisationen ifrågasätts och 

kompletteras med en ny syn på vad som tillför organisationen styrka och stabilitet. 

Förändrade synen kan innebära att stereotypa föreställningar där män oftast gynnats på 

bekostnad av kvinnor ges möjlighet till förändring och komplettering av tidigare syn på kön 

(Mark 2007: 18). Dock bör det förekomma en viss vaksamhet i det systemförändrande 
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jämställdhetsarbetet anser jag. När det kvinnor traditionellt gjort och där de befunnit sig lyfts 

fram som en merit och även lönegrundande finns det en risk anser jag. Medvetenhet bör 

finnas i risken för att kvinnor framställs som mysfaktor i organisationen (Gonäs 2005: 261). 

Kvinnorna tilldelas då en form av mammaroll i organisationen, de står för stabiliteten som de 

andra kan komma ”hem” till. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med den här studien är att belysa hur informella aspekter inom Bank AB kan förstås i 

relation till jämställdhet. Med jämställdhet avses lika möjligheter för kvinnor och män. 

Den konkreta frågeställningen är:

Vilka hinder och möjligheter framträder för jämställdhet i Bank AB:s organisation?

Under problemformulering framgick det att den informella jämställdheten påverkar och även 

kan bidra till att hindra den formella jämställdheten. Från det förda resonemanget avslutas 

diskussionsavsnittet med slutsatser som är relaterade till hinder och möjligheter för 

jämställdhet i Bank AB. 

Hinder för jämställdhet

Som tidigare framgått i studien har Bank AB ambitioner att utveckla sitt jämställdhetsarbete 

och studien ses som ett bidrag i det förändringsarbetet. Innebörden blir att studien har en 

kritisk inriktning, vilket i sin tur leder till att resultaten även får en kritisk inriktning till stor 

del. Det är därför på sin plats att tillägga att det inte gör beskrivningen av organisationen helt 

rättvis.  

Att leva i ett land som framställs som ett av världens mest jämställda innebär problem för den 

enskilda individen. När det finns en känsla och upplevelse av att det pågår något ojämställt 

vare sig det sker privat eller i en organisation blir det ett personligt problem, vilket innebär att 

det dels kan kännas som ett personligt problem, dels ses som ett individrelaterat problem. 

Detta leder i sin tur till att det inte anses rätt att ta upp ojämställdhet till diskussion i 

organisationen, och därför förs det inte upp på agendan.

Begreppet jämställt anser jag rent språkligt vara hindrande. Mest använt i sammanhanget är 

ordet jämställt, vilket utifrån de resultat jag kommit fram till är delvis missvisande. Det som 
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framkommer i studien visar att ojämställdhet förekommer. Retoriken och språkbruket kring 

jämställdhet är med och bidrar till en förvanskad bild av samhälle och organisationer som 

verkar där. Vidare implikation av språkbruket är att det ojämställda förflyttas till förklaringar 

som organisationen inte kan stå som ansvariga och delaktiga i. Det förflyttas till 

personligheter och slump, där strukturer inte görs synliga. Språkbruket kan även leda till att 

de individer i organisationen eventuellt ser som jämställdhetsproblem förflyttas till det privata 

och därmed är personliga problem. 

I organisationen där utredningen är utförd förekommer dels direkt diskriminering, dels 

indirekt diskriminering. Diskriminering i organisationen är med och befäster genusordningen, 

att kvinnor och män hålls isär och mannen är normen. Här kan dock lyftas fram att det enligt 

forskning finns belägg för att diskriminering är mindre förkommande där kvinnor är fler till 

antalet och inte befinner sig i minoritetsställning. Direkt diskriminering på grund av kön är ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna och är inte värdigt en arbetsgivare som värnar om alla 

sina anställda. Utifrån den individnivå som delvis avspeglas i organisationen finns det en risk 

att arbetsgivaren agerar först när kännedom ges genom anmälan eller indikationer på att det 

inträffat. Följden kan bli att det inte förkommer något förebyggande arbete där 

organisationens normer och värderingar fastställs. Risken är att orsakerna främst söks hos de 

direkt inblandade och förklaringen läggs på enskilda individer och speciella tillfällen. 

Indirekt diskriminering visar att kön har betydelse i organisationen, ett påstående som 

däremot inte delas av alla informanter. Kön är påtagligt för kvinnor i organisationen men i 

stort osynligt för männen, vilket får konsekvensen att strukturella hinder för kvinnor 

osynliggörs. Indirekt diskriminering innebär i denna studie att kvinnor anser sig arbeta under 

andra premisser och villkor än männen i organisationen. Premisser och villkor som medför 

negativa konsekvenser både för organisationen och för de enskilda individerna.  Konsekvens 

för både anställd och organisation är att kompetens och därmed utveckling för organisationen 

kan gå förlorad. Det befintliga humankapitalet nyttjas inte fullt ut av organisationen. Den som 

känner sig arbeta under delvis andra och sämre premisser än andra grupper i organisationen 

riskerar även organisationen att arbetskapaciteten försämras för. Varför ge allt när det inte 

bekräftas och premieras med lika villkor?

I och med att jämställdhetsarbetet är i huvudsak förflyttat till ledning och personalavdelning 

kan det bidra till ett försvårande av jämställdhetsarbetets genomförande. Jämställdhetsarbete 
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kan då ses som något som ligger vid sidan om som drivs i ett enskilt projekt. Ledningen bör 

ha ett huvudansvar och leda jämställdhetsarbetet framåt i större och mer delaktig utsträckning 

för att få alla i organisationen engagerade. Begreppet gendermainstreaming eller 

jämställdhetsintegregring är en strategi som har uppkommit ur det ovan beskrivna 

problematiska som kan uppstå med jämställdhetsansvarig och jämställdhetskommittèr, 

begreppet innebär att jämställdhet istället bör integreras i all verksamhet. Ytterligare 

konsekvens av integrering är att jämställdheten inte då förväntas drivas av redan ”frälsta” 

vilket oftast är kvinnor.

Då den kvantitativa fördelningen placeras i fokus inom organisationen riskerar det kvalitativa 

att komma i skymundan. Risk föreligger om det rent kvantitativt är en jämn fördelning mellan 

könen och det uppfattas som att jämställdhet råder inom organisationen. Kvantitativ 

fördelning leder inte med automatik till att makt och inflytande är jämnt fördelat mellan 

könen.

Begreppet ”mannen som norm” är ett återkommande begrepp inom genus, och så även i 

denna studie. Om något behöver förändras i organisationen så framställs utgångspunkten som 

att mannen är mallen. Kvinnor behöver stärkas och eventuellt bli tuffare i sin framtoning, det 

kvinnor förväntas att göra är en förändring till det vi föreställer oss att maskulinitet är och står 

för. Kvinnornas medvetenhet om att de är kvinnor, och männens omedvetenhet i 

organisationen över att de är män är även det ett tecken på det normativa i mannen. 

Intern rekrytering kan vara en faktor som bidrar till formandet och även ett bevarande av 

befintlig genusstruktur i organisationen. Då män dominerar på chefspositioner idag innebär 

det att det kan få betydelse för rekrytering av nya medarbetare och chefer. Människor söker 

något att spegla sig i och som de känner igen. Det leder i sin tur till att kvinnor inte blir lika 

synliga i rekryteringsprocesser. Vilket konkret innebär att män till största del anställer män. 

Har organisationen som mål att bryta denna manliga dominans på chefspositioner är det 

möjligt att den interna rekryteringen måste ses över för att målet ska bli nåbart. 

Sammanfattningsvis är följande punkter hindrande för jämställdheten i Bank AB: mannen är 

norm och ses därför som en ”mall” för eventuell förändring, jämställdhet relateras till 

kvantitativ jämn fördelning av kvinnor och män, direkt och indirekt diskriminering 

förekommer, innehav av positioner i förhållande till kön riskerar att återskapas genom 
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internrekrytering och slutligen att jämställdhet är förknippat och förflyttat till ledning och 

personalavdelning.

Möjligheter för jämställdhet

Att jämställdhet ses som något positivt och självklart för organisationen är ett första steg för 

aktivt arbete för att uppnå reell jämställdhet. Det positiva bemötande av personalchef, 

personalman, områdeschef och slutligen men inte minst informanterna som ställde upp och 

delgav mig sina tankar och föreställningar om jämställdhet tyder på den så viktiga 

förankringen i ledningen inom organisationen. Framträdde gjorde även en ambition och 

intention om att aktivt kunna gå vidare med sitt jämställdhetsarbete, och en insikt om att det 

arbetet behöver utföras med genuskunskap och grundförståelse där ”genusglasögon” är en 

förutsättning för att uppnå resultat.

En viss fokusering fanns på den kvantitativa fördelningen mellan könen vilket jag tagit med 

som en punkt ovan under hinder för jämställdhet. Denna fokusering går även att se som en 

möjlighet för jämställdhet, om den problematiseras något. En jämn fördelning mellan könen 

kan vara viktig, men bör föregås av en diskussion om varför organisationen anser att jämn 

fördelning är ett mål. En positiv innebörd av en jämnare fördelning är att diskriminering har 

en tendens att minska och inte vara lika frekvent förekommande i arbetsgrupper med en 

jämnare könsfördelning. Diskussion och ifrågasättande av den kvantitativa fördelningen leder 

förhoppningsvis vidare till att normen synliggörs. Analyser av den rådande fördelningen av 

arbetsuppgifter relaterat till kön möjliggör ett ifrågasättande av den rådande uppdelningen av 

positioner och arbetsområden.

Personaldirektören i organisationen för fram att organisationen har en väg att gå och att det 

handlar om att förändra normer och egna attityder. I den förändringen ingår att bryta trenden 

så att de könsbetingade skillnaderna minskar. Det som skapar möjligheter här anser jag vara 

ett innovativt tänkande där traditionella normer och värderingar inom organisationen 

ifrågasätts. Dessa traditionella normer och värderingar som till exempel flyttbenägenhet har 

oftast männen haft fördelar av. Möjligheterna förstärks av att det betonas att det är ovärdigt av 

Bank AB att ha en människosyn som mynnar ut i att kvinnor betalas sämre än män för samma 

arbete. Ledningens roll i jämställdhetsarbete har tidigare behandlats, ytterligare en möjlighet 

som jag ser utifrån mitt möte med informanterna är den positiva inställning till föräldraskap 
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som framkom från avdelningschef som deltog i intervju. Då ledningens roll ofta blir på en 

delvis teoretisk nivå, att skriva planer och mål utifrån jämställdhetsvisioner menar jag att 

chefer som rent praktiskt omsätter visioner ökar möjligheterna att uppnå det skrivna. 

Genussystemet som jag varit inne på ett flertal gånger är högst påtagligt här, män jämför sig 

med andra män och inte med kvinnor. Vill företaget bidra till en utjämning av föräldraledighet 

sker det troligen bäst med manliga föregångare som förebilder.

Sammanfattningsvis får följande punkter ses som möjligheter för jämställdhetsarbete i Bank 

AB: jämställdhetssträvan är förankrat i ledningen, kvantitativa mål kan bidra till och 

underlätta för det underrepresenterade könet i relation till jämställdhet, förebild i 

chefsposition och ett ifrågasättande av rådande normer och värderingar medverkar till en 

positiv förändringspotential för organisationen.

Under den tid jag utfört jämställdhetsutredningen på Bank AB har jag uppmärksammat att 

potential finns för att utveckla och arbeta vidare med jämställdhet. Organisationen har 

påbörjat sitt jämställdhetsarbete, där jag hoppas att min utredning kan vara en bro för att gå 

vidare och framåt i sina visioner. Jämställdhetsarbete är att omsätta visioner i praktik, vilket 

möter ständiga utmaningar som jag hoppas att organisationen nu är redo att möta.

Vidare forskning

Då Bank AB vid flertal tillfällen förklarat och framstått som mycket positivt inställda till 

jämställdhetsarbete anser jag att utförd utredning är en grund att stå på och gå vidare. Då 

Bank AB är en stor organisation bör det genomföras liknande utredningar på fler och olika 

nivåer inom organisationen. Forskning visar att det är av stor vikt att jämställdhetsarbetet är 

förankrat högst upp i organisationen såsom hos vd och ledningsgrupper. Utifrån den 

kunskapen om vad jämställdhetsarbete kräver för att ha goda förutsättningar anser jag att 

utredningar bör genomföras i ledningsgrupper och andra chefsnivåer. För att leda till ett 

närmande av jämställdhet räcker det dock inte att genomföra utredningar. Utredningar får ses 

som ett avstamp för det praktiska jämställdhetsarbetet. Praktiska jämställdhetsarbetet som 

sedan vidtas bör genomföras av personer som besitter genuskunskap. Vikten av kunskap är 

inte att förringa inom jämställdhetsområdet. Kunskapen bör ses som en del av 

förutsättningarna för att gå vidare och uppnå positiva förändringar för dels organisationen, 

dels för individer som arbetar inom organisationen.
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Bilaga 1 Introduktionsbrev

Jag kommer från november till januari att genomföra en utredning gällande jämställdhet på 

din arbetsplats. Jag startar nu upp arbetet med en enkät för att bilda mig en uppfattning när det 

gäller jämställdhet och Bank AB - finansavdelningen, resultatet kommer att ligga till grund 

för min D-uppsats i Genusvetenskap vid Södertörns Högskola. Det kommer inte att vara 

möjligt att härleda svaren till enskilda personer. Det är helt frivilligt att besvara enkäten, men 

min målsättning är att få höra vad samtliga medarbetare på avdelningen anser och upplever 

och jag hoppas att du kan ta dig tid att besvara den!

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas av mig i 

forskningssyfte!

Jag kommer till att börja med finnas på finansavdelningen vid två tillfällen. Dels för att samla 

in de ifyllda enkäterna, dels för att de som vill får en chans att träffa mig och ställa eventuella 

frågor. De två tiderna är fredagen 9/11 kl. 13:30 – 14:30 och tisdagen 13/11 kl. 10:00–

11:00. Det kommer även ges möjlighet att lämna enkäten i en uppsamlingslåda. Min 

kontaktperson på Bank AB är ….. 

Har du några frågor om enkäten eller om uppsatsen hör av dig till mig, antingen på min mail 

……eller på min mobil …... 

Med vänliga hälsningar

Madelene Nilsson
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Bilaga 2 Enkät

1. Kön
Man
Kvinna

2. Ålder
20-30 år
31-40 år
41-50 år
51-70 år

3. Arbetstid
0-50%
51-75%
76-100%

4. Hur länge har du varit anställd på organisationen?
Mindre än 2 år
2-4 år
5-7 år
8-10 år
Mer än 11 år

5. Kan du påverka/styra dina arbetstider själv?
Inte alls
Något
I stor utsträckning

6. Anser du att organisationen tar tillvara din kompetens och förmåga?
Nej, inte alls bra
Nej, inte speciellt bra
Varken bra eller dåligt
Ja, ganska bra
Ja, mycket bra

7. Har du erbjudits kompetensutveckling/utbildning av organisationen?
Aldrig
Någon gång
Flertal gånger

8. Har du någon gång under din anställning på organisationen erbjudits/tillfrågats om ett 
uppdrag/tjänst där du avancerat i din yrkesutövning?

Aldrig inträffat
Inträffat 1-2 ggr
Inträffat 3 eller fler ggr
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9. Anser du att organisationen tar hänsyn till småbarnsföräldrars situation i relation till 
arbetet?

Inte alls
Något
I stor utsträckning

10. Anser du att organisationen är positivt inställt till att nå en jämnare könsfördelning 
inom de grupper/tjänster där så inte är fallet?

Inte alls positiv
Något positiv
Mycket positiv

11. Anser du att organisationen arbetar aktivt för att nå en jämnare könsfördelning inom 
de grupper/tjänster där så inte är fallet?

Inte alls aktivt
Något aktivt
Mycket aktivt

12. Vet du om organisationen har en jämställdhetsplan?
Ja
Nej

13. Om du svarat ja ovan, har du tagit del av jämställdhetsplanen?
Ja
Nej

14. Tycker du att organisationen fungerar som en jämställd arbetsplats?
Nej, inte alls bra
Nej, inte speciellt bra
Varken bra eller dåligt
Ja, ganska bra
Ja, mycket bra

15. Anser du dig blivit missgynnad på din arbetsplats på något sätt utifrån att du är man 
eller kvinna?

Aldrig
Någon gång
Flertal gånger

16. Har du någon gång blivit utsatt för någon form av obehag/något ovälkommet på din 
arbetsplats som du anser går att relatera till att du är man eller kvinna?

Aldrig
Någon gång
Flertal gånger

17. Anser du att organisationen är särskilt positivt inställda till kvinnors föräldraledighet?
Inte alls positiva
Något positiva
Mycket positiva
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18. Anser du att organisationen är särskilt positivt inställda till mäns föräldraledighet?
Inte alls positiva
Något positiva
Mycket positiva

19. Hur blir du oftast bemött av din närmaste chef?
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller dåligt
Ganska bra
Mycket bra

20. Eventuella bonuslöner och individuella påslag fördelas rättvist mellan kvinnliga och 
manliga anställda på din arbetsplats.

Helt sant
Delvis sant
Helt falskt
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Bilaga 3 Intervjumall

Bakgrundsinformation

Ålder
Utbildning
Singel/sambo/gift
Barn, antal, år
Antal år på …
Hel- eller deltid
Yrke/titel
Anser du att …skiljer sig åt från övriga …, eller skulle det gå att se som ett .. i miniatyr, rent 
kultur och organisationsmässigt?

Struktur
Hur uppfattade du anställningsintervjun, ställdes det ngr frågor om barn, privatliv eller 
hobbies?

Ställdes det ngr frågor om hur många barn du har oisf vilken ålder de hade?

Har kvinnor och män likvärdiga arbetsuppgifter inom …? administration, försäljning m.m.

Hur kommer sig det att uppdelningen är fördelad på detta sätt tror du?

Finns det arbetsuppgifter el. områden som kvinnor resp. män tilldelas eller tar ansvar för inom 
…?

Hur är kv. o män placerade i sina rum, korridorer och hur har placeringen gått till? 

Är den fysiska placeringen av kv/män uppdelad anser du?

Hur är arbetsbelastningen inom .. anser du?

Finns det ngr grupper som träffas informellt på företaget som tex. innebandy, annan idrott, 
pubkvällar?

Vid avancemang inom företaget hur sker tillsättning av tjänster, är det internt el.externt?

Har du ngn åsikt om formen av tillsättning?

Vad anser du om befordringsgången inom företaget, anser du att det är rätt personer som 
befordras?

Vad är en ”….” för dig?

Kan du identifiera dig med det?

Finns det ett dolt eller öppet krav på att arbeta övertid när det behövs?

Tror du att det skiljer sig åt att vara kv. resp. man i företaget?
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Finns det ngn/några positioner som anses ha högre status än andra på ..?

Finns det ngr positioner på .. där utvecklingsmöjligheter och chans till avancemang är lägre än 
på andra positioner?

Finns det ngt mönster i avancemang på .., karriärstege som utgår från positioner?

Ledarskap
Finns det arenor där informella beslut eller förberedande beslut tas tex. samåkning, luncher, 
idrott eller pubkvällar?

Anser du att dessa arenor skiljer sig åt för kv. resp.män?

Anser du att det är ngn skillnad på kv. resp. manliga chefer på ..?
Hur kommer det sig tror du att .. har fler män än kvinnor i chefspositioner?

Vad är ett bra ledarskap, chef för dig?

Tror du att det är positivt för företaget men en jämn könsfördelning, inte bara på avdelningen 
utan att det även skulle vara fallet på alla positioner?

Kan du påverka företaget, lyssnar företaget på dig?

Varför har .. så få kvinnor i ledande position tror du?

Förändring
Anser du att företaget har tid med jämställdhetsarbete?

Anser du att .. är en jämställd eller ojämställd arbetsplats?

Kan du berätta om ngt specifikt jäm.arbete som pågår på ..?

Vad anser du om det jäm.arbete som pågår på ..?

Är jämställdhetsarbete en viktig fråga för företaget att arbeta med?

Hur skulle du vilja definiera begreppet jämställdhet?

Diskuteras jämställdhetsfrågor vid möten eller mer informellt, hur går isf diskussionen?

Vet du vilka som är med i jämställdhetskommitten?

Anser du att kv. resp.män behandlas lika eller olika på ..?

Vilken utrymme tycker du att jämställdhetsarbetet får ta på ..? Är det en levande fråga?

Vad anser du om att det enligt enkäterna ni besvarat framkommit att personer på .. anser sig 
ha blivit utsatta för det som enligt Jäm.lagen anses vara trakasserier utifrån sitt kön?

Är det problemfritt att få ihop arbete och föräldraskap?
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Finns det ngt positivt för .. genom att arbeta aktivt för jämställdhet?

Finns det ngt negativt för .. genom att arbeta för jämställdhet?

Avslutningsvis: har du ngt du vill tillägga när det gäller jämställdhet och ..?


