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Abstract 
 
The aim of this investigation work  What was it called…Equality…? is to study a clinics 

current gender- equality plan from a gender approach and by an field survey see if and, in that 

case,  how it can be improved.  

A connection between existing gender norms and gendered power structures is applied on the 

results of the survey in order to illustrate their significance from an individual as well as a 

structural perspective.  

The survey has been carried through by a field survey as well as a discourse analysis as a 

method. Yvonne Hirdmans gendersystem is one of the main theoretical points of departure. 

The results that I have achieved in this essay is that gender can be looked at in different ways 

within the labour market, where women have the main responsibility over the family and are 

considered more nursing then men are. Men on the other hand are thinking of their carriers 

and have higher salary requirements than women. Gender rolls and their maintenance are the 

reason of the existing gender segregation on the labour market. The importance of an 

increased knowledge of how gender is created and recreated within the organisation are 

necessary to make a difference and that knowledge are important for men as well as for 

women.  
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 Inledning 
 
 
 

1.1 Ämnesval 
 

Enligt Jämställdhetslagen är det idag ett krav på att alla företag med över nio anställda är 

skyldiga att utarbeta en jämställdhetsplan. Lagen är till för att främja kvinnors och mäns 

lika rättigheter i arbetslivet och varje arbetsgivare ska inom ramen för sin verksamhet 

aktivt arbeta för att främja jämställdhet inom den egna verksamheten. Jämställdhetsplanen 

ska innehålla områden som innefattar arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor och 

dessa ska utarbetas i samverkan med arbetstagarna. Att alla företag ska utforma en 

jämställdhetsplan och arbeta efter den är ett steg i rätt riktning mot ett jämställt samhälle. 

Problemet är att det är svårt att veta om alla företag följer denna lag eller hur väl de följer 

lagen om en utarbetad plan. Är jämställdhetsperspektivet en del av företagens verksamhet 

eller ett dokument i skrivbordslådan? 

JämO uppmanar alla företag som omfattas av detta krav att utforma en väl utarbetad plan 

då de som uppfyller jämställdhetslagens krav och också arbetar efter den får en mer 

jämställd arbetsplats. Detta är också något alla tjänar på i slutändan då arbetsplatsen kan 

effektiviseras genom att allas erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara. Detta är också 

av betydelse för lika lön mellan män och kvinnor, att alla yrken ska ses som självklara val 

för båda könen och att kränkningar på grund av kön blir sällsynta. 1 

Jag ska se över en privatkliniks jämställdhetsplan för att se om och i så fall vad som kan 

förbättras med den. Företaget är en kvinnodominerad arbetsplats med 70 anställda varav 

fem stycken är män. Jag ska göra en intervjuundersökning för att se om jämställdhet och 

jämställdhetsplanen är en del i företagets verksamhet. På detta sätt hoppas jag att planen 

kan utvecklas efter just detta företags behov.  

 
 
 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att ur ett genusperspektiv se över företagets nuvarande 

jämställdhetsplan och, utifrån jämställdhetslagen § 4-11 och genom en 

intervjuundersökning på arbetsplatsen, se om och i så fall hur den kan förbättras.  

För att uppnå mitt syfte kommer jag att försöka besvara följande frågeställningar:  

                                                 
1 Jämo, 2004. Att arbeta fram en jämställdhetsplan s.4. 
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• Känner personalen till jämställdhetsplanen och dess innebörd? 

• Hur ser relationen mellan de kvinnliga och manliga kollegorna ut på arbetsplatsen? 

      • Hur beskrivs kön och vilken betydelse får det utifrån informanternas utsagor? 

 

Detta vill jag sedan koppla till rådande könsnormer och könsmaktordning för att se vilken 

betydelse detta får både ur ett individ- och strukturellt perspektiv. 

 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Det finns mycket forskat inom organisationsområdet men forskningen har fått kritik för att 

inte problematisera betydelsen av kön. Då denna uppsats behandlar jämställdhet på en 

arbetsplats positionerar jag mig inom feministisk forskning som är kritisk forskning av det 

rådande samhället och dess strukturer som också återfinns inom organisationer. Jag kommer 

även att beröra maskuliniteter och positionerar mig då inom fältet för kritisk mansforskning. 

Då jag ska tolka mitt material utifrån ett genusperspektiv har jag funnit nedanstående studier 

intressanta för min uppsats. 

Lena Pettersson har skrivit boken Genus i och som organisation som är en översikt av 

arbetslivsforskningen i Sverige under 1990-talet ur ett genusperspektiv. Där problematiserar 

hon ledarskap, forskning inom utbildningsområdet och undersöker branscher såsom industri, 

försäkringsbransch, barnomsorg och vård, handel, reklam och data.2 Hennes resultat visar på 

en tröghet inom organisationerna vad gäller förändringen i redan etablerade könsroller. 

Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och det finns fortfarande en hierarkisk ordning 

med avseende på kön. Kvinnor deltar inte på samma villkor som män i arbetslivet. 

Organisationer producerar och reproducerar redan etablerade mönster och ett genusperspektiv 

är nödvändigt för att förstå organisationer.3 Hon belyser vikten av en ökad kunskap kring 

köns-/genusrelationer som så småningom kan leda till politiska förändringar i arbete - 

arbetsorganisationer och även inom familjeliv, barnomsorg och obetalt arbete. 4  

 En annan övergripande bok om organisation och kön är Det ordnar sig skriven av Anna 

Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag. Boken syftar till att introducera 

akademisk kunskap på organisationsområdet ur ett könsperspektiv. De tar avstamp i 

                                                 
2 Petterson, Lena, 2000. Genus i och som organisation s. 23. 
3 Ibid s. 227-228. 
4 Ibid s. 11-12. 
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organisationsteori och boken är strukturerad efter fyra teman och frågeställningar som är: 

struktur- hur är organisationer uppbyggda? ; ledarskap – hur leds de?; symbolism och 

förändring – vilka symboliska betydelse finns och hur har de förändrats? Författarna utgår 

ifrån att organisationer är social konstruerade d.v.s. människor skapar organisationer och 

därför kan man inte studera organisationer utan att ta del av människors föreställningar om 

vad det är. Genom ett könsperspektiv på organisationer kan de även visa på problem som inte 

enbart är könsrelaterade.5  

Ursula Hård har skrivit en forskarrapport om ett jämställdhetsprojekt på länsstyrelsen i 

Gävleborg under 2002-2003.  Där har hon följt det interna jämställdhetsarbetet på 

arbetsplatsen som senare ska ligga till grund för det fortsatta jämställdhetsarbetet internt men 

också externt genom länsstyrelsens arbete. 6 Där visar hon bland annat vikten av att de som 

medverkar i utvärderingen i jämställdhetsarbetet har en möjlighet att påverka utvecklingen då 

de går in i undersökningen med vissa mål eller förväntningar. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till dessa och inte bara de uppsatta målen. Detta kan också bidra till en bättre 

förankring av den nya kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen som leder till resultat av 

projektet. 7  Hon använder sig av begreppen Bottom Up och Top Down för att visa att det 

inom organisationer behövs ett brett deltagande från alla nivåer. Det krävs både en vilja till 

förändring i underifrån perspektiv men också ur ett uppifrån perspektiv för att förändringarna 

ska bli bestående och också för att dessa förändringar ska få legitimitet, såväl från chefer som 

regeringshåll. 8 Detta kommer jag ha användning för i min undersökning då jag vill visa på 

vikten av att jämställdhetsperspektivet finns förankrat bland personalen och att de i 

samverkan med chefskapet är med och utformar jämställdhetsplanen på deras arbetsplats. 

Då jag kommer att studera en kvinnodominerad arbetsplats kommer jag att ha stor användning 

av boken Könssegregering i arbetslivet skriven av Lena Gonäs, Gerd Lindgren och Carina 

Bildt. Syftet med boken är att genom olika sätt analysera den könsuppdelade arbetsmarknaden 

och se hur den skapas, återskapas och upprätthålls och vilka effekter detta får. Vissa 

arbetsuppgifter anses som ” manliga”, andra som ” kvinnliga” och vissa yrken har ändrat kön 

under historien.9 I första kapitlet Varför ska vi studera könssegregationen? - Ett jämförande 

perspektiv följer Gonäs den könsmakts-politiskt inriktade linjen som går ut på att 

könssegregationen är orsaken till löneskillnader mellan män och kvinnor och att lika lön för 

                                                 
5 Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, Linghag, Sophie, 2000. Det ordnar sig s.10-11. 
6 Hård, Ursula, 2004. Jämställdhet i förändringsprocesser och organisationsutveckling s. 5. 
7 Ibid s.16. 
8 Ibid s.28. 
9 Gonäs, Lena, Lindgren, Gerd, Bildt, Carina, 2001. Könssegregering i arbetslivet s. 9. 
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lika arbete förblir en illusion så länge könen hålls åtskilda på arbetsmarknaden. 10 I bokens 

andra del visar de på vikten av ett könsperspektiv inom organisationer och kunskapen kring 

detta. De köns/genusrelationer som finns inom organisationerna måste synliggöras för att en 

förändring ska ske. Enbar individförändring räcker inte för förändring utan djupt rotade 

normer, attityder och förändring behöver förändras i hela organisationen. Detta kan gagna 

hela organisationen. 11 Ur ett hälsoperspektiv behövs också fokus sättas på kön. Ohälsa 

drabbar främst de som arbetar inom extremt könssegregerade områden och en lägre för de 

som arbetar inom könsintegrerade yrken.12  

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Hans Robertsson har skrivit en avhandling i psykologi om könssegregering, 

Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet. Det övergripande 

syftet att få en ökad kunskap om könssegregering och dess processer samt förutsättning för ett 

mer jämställt arbetsliv.13 Han studerar manliga brytare i kvinnodominerade branscher och hur 

de som män genom att gå in i kvinnodominerade yrken kan få deras manlighet ifrågasatt. 

Möjligheten till alternativa maskulinitetskonstruktioner begränsas på grund av den 

hegemoniska bilden av manlighet och därmed hämmas också möjligheten till jämställdhet 

inom arbetslivet.14 Inom det socialkonstruktivistiska förändringsperspektivet med rötter i 

feminismen är utgångspunkten är att det är i vardagliga sammanhang som våra föreställningar 

om manligt och kvinnligt både uppstår och utmanas. Arbetsplatsen är en plats där vi 

socialiserar med andra människor och där genomförs och vidmakthålls också våra 

föreställningar om kön och också könen på yrken. Därför kan organisationer betraktas som 

arenor för socialisering till könsroller, både på arbetsplatsen och på den samhälleliga stora 

nivån. Robertsson skriver vidare att yrken har inget kön, de görs till kvinnliga eller manliga 

och att detta då återspeglas på samhällsnivå. Detta medför också ett avgörande inflytande i 

människans identitetsskapande och då också som yrkesmänniska.15  

Yvonne Hirdmans genussystem kommer jag också att ha användning av för att ytterligare visa 

på könsmaktsordningen. Hirdmans begrepp genussystem är en ordningsstruktur av kön som 
                                                 
10 Gonäs, Lena, Lindgren, Gerd, Bildt, Carina, 2001. Könssegregering i arbetslivet s. 16. 
11 Ibid s. 112, 136. 
12 Ibid s. 166. 
13 Robertson, Hans, 2003. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentiteter, könssegregering och jämställdhet s. 1. 
14 Ibid s. 10. 
15 Ibid s. 16-17. 
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utgörs av två bärande logiker, isärhållandets logik och mannen som norm. Isärhållandets logik 

syftar på en dikotomisering av manligt och kvinnligt och att dessa bör inte gå in i varandra. 

Detta framkommer tydligt i detaljerade praktiker eller föreskrifter om genusarbetsdelningen. 

Den viktigaste metoden att göra män är just att hålla isär könen och inte gå in på kvinnligt 

definierade yrken och då kan också män förstärkas i den egna gruppen. Genom den första 

logiken genereras också den andra logiken i genussystemet – hierarkin - där mannen utgör 

normen. 16 

I antologin Ironi & sexualitet skriven av Anna Wahl, Charlotte Holgersson och Pia Höök 

problematiseras betydelsen av sexualitet i organisationer och kopplingen mellan sexuell 

identitet och ledarskap är ett genomgående tema. De diskuterar även ironi som maktmedel 

som kan avvändas som en förändrande strategi av de i en underordnad position, och som 

maktmedel av de i en överordnad position.17 Hur sexuella trakasserier kan förstås som en del 

av en organisation18 utforskas också. 

 

 

 

1.5 Intervju som metod 

 

För att införskaffa en del av mitt empiriska material har jag använt mig av intervjuer. 

Anledningen till att jag vill använda mig av intervjuer är då detta ger människor möjlighet att 

själva berätta om sina erfarenheter och få komma med sina synpunkter kring det aktuella 

ämnet. De första intervjuerna jag gjorde på arbetsplatsen var också viktiga för att känna av 

stämningen och se om det fanns något återkommande i informanternas berättelser som kändes 

viktiga att plocka upp för analys.  

I de fyra första intervjuerna jag gjorde på arbetsplatsen var informanterna oförbredda. De fick 

kort tid innan intervjutillfället en förfrågan om de ville ställa upp på intervju och också en kort 

beskrivning av vad den skulle handla om. Informanterna tillfrågades av personalchefen och 

intervjuerna skedde inom ramen av två timmar. Dessa intervjuer ville jag genomföra för att 

känna av klimatet på arbetsplatsen. Att personalen tillfrågades direkt av personalchefen samt 

att de fick reda på det så kort tid innan kan ha påverkat resultaten både till det positiva och till 

det negativa. Till det negativa därför att konfidentialiteten kanske inte kan garanteras om 

                                                 
16 Hirdman, Yvonne, 2001. Genus- om dess stabilas föränderliga former s. 65-67. 
17 Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, 1999. Ironi & sexualitet s. 120-121. 
18 Ibid s. 52-53. 
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chefen vet om vilka informanter som ställt upp på intervju. Att informanterna fick reda på det 

så kort tid innan tror jag gjorde att svaren kring frågorna blev spontana utan direkt någon tid 

att reflektera närmare över frågorna vilket kan vara positivt. 

Till det sista intervjutillfället valde jag att själv kontakta personalen genom att skicka ett mail 

till den allmänna mailen som alla har tillgång till. Där presenterade jag kort syftet med detta 

arbete och också vikten av att personalen ställer upp på intervju. Detta för att skydda 

informanternas anonymitet och också för att med egna ord beskriva mitt arbete. En anställd 

svarade på mitt mail och jag intervjuade denne med samma intervjuguide som de första fyra 

informanterna.  

Mötet med informanterna och min egen roll är viktig att reflektera över då en intervju är en 

tvåvägskommunikation. Det är därför viktigt att möta informanten på ett bra sätt och att 

använda ett språk som är förståligt.19 

Det källmaterial som går under beteckningen intervju är av en skiftande karaktär beroende på 

kunskapsmål, frågeställningar, rådande vetenskapliga konventioner och samspelet i 

intervjusituationen, skriver Eva Fägerberg. Den utskrivna intervjun kan anta olika skepnader 

från att vara en exakt återgiven dialog till att innehålla summariska uppgifter. En exakt 

återgiven dialog är försedd med en utförlig redogörelse för de omständigheter som är 

betydelsefulla för tolkningen samt förståelsen av den. 20 Långa pauser och suckar exempelvis 

kan vara ett tecken på att informanten har svårt att formulera sig och detta kan ha betydelse i 

analysen. Jag har valt att med hjälp av en diktafon spela in intervjuerna, något som 

informanterna varit medvetna om, och transkriberat materialet. Efter att jag transkriberat och 

summerat materialet har jag kodat materialet. Detta gjorde jag genom att tilldela olika 

ämnesområden, som jag delvis delat in utefter mina teoretiska utgångspunkter, en varsin siffra 

för att lättare kunna använda mig av materialet i min analys. Det kodade materialet kommer 

jag, utifrån de delar jag finner intressanta för uppsatsen, att återge integrerat med mina 

teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden har jag utvecklat efter de punkter som ska vara med 

i jämställdhetsplanen för att kunna ta reda på vilka områden som personalen tycker är viktiga. 

Ur detta kan jag också se om det finns en viss problematik runt något område som särskilt 

behöver analyseras. Intervjuguiden ger också utrymme för andra aspekter som ligger utanför 

själva jämställdhetsplanen men som kan vara intressanta att ta med i resultatredovisningen 

och analysen.   

 

                                                 
19 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, 1999. Etnologiskt fältarbete s. 57, 65. 
20 Ibid s. 56. 
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För att få ut så mycket som möjligt av informanternas egna reflektioner har jag valt att 

använda mig av en halvstrukturerad intervju. Det innebär att frågorna har en hög grad av 

öppenhet för att få rikare svar skriver Hartman. I den halvstrukturerade intervjun följs ett fast 

utfrågningsmönster, d.v.s. att frågorna är lika vid samtliga intervjutillfällen. Men trots att det 

finns en viss grad av standardisering finns ett större utrymme för både informanten och 

intervjuaren. Man ges utrymme att förtydliga vissa frågor som inte är begripliga samt ställa 

följdfrågor och fördjupa sig i vissa frågor som är intressanta.21  

Att använda sig av intervjuer kan ha både vetenskapliga och etiska komplikationer. Det är 

viktigt att informera informanterna om syftet med intervjun och att detta ska återges i ett 

forskningssammanhang. Att informera om detta ger informanten möjlighet att kontrollera det 

som sägs men det kan också vara problematiskt då informanten kan välja att framhäva, 

nedtona eller undvika vissa frågor. Detta är viktigt att vara medveten om vid tolkningen av 

intervjumaterialet22 och något jag kommer särskilt ha i åtanke vid analyserandet då jag skriver 

inom en kritisk disciplin vilket även informanterna är medvetna om.  

För att skydda informanternas anonymitet kommer jag inte att använda deras riktiga namn 

utan refererar bara till dem som ”informant”. Det kan i vissa delar av analysen även vara 

nödvändigt att ändra ordföljden i vissa resonemang för att skydda informanten.  

 

 

 

1.6 Diskursanalys som teori & metod 

 
Begreppet diskurs rymmer en tanke om att språket är strukturerat i olika mönster. Dessa olika 

mönster följer vi då vi agerar inom olika sociala områden. Diskursanalys kan användas på 

många olika sociala områden och i olika typer av undersökningar. En diskurs är ett sätt att 

återge och förstå omvärlden. Men vårat sätt att tala handlar inte om att spegla omvärlden på 

ett neutralt sätt utan bidrar också till skapandet och också förändringen av den skriver 

Winther-Jörgensen och Phillips.23 Språket har en aktiv roll i konstituerandet av den sociala 

världen och det gäller också för sociala identiteter och relationer. En förändring i diskursen 

medför också att det sociala förändras.24 Världen tilldelas betydelse genom olika sociala 

sedvänjor där ting anknyts med bestämda tecken. Ett tecken får också sin specifika betydelse 

                                                 
21 Hartman, Jan, 2004. Vetenskapligt tänkande s. 234. 
22 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, 1999. Etnologiskt fältarbete s. 58. 
23 Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000. Diskursanalys som teori och metod s. 7. 
24 Ibid s. 16. 
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genom att det skiljer sig från andra och det är i kraft av det som tecken får sin betydelse.25 Vi 

måste lära oss sedvänjorna av ord för att förstå vad andra hänvisar till. 

Den fysiska verkligheten är socialt konstruerad och därför kan sociala handlingar ses precis 

som språket då sociala handlingar får betydelse i relation till andra handlingar. Sociala 

handlingar kan därför ses som artikulationer då de antingen återskapar eller förändrar de 

vanliga betydelseskrivningarna. Den fysiska världen finns men det är bara genom diskursen 

den får betydelse. 26 

  Jag vill använda mig av diskursanalys därför att jag grundar en stor del av mitt empiriska 

material på intervjuundersökningar. Det är de sagda orden som analyseras. Genom denna kan 

jag se hur språket skapar en verklighet kring det jag vill analysera.  

 Den övergripande tanken inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig kan vara totala 

eller färdiga skriver Winther- Jörgensen och Phillips. En betydelse kan aldrig fixeras vilket 

ger utrymme för sociala strider om betydelse och identiteter som också får sociala 

konsekvenser. Men genom diskursanalysen kan man studera strävan att skapa en entydighet i 

de sociala nivåerna och också de fastställda betydelser som är så vedertagna att de anses som 

naturliga .27 Just detta är intressant och användbart för min analys då jag ska studera vad man 

och kvinna betyder inom yrket. Vilka normer finns och hur fastställs och upprätthålls de 

utifrån mina informanters utsagor? 

 

 

1.7 Analysdisposition 

 

Efter att jag transkriberat mitt intervjumaterial har jag kodat materialet utefter mina 

intervjufrågor och även andra återkommande reflektioner ut intervjumaterialet som jag 

tyckte var intressanta att ta upp i min resultatredovisning och analys.  

Kodningsrubrikerna såg ut som följande: 

1. Jämställdhetsplanens betydelse 

2. Arbetsklimatet 

3. Sexuella trakasserier 

4. Konflikthantering 

5. Yrkesval 

                                                 
25 Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000. Diskursanalys som teori och metod s. 16. 
26 Ibid s. 42-43. 
27 Ibid s. 30. 
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6. Könsutjämningens betydelse / Könssegregering 

7. Män/ kvinnor i karriären / Yrkesval 

8. Kvinnodominerad arbetsplats 

9. Föräldraledighet  

 

Därefter har jag delat upp resultatredovisningen och analysen i fem underrubriker för att 

utveckla jämställdhetsplanen efter de punkter som togs upp under intervjuerna och som 

jag då tolkar som att personalen tycker är viktiga.  

I diskussionen för jag samman mina resultat med teoretiska resonemang samt mina 

reflektioner över undersökningen. Därefter följer en avslutning där jag redovisar de 

resultat jag kommit fram till. 

 

 

 

2. Resultat & Analys  

 

 

2.1 Jämställdhetsplanen och dess implementering 

 
 
  Jag börjar samtliga intervjutillfällen med att fråga personalen om de läst jämställdhetsplanen 

på företaget. Alla utom en svara nej på den frågan och svarar även att de inte visste att där 

fanns någon. Jämställdhetsplanen ska på varje företag utformas i samverkan med personalen 

men här har inte personalen blivit informerad om att en sådan skrivits. Ingen av informanterna 

känner heller till vad en jämställdhetsplan ska innehålla, inte heller den informant som 

svarade ja på första frågan, och då inte heller vad de har för rättigheter utifrån den. 

Jag läser upp de punkter som ska vara med i jämställdhetsplanen och överlag så säger 

informanterna att de tycker det känns viktig när de känner till dess innehåll. Två av 

informanterna anser dock att då det är en kvinnodominerad arbetsplats så kanske den är av 

mindre betydelse och då det knappast går att få tag på män inom yrkena och att man tar det 

här med jämställdhets lite för självklart på grund av att det är en kvinnodominerad arbetsplats.  

 

Personalen har inte informerats om att där finns en jämställdhetsplan och den har inte 

utformats i samverkan med dem. En informant säger dock att de på något sätt blivit 
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informerade om den då en kvinna anmält en manlig kollega för sexuella trakasserier men det 

är inte något som de fyra andra informanterna känner till. Informanterna verkar själva 

förväntas att studera jämställdhetsplanen bland övrig information om företagets 

personalpolicy. 

På denna punkt brister det alltså i företagets jämställdhetsplan, just att den ska vara utformad i 

samverkan med personalen, och under nedanstående rubriker kommer jag att ta upp de 

punkter närmare som informanterna verkar tycka vara av särskilt vikt för just deras 

arbetsplats. 

 

 

ÅTGÄRDER INFÖR 2006: tillsätta en representantgrupp från personalen som är med och 

utformar 2006 års jämställdhetsplan. 

 

 

      2.2 Underlätta att förena föräldraskap med förvärvsarbete 

 

I företagets jämställdhetsplan står att företaget ska: 

Verka för att både kvinnliga och manliga arbetstagare på ett bra sätt kan förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

Åtgärd: Möta behov om arbetspassens längd och förläggning genom att anpassa schemat 

efter dessa önskemål. Dessa måste dock vara rimliga med tanke på verksamhet och 

kollegor. 

 

Just föräldraledighet tycks vara en mycket viktig punkt på företaget då det är det som 

samtliga informanter tar upp då jag frågar om jämställdhetsplanens betydelse på 

arbetsplatsen. Föräldraledigheten tycks vara av särskild vikt just därför att det är en 

kvinnodominerad arbetsplats. ”I och med att det bara är kvinnor som arbetar här är det ju 

aldrig något problem med föräldraledighet och så där…”  En annan informant svara på 

frågan att ” eftersom att vi är mestadels kvinnor och många har barn så har det ju blivit 

mycket så att mycket hänsyn har tagits som att man kan vara hemma om de [barnen] är 

sjuka och även det här att gå ner i tid..” 

I och med att det är en kvinnodominerad arbetsplats verkar mycket hänsyn tas till att 

kunna ha familj och samtidigt vara yrkesarbetande enligt informanterna. Att vara 

föräldraledig verkar ses som en naturlig del för de yrkesarbetande kvinnorna. 
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En av informanterna berättar om en manlig kollega som blivit bemött på ett speciellt sätt 

då denne velat ta ut föräldraledig och gå ner i tjänst. Denne ansåg då att det märktes att det 

är mer naturligt att kvinnor tar ut föräldraledig och attityden mot honom var att han kunde 

jobba heltid fast att han hade barn.  
      

Jag:  Tyckte han att han blivit bemött på ett speciellt sätt för att han som man tar ut                                                          

föräldraledighet? 

I:   Ja det märks ju att man tycker det är mer naturligt att kvinnor gör det men alltså man  har 

ju…man ska ju vara jämställd på det sättet också.  

Jag:   Från andra? 

I: Ja framförallt från personalledningen. De tyckte att han egentligen kunde ha jobbat 

hundraprocent fast han har barn men det tyckte inte han.   

 

Att det är så många kvinnor som har barn som arbetar på företaget påverkar även de 

andra på företaget. 

En av informanterna vill att personalen informeras om delad föräldraledighet då 

föräldraledighet ibland kan ses som en belastning för företaget och de andra i 

personalen som inte har barn: 

 
           Alltså som jag kan tycka är väl att man ska arbeta mycket för att man ska dela på 

föräldrapenningen. Och dela på vård av barn. /…/ …eftersom att det är så kvinnodominerat 

här så är det ju många som har barn och där ser man ju att de flesta tar största delen av          

[ ansvaret för ] familjen. Det är de som är hemma för vård av barn, det är de som är hemma 

i ett och ett halvt år. /…/  Man skulle ändå vilja… och just att många vill ha särskilda tider 

så de kan hämta på dagis men man ser inte att papporna i familjen anstränger sitt företag 

med att ha krav på sänkt arbetstid eller… med att jobba vissa tider så att de kan hämta eller 

lämna, utan att det är alltid mammorna som måste anpassa sig och eftersom att vi har så 

mycket mammor så blir det ju en stor belastning på oss här att de inte kan jobba kvällar, 

helger. Det blir ju lite orättvist så att säga. 

        

         Hon menar att man borde prata mer om jämställdhet på arbetsplatsen då där finns så 

många mammor och att det finns mycket att göra även hos kvinnor för ett mer jämställt 

samhälle.            
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        2.3 Sexuella trakasserier och konflikthantering 

 

         I företagets jämställdhetspolicy för 2005 står att ” Alla anställda har rätt att behandlas 

med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön 

eller andra olikheter. Sexuella trakasserier tolereras inte.” 

 ” Samarbetsklimatet på företaget ska präglas av en positiv människosyn och av 

ömsesidig respekt för och hänsyn till medarbetarna, oavsett könstillhörighet. Alla 

anställda har ett ansvar för detta.” 

Vidare står att ” För den löpande tillsynen av jämställdhetspolicyn ansvarar varje chef 

gentemot sin överordnade chef. Detta innebär också ett ansvar för att löpande stävja 

eventuella tendenser till sexuella trakasserier eller andra nedvärderande behandlingar av 

enskilda arbetare.”  

 

Stämningen på företaget beskrivs av informanterna som mycket bra. De verkar trivas 

och det verkar finnas en god kamratskap bland kollegorna. 

Alla informanter utom en berättar dock att det förekommit sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen och att en kvinna då anmält en manlig kollega. Definitionerna av vad kvinnan 

utsatts för går lite isär hos informanterna. En informant beskriver det som uppvaktning och 

en annan säger att denne inte riktigt kan förstå anmälan. De två andra informanterna anser 

dock att kvinnan fått stöd av de andra utom av en kollega då hon tyckte att hon fick skylla sig 

själv då det faktiskt finns en sådan jargong på arbetsplatsen. En informant beskriver lite hur 

jargongen är på företaget och vart gränsen går för vad som är sexuella trakasserier eller inte: 
 

           Ibland kan det ju vara lite… alltså jag menar att det är ju lite finkänsligt det där därför att ibland 

kan det ju vara sexanspelningar på skämt så där… även från vissa kvinnliga sköterskor mot de 

manliga veterinärerna. Visst kan det vara lite finkänsligt men det är ju när man går över gränsen… 

men sådan jargong har det ju inte varit att man tillåter sexuella trakasserier så att det går för långt. 

Men det kan ju vara svårt att veta var gränsen går, vad som kan vara självklart för andra. 

 

         Informanten tillägger också att efter anmälan så bör både de kvinnliga och de 

manliga i personalen tänka sig lite extra för med vad de säger. Hon har då särskilt i 

åtanke en kvinna som drog ett ganska grovt skämt mot en manlig kollega som hon 

upplevde gå över gränsen. Det är viktigt att även kvinnorna på företaget tänker på 

vad de säger, menar hon. Även fast ” männen är ju oftast högre upp än en kvinna , 

det ger ju inte oss rätt att trakassera dem så att säga”.  
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Hanteringen av situationen där den kvinnliga anställde anmälde den manliga 

anställde, som också har en högre befattning, beskrivs ändå som bra av 

informanterna. Man tog tag i problemet direkt och ”man stoppar inget under 

mattan” som flera informanter uttrycker det. Det verkar gälla alla typer av 

konflikter som uppstår. 

Jag frågar även informanterna om de själva skulle anmäla om de utsatts för något på 

arbetet och alla känner att det är en sådan stämning att de då tror sig skulle göra det, 

vilket också uppmuntras, vilket tyder på att det finns ett bra chefskap på företaget 

som har förtroende hos övriga personalen.   

 

Informanterna verkat ställa sig positiva till chefskapet på sin arbetsplats och känna 

sig trygga att anmäla en händelse som kränkningar eller dylikt. Dock finns ingen 

klar definition i jämställdhetsplanen vad som rubriceras som sexuella trakasserier. 

Detta anser jag utifrån intervjumaterialet vara av särskild vikt för den som ämnar 

anmäla sexuella trakasserier då en informant beskriver händelsen på företaget som 

uppvaktning vilket jag tolkar som en förmildrande beskrivning av fallet. En 

informant säger också att denne inte kan förstå varför en anmälan gjorts samt att det 

funnits ytterligare negativt bemötande mot kvinnan som anmälde sin kollega från en 

bland personalen som tyckte att utifrån den stämning som råder på företaget så fick 

kvinnan lite skylla sig själv. En definition kan hjälpa den drabbade att hävda sin rätt 

då hon eller han har något konkret att hänvisa till.               

 En vag beskrivning finns även på denna punkt i jämställdhetsplanen då det står att 

” Alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn /…/ , oavsett 

kön eller andra olikheter. Vad andra olikheter syftar till borde i så fall framgå i 

jämställdhetsplanen.  
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2.4 Kvinnodominerad arbetsplats och om en jämnare könsfördelning 

I företagets jämställdhetspolicy för 2005 står att: 

 ”Företaget skall verka för att få en jämnare könsfördelning inom hela företaget. 

Åtgärd: Ta fram statistik över antalet män och kvinnor fördelat på a) åldersgrupper 

b) yrkesgrupper c) hela företaget. Sammanställningarna skall visa både den aktuella 

fördelningen och fördelningen ett år tillbaka i tiden. 

Åtgärder behöver vidtas för att främja en jämnare könsfördelning vid extern 

rekrytering. Alla rekryteringsärenden skall därför gå via personalchefen. 

Personalchefen är med och utformar annonserna och är med i urvalsprocessen för 

att särskilt verka för att målet om en jämn könsfördelning uppnås.” 

 

Jag frågar informanterna om de anser att det är bra och nödvändigt om det kommer 

in fler män i arbetsgruppen och svaren är något blandade. 

En informant svarar direkt att denne inte ser något behov av fler män på företaget 

då det är kompetens man söker och att det kan båda könen ha. Ytterligare en 

informant kommer in på kompetens då hon får frågan och svarar att man inte ”bara 

ska placera in män för mäns skull”.   

Problemet inom yrket verkar också vara att det inte finns många sökande män till 

tjänsterna då veterinäryrket gått från att bli ett mansdominerat yrke till att bli ett 

kvinnodominerat och djursjukvårdaryrket är även det kvinnodominerat. Flera av 

informanterna förklarar könssegregeringen med att kvinnor är mer vårdtagande än 

män och att lönesättningarna inom yrkena inte är så hög. Vårdtagandet beskrivs 

oftast ur en samhällelig diskurs då informanterna säger att kvinnor anses vara mer 

vårdande. När det pratas om män inom karriären talas det också om avancering 

inom veterinärsyrket då ”Det är ju inte så många män som söker sig till det här 

yrket och vad det beror på är väl att det inte finns utvecklingsmöjligheter”. En av 

fördelarna med att det skulle komma in fler män är också tror informanterna att 

lönerna skulle stiga och även, som en informant säger, att det kanske skulle dra upp 

kvinnorna: 
 

Det skulle nog vara bra att få in mer män... tyvärr känns det som att får man in fler män så 

/…/ lönerna skulle stiga. Det är ju svårt men jag tror ju att män och kvinnor har ju så olika 

karriärsinriktningar. Män är oftast generellt mer karriärsinriktade. Jag skulle inte säga att vi     

[kvinnor] inte är fokuserade men man nöjer sig för lätt. Att de [männen] kanske har mer krav 
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på karriärmöjligheter och så. Men på så sätt tror jag också att får man in fler män … att det 

liksom drar upp kvinnorna. Att satsa mer..  

 

En intressant aspekt är diskussionen kring att arbeta på en kvinnodominerad 

arbetsplats. Det kan, beskriver fyra av informanterna, vara präglat av tjafs och att 

det ibland kan vara ”lite syjunta- möte”. Detta beskrivs både utifrån för och 

nackdelar av informanterna. I negativ bemärkelse då det förekommer ” tjafs” 

”skvaller” och ” skitsnack” som då ska vara typiskt för kvinnor i grupp och istället 

för att lösa problemet tjafsar man tillskillnad från män som löser problemet, säger 

en informant som även har erfarenhet av att arbeta med män. Så att på det sättet 

skulle hon tycka det vara bra om det kom in fler män på arbetsplatsen.  

Över lag så tror inte informanterna att det skulle bli en stor förändring om det kom 

in fler män men att det skulle ”väl vara bra” om det gjorde det vid närmare 

eftertanke. 

 

 

 

3. Diskussion  

 

Med denna undersökning ville jag bland annat se om jämställdhetsplanen på det 

företag var en integrerad del i personalpolicyn och om personalen känner till 

jämställdhetsplanen och dess innebörd. Resultatet visade att fyra av fem 

informanter inte kände till att en jämställdhetsplan finns utformad på deras 

arbetsplats. Resultatet visar också att ingen av informanterna kände till vad en 

jämställdhetsplan ska innehålla och då inte heller vilka rättigheter och även 

skyldigheter de har utifrån den.  

För att en mer jämställd arbetsplats ska utvecklas så visar Ursula Hård på hur 

viktigt det är att personalen är med i utvecklingsarbetet för att personalen ska känna 

sig delaktiga. Det är viktigt att även basera en utvärdering, i det här fallet då att 

utforma en jämställdhetsplan, på personalens syften och mål med att delta i en 

jämställdhetsgrupp. Detta underlättar också att ta in ny information om jämställdhet 

på arbetsplatsen. 28 För att få igång en förändring i organisationen kan detta ske 

genom någon form av utbildning eller utvecklingstillfälle. Genom att tillsätta en 
                                                 
28 Hård, Ursula, 2004. Jämställdhet i förändringsprocesser och organisations utveckling s. 16. 
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jämställdhetsgrupp kan diskussioner komma igång och kanske kan det då 

framkomma förhållanden som inte varit eller är positiva för alla i personalen och 

detta kan då komma upp till ytan och också då förhoppningsvis åtgärdas.29 Att 

personalen får kunskap i ämnet är en förutsättning för jämställdhet på arbetsplatsen 

och att då även kunna se samband mellan processer som sker på individ, samhälls 

och in på organisationsnivå. Det egna bidraget för en mer jämställd arbetsplats är 

också viktigt att se men det kan vara problematiskt att se att man själv skulle vara 

en bidragande orsak till att könsskillnader upprätthålls, men en förutsättning för 

förändring skriver Robertsson30 Informanterna i min intervjuundersökning pratar 

ofta utifrån samhälleliga diskurser och utifrån egna erfarenheter om hur kvinnor 

respektive män är. Inte utifrån sin egen roll på arbetsplatsen.  

Det krävs också att personer inom organisationen på olika nivåer möts för att en 

förändring ska bli bestående. Förhandlingen ska ske som en dialog både uppifrån 

och nedifrån, bottom-up och top-down. Om förändringsprocessen bygger på ett 

brett deltagande som också stöds av ledningsgruppen kan också förändringen bli 

mer långsiktig då personalen fått relatera målen till sin egen arbetssituation och 

lärandet i jämställdhetsfrågor främjas också.31 Åtgärder inför jämställdhetsplanen 

2006 är enligt mina resultat att tillsätta en jämställdhetsgrupp ur personalen som 

tillsammans är med och utformar en jämställdhetsplan med chefskapet. Detta kan 

då också medföra att engagemanget även från dem som inte ingår i gruppen blir 

större då deras närmaste medarbetare intresserar sig i frågan. Kanske kan detta då 

öppna upp för en diskussion i exempelvis fikarummet och på så sätt öka 

medvetenheten i jämställdhetsfrågor. 

 

Utifrån mina resultat kan jag tolka att man kopplas med hög lön och någon som 

väljer yrke efter karriärmöjligheter. Kvinna däremot kopplas till föräldraledighet 

och någon som nöjer sig med lägre lön och har inga direkta krav på att klättra uppåt 

på karriärstegen. Detta hänger ihop med bildade föreställningar om kön och dess 

roller. Dessa föreställningar om kön förklarar den könssegregering som finns på 

arbetsmarknaden. Könssegregering innebär att män och kvinnor arbetar inom olika 

branscher på arbetsmarknaden och också att könen hålls åtskiljda inom de flesta 
                                                 
29 Kronvall, Kai, Olsson, Eric,Sköldbord, Torgny, 1991. Förändring och lärande s. 63. 
30 Robertsson, Hans, 2003. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet s. 39. 
31 Hård, Ursula, 2004. Jämställdhet i förändringsprocesser och organisationsutveckling s. 19.; cf. Ellström, 
2001. 
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yrken. Traditionellt sett är män överrepresenterade på ledande poster och ju högre 

upp i makthierarkin man tittar desto fler män finner man. De kvinnodominerade 

yrkena är oftast sämre betalda än de mansdominerade yrkena vilka värderas 

högre.32 Trots att yrken bytt genus över tid så tycks könssegregeringens mest 

utmärkande drag vara att trots omvandlingar så återställer sig könsmaktsordningen 

på nytt skriver Lindgren.33 Hon menar att trots att yrken bytt genus så blir det 

mansdominerade yrket fortfarande högre värderat än de kvinnodominerade 

branscherna. När kvinnor kommer in i ett mansdominerat yrke sjunker anseendet, 

status och också belöning. 34 Detta skulle också utifrån Hirdman kunna förklaras 

genom ett förakt för det kvinnliga då det som man kan anses skamligt att utföra 

kvinnliga sysslor. Därför är det också viktigt att isärhållandet av könen 

upprätthålls.35 

Våra föreställningar om kön är avgörande för vårt identitetsskapande och som 

yrkesmänniskor skriver Robertsson.36 Informanterna talar om kvinnor i termer av 

vårdande och att det kan tänkas vara anledningen till att just deras arbetsplats och 

bransch skulle vara kvinnodominerade. Föräldraledighet verkar vara en viktig del i 

jämställdhetsplanen på grund av att det är en kvinnodominerad arbetsplats och 

därför verkar det inte heller vara något problem med att ta ut föräldraledighet och 

anpassa arbetstider efter hämtning på dagis osv. Som jag visat i resultaten av min 

intervjuundersökning framkommer det att en man som velat ta ut föräldraledighet 

och gå ner i tid känt sig annorlunda behandlad på grund av sitt kön. Det ansågs att 

det inte verkade lika naturligt att han i egenskap av man skulle ta sitt ansvar som 

förälder. Föreställningen om kön utifrån mitt intervjumaterial visar på kvinnan som 

vårdtagande och att vara mamma som en naturlig del. Mannen ses främst som 

arbetande, framför att vara förälder. Robertsson skriver om vikten av att förändra 

dessa traditionella könsroller för att också då kunna minska segregeringen mellan 

könen på arbetsmarknaden. 37 Könsrollerna är till skada för män och förutsätter 

också en kvinnoroll som omöjliggör jämställdhet mellan könen38 då kvinnor 

förväntas att ta det största ansvaret för familjen som vi kan se i resultaten. 

                                                 
32 Robertsson, Hans, 2003. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentiteter, könssegregering och jämställdhet s. 4. 
33 Lindgren, Gerd, 1999. Klass, kön och kirurgi s. 62. 
34 Gerd, Lindgren, 1999. Klass, kön och kirurgi s. 62. 
35 Hirdman, Yvonne, 2001. Genus- om dess stabilas föränderliga former s. 66-67. 
36 Robertsson, Hans, 2003. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet s. 17 
37 Ibid s. 6. 
38 Ibid s.5. 
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Jämställdhetsdiskursen har fokuserat på möjligheten att få män att ta större ansvar 

för vård av barn och att då kombinera yrkeslivet med familjelivet. Men det är de 

traditionella maskulinitetskonstruktionerna som bjuder motstånd till detta. Vikten 

av en ökad kunskap om hur kön skapas och återskapas i arbetslivet är nödvändig för 

att nå en förändring39 och denna förändring är nödvändig både hos män och 

kvinnor. 

 

Genom att sätta ett könsperspektiv på organisationsforskningen har också 

betydelsen av sexualitet kunnat problematiseras. I min intervjuundersökning har det 

framkommit att ett fall av sexuella trakasserier anmälts på arbetsplatsen. En 

informant berättar också om en jargong på arbetsplatsen som i många fall präglas av 

sexuella anspelningar och hon diskuterar där var gränsen går mellan trakasserier 

och skämt. Informanten menar att det som kan vara självklart för vissa inte är det 

för andra och att både män och kvinnor får tänka sig för med vad de säger, speciellt 

efter att det nyligen gjorts en anmälan på arbetsplatsen. Holgersson menar att det är 

den som drabbas av de sexuella anspelningarna som avgör om det är sexuella 

trakasserier eller inte. Om orden är ovälkomna eller oönskade kan de uppfattas 

hotande och obehagliga för en kvinna samtidigt som en annan kvinna kan lämnas 

helt oberörd.40 Holgersson resonemang stärks av lagtexten då det i 

jämställdhetslagen står att ”med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet 

uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som 

kränker arbetstagarens integritet i arbetet”.41 Hur jargongen på företaget jag grundar 

denna undersökning på uppfattas kan jag inte veta utifrån mitt material men 

informanten beskriver den som ganska grov ibland men att hon inte tror att någon 

tar illa upp. Men hon kan inte heller säga att ingen tar illa upp av jargongen. 

Jeff Hearn och Wendy Parkin menar att sexualitet är den mest uppenbara aspekten 

av kön. Sexualitet betraktats inte som en del i organisationslivet inom forskningen 

trots att sexuella trakasserier är vanligt förekommande i praktiken. Sexuella 

anspelningar och trakasserier kan ibland reduceras till att vara på skämt. 

                                                 
39 Robertsson, Hans, 2003. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet  s.6. 
40 Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, 1999. Ironi & Sexualitet s. 54. 
41 Jämställdhetslag, 1991:433. § 6. 
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Förnekandet av dessa aspekter i praktiken grundas i maktrelationer mellan män och 

kvinnor.42  

Maria Ohlsson har studerat humor ur ett genusperspektiv och hon menar att humor i 

många sammanhang är kopplat till makt och status.43 Humor är också kopplat till 

våra kulturella föreställningar om kvinnor och män och Ohlsson resonerar att det är 

lättare att ett skämt går hem från en person som ofta skämtar och hon menar då att 

den personen oftast är en man. 44 Det finns olika typer av humor och olika sätt att 

skämta om män och kvinnor. Ohlsson hänvisar till Bing som menar att man kan 

skilja mellan divisiv och subversiv humor. Med detta menas att det görs en 

åtskillnad mellan människor i vi och dem så att skämten exkluderar exempelvis 

kvinnor. Dessa skämt speglar ofta etablerade sociala myter som att kvinnor skulle 

vara för pratiga. Dessa skämt kan också förstärka de sociala myterna. Den 

subversiva humorn däremot driver med konstgjorda och felaktiga sociala myter, 

vilket också ifrågasätter dem. Dessa skämt slår inte nödvändigtvis på individnivå 

utan i framförallt mot fundamenten mot sociala orättvisor och oförtjänta orättvisor 

och dessa skämt kan då bidra till att de synliggörs. 

 Det finns många divisiva skämt där kvinnor exkluderas ur gruppen och där hon 

framställs främst till att tillfredsställa män sexuellt och med mat och dryck. Det 

finns också liknande skämt där män blir måltavla för divisiva skämt. Dessa skämt 

där det ena könet exkluderas ur gruppen förstärker kategoritänkandet kring kön och 

förstärker också stereotypa föreställningar om kvinnor och män och därför finns det 

anledning att se upp med dessa skämt för att på det sättet minska polariseringen 

mellan könen bland personalen. 45   

 

Utifrån mina resultat har jag också visat hur informanterna uppfattar det vara att 

arbeta i en grupp i huvudsak bestående av kvinnor. Flera av informanterna svara då 

att det präglas av skvaller och att det ibland kan bli som ett syjunta möte. En 

informant, som har erfarenhet av att arbeta med män, menar att män är mer sakliga 

och uppstår ett problem eller liknande tar man tag i det direkt och försöker att lösa 

det. Gerd Lindgren har i en studie med kvinnor på Volvo stött på påståendet att män 
                                                 
42 Heran, Jeff & Parkin, Wendy, 1995. “Sex“ at “Work“ s. 4-5. 
43 Ohlsson, Maria, 1999. Skämt, makt och myter - humor i genusperspektiv ur Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 2 
s. 31. 
44 Ibid s. 33. 
45 Ohlsson, Maria, 1999. Skämt, makt och myter - humor i genusperspektiv ur Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 s. 
35-36.; cf. Bing, 1999. 
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var bättre kamrater på grund av att männen var mer sakliga och inte gick till 

angrepp mot varandra som kvinnor kunde göra. Kvinnor beskrivs som mer 

personligt nära varandra och detta gör också att skuld och klander ofta kommer till 

uttryck bland dem. Detta kan förklaras med att män tar distans från personer och 

istället riktar sin uppmärksamhet mot saker och ting och det är också så män verkar 

inom homosociala grupper.46 

 

 

 

 4. Avslutning                                              

                                  

Med denna uppsats har jag försökt visa på vikten av att en jämställdhetsplan 

utformas på arbetsplatsen och att det görs i samarbete med personalen. Genom att 

den utarbetas med personalen kanske en diskussion bland de anställda kan komma 

igång och detta gör att betydelsen av kön kan komma fram. Detta kan också bidra 

till att missnöjen kan komma upp till ytan som man då ges en möjligt att åtgärdas. 

Det egna bidraget för en jämställd arbetsplats är också viktig att tänka på. Genom 

denna undersökning har jag kommit fram till att det finns olika föreställningar om 

män och kvinnor vilket till viss del förklarar könssegregeringen inom denna 

bransch. Kvinnor anses mer vårdande än män och kvinnor har inga direkta krav på 

att avancera inom sitt yrke eller få ut en hög lön. Män förklaras som mer 

karriärstänkande med krav på högre lön. Att kunna ta ut föräldraledighet verkar 

vara viktigt och just för att det är en kvinnodominerad arbetsplats verkar det vara av 

stor prioritet. Att yrkesarbetande kvinnor tar ut föräldraledighet verkar vara en 

naturlig del. Att förändra könsrollerna är viktigt för att också minska 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. Genom en ökad kunskap om hur kön 

skapas och återskapas i arbetslivet kan man också nå en förändring och denna 

kunskap är viktig både hos män och kvinnor. En minskad segregering skulle också 

medföra att yrken betraktas som likvärdiga och belönas därefter. 

En jargong med sexuella anspelningar kan förekomma på arbetsplatsen och kan 

enligt en informant beskrivas som grov. Sexuella trakasserier kan ibland döljas 

bakom skämt, men det är den som drabbas av orden eller handlingarna som avgör 

                                                 
46 Lindgren, Gerd, 1996. Broderskapets logik i Kvinnovetenskaplig tidskrift n1 s. 5. 
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om det är sexuella trakasserier eller inte. Därav visas också på vikten av att det 

finns en jämställdhetsplan som tydligt visar vad som kan rubriceras som sexuella 

trakasserier för att underlätta situationen för den som eventuellt blir drabbad.  

Skämt som utesluter det ena könet ur gruppen kan även stärka polariseringen 

mellan könen på arbetsplatsen.  

 

För vidare forskning inom detta ämne vore en undersökning på en arbetsplats där 

man har en jämställdhetsplan som är utformad tillsammans med personalen och där 

man har en pågående diskussion om kön och könens betydelse på arbetet. Detta för 

att urskilja om attityderna kring jämställdhet faktiskt är annorlunda än på en 

arbetsplats där man inte har denna diskussion. Kanske kan man då tydligare mäta 

eventuellt motstånd och då tydligare se argumenten kring detta.   
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

- Har du tagit del av jämställdhetsplanen? 

 

- Hur skulle du beskriva stämningen här på arbetsplatsen? 

 

- Tycker du att det känns viktigt med en jämställdhetsplan? 

 

- Har det förekommit att någon känt sig kränkt, att någon gått över gränsen? 

 

- Om till exempel sexuella trakasserier skulle förekomma, hur skulle det bli i 

arbetslaget?  

 

- Hur upplever du det vara att arbeta här på en kvinnodominerad arbetsplats? 

 

- Tycker du att det skulle vara bra om det kom in fler män i arbetslaget? 

 

- Känner du att du skulle våga anmäla om du känt dig kränkt? 


