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ABSTRACT 

Ämnet för den här uppsatsen är utformandet av Energibolagets jämställdhetsplan. Syftet med 

utredningsarbetet var att undersöka vad de anställda vid moderbolaget Energi inom 

Energikoncernen har för attityder till jämställdhet generellt på arbetsplatsen. Som metod 

använde vi enkäter i genomförandet av vår studie. Utifrån de anställdas attityder utarbetade vi 

en konkret jämställdhetsplan. Vi kom fram till att det finns mycket för Energibolaget att 

arbeta med vad det gäller jämställdhetsfrågor i organisationen. Jämställdhetsplanen kan vara 

till stor hjälp för Energibolaget, om den används, och då kan den även fungera som en 

handlingsplan. 

 

Nyckelord: jämställdhetsfrågor, jämställdhetsplan, organisation, jämställdhet, genus/kön 

 

The subject for this essay is the making of a gender equality plan for the Energicompany. The 

purpose with this inquiry was to investigate the employees attitude to equality between the 

sexes, at the workplace at the parent company Energi in the Energigroup. We were using 

questionnaire as method in our study. The main research findings are that there is a lot of 

work to be done considering gender equality in the organisation. We think that the gender 

equality plan also can be very useful for Energibolaget as it can be used as an action plan.     

 

Key words: gender equality questions, gender equality plan, organisation, equality, gender 
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INLEDNING 

I Sverige har jämställdhetsfrågor funnits på den politiska agendan sedan 1970-talet. Det 

centrala i jämställdhetspolitiken på 1970-talet var att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden 

för att på så sätt förbättra kvinnors ekonomiska position. Idag kan man se att en förändring har 

skett, kvinnor och män förvärvsarbetar i ungefär lika stor utsträckning.1 Det sätts ständigt nya 

jämställdhetsfrågor på dagordningen att jobba med och idag på 2000-talet riktas 

uppmärksamheten mer mot könssegregering och de orättvisa löneskillnader som finns mellan 

kvinnor och män.2 Andra frågor som också har stor plats i jämställdhetspolitiken är bland 

annat föräldrafrågor och då framförallt mäns ansvar för barn. På dagordningen finns också 

frågan om att få in fler kvinnor på höga positioner i samhället, som idag till största delen 

innehas av män  

Som led i jämställdhetsarbetet utarbetades jämställdhetslagen som togs i bruk 

1980. Sedan jämställdhetslagen kom har den genomgått flera förändringar som bland annat 

har inneburit att det ställs högre krav på varje enskild arbetsgivare.3 Varje arbetsplats som har 

tio eller fler anställda är enligt jämställdhetslagen skyldiga att ha en utarbetad 

jämställdhetsplan som skall revideras en gång per år.4 Jämställdhetsplaner syftar till att 

arbetsgivaren ska se till att kvinnor och män får arbeta på samma villkor på arbetsplatsen.5 

För att se till att det aktiva arbetet med jämställdhet sker på arbetsplatsen finns 

tillsynsmyndigheten JämO – Jämställdhetsombudsmannen.6 JämO:s uppgift med 

jämställdhetslagen som redskap är att genom arbetsgivarna och arbetsplatserna försöka 

påverka den könssegregerade arbetsmarknaden och försöka utjämna löneskillnader mellan 

kvinnor och män.7 Myndighetschefen på JämO har titeln jämställdhetsombudsman och 

han/hon utses av regeringen vart sjätte år.8 

Ämnet för den här uppsatsen är ett utredningsarbete som vi ska utföra åt 

moderbolaget Energi inom Energikoncernen, som har 79 anställda varav 50 kvinnor och 29 

män. Vårt mål med arbetet är att utarbeta en konkret jämställdhetsplan som moderbolaget 

inom Energikoncernen förhoppningsvis kommer att arbeta aktivt med. Målet är också att 

försöka öka medvetenheten om jämställdhet hos de anställda och vad ökad jämställdhet kan 
                                                 
1 SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. (Stockholm: 
Fritzes, 2005), s. 147. 
2 Ibid. s. 149. 
3 Ibid. s. 168. 
4 Ibid. s. 169. 
5 Ibid. s. 151. 
6 Ibid. s. 169. 
7 Ibid. s. 151. 
8 http://www.jamombud.se/vadgorjamo/organisationmed.asp 2005-12-22 
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leda till för vinster inom Energibolaget. En av fördelarna med att ha en jämställdhetsplan är 

att möjligheterna till rättvisare arbetsförhållanden för både kvinnor och män på arbetsplatsen 

kan öka. Energibolaget uttryckte en vilja att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, därför 

anser vi att en bra början för dem är att ha en konkret jämställdhetsplan att arbeta utifrån. 

Dock bör det påpekas att jämställdhet inte är något som kommer av sig själv, det krävs att 

man arbetar aktivt för att uppnå de mål som jämställdhetsplanen innehåller.  

 

SYFTE 

Vårt syfte med utredningsarbetet är att undersöka vad de anställda vid moderbolaget Energi 

inom Energikoncernen har för attityder till jämställdhet generellt på arbetsplatsen. Utifrån de 

anställdas attityder ska vi utarbeta en konkret jämställdhetsplan. Ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv är detta jämställdhetsarbete en viktig del på vägen mot ett rättvisare och mer 

jämställt samhälle där kvinnor och män får verka på samma villkor.  

 

Hur upplever de anställda att organisationen arbetar med jämställdhet? Vad har de för 

attityder till jämställdhet? Utifrån de attityder som framkommer i svaren från frågeformulären 

vill vi få fram vilket behov av förbättring och förändring som kan vara önskvärda ur 

jämställdhetssynpunkt för de anställda. 

 

CENTRALA BEGREPP 

De tre mest centrala begrepp vi använder oss av i detta arbete är: 

JÄMSTÄLLDHET  

När vi använder ordet jämställdhet utgår vi från de jämställdhetspolitiska mål som finns, 

vilket innebär att ”kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

på livets alla områden.”9 Likaså att det ska vara ”en jämn fördelning av makt och inflytande 

mellan kvinnor och män.”10 Det innebär också att det ska finnas:  

 
Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. Lika villkor och förutsättningar för 

kvinnor och män i fråga om företagande, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

                                                 
9 SOU 2005:66, s. 462. 
10 Ibid. s. 464. 
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utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lika tillgång för flickor och pojkar kvinnor och män till utbildning och 

samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger.11  

 

Kvinnor och män ska även ha ”samma ansvar […] för arbetet med hem och barn.”12 Kvinnor 

ska också ha rätt till ”frihet från sexualiserat (könsrelaterat) våld.”13 

 

SEXUELLA TRAKASSERIER 

”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller 

ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.”14  

 

KÖNSSEGREGERING 

Sveriges arbetsmarknad är könssegregerad vilket kan beskrivas på flera olika vis. Horisontell 

segregering innebär att ”kvinnor och män har olika yrken och arbetsgivare, arbetar inom olika 

branscher och sektorer på arbetsmarknaden.”15 Vertikal könssegregering innebär att ”kvinnor 

och män inte finns på samma hierarkiska nivåer, att kvinnor inte innehar chefspositioner i 

samma utsträckning som män.”16 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

En av våra teoretiska utgångspunkter är organisationsteori med genusinriktning. Vårt 

undersökningsområde är just en organisation och vi anser att kön/genus spelar roll i hur en 

organisation är uppbyggd. Vi har en strukturell ansats i vårt utredningsarbete. Enligt Anna 

Wahl et al., vilka forskar om organisationer ur ett genusperspektiv, betyder detta att forskaren 

inte använder individen som förklaringsmodell till att det finns olika strukturer som ger 

kvinnor och män olika villkor i organisationen.17 I förlängningen betyder det att vi ser 

rådande strukturer som ett problem, inte individen i sig.18 

Wahl et al., anser att ”organisationer är socialt konstruerade. Människor skapar 

mening och förståelse kring vad organisationer är och gör.”19 Historikern Yvonne Hirdman 

                                                 
11 Ibid. s. 466. 
12 Ibid. s. 469. 
13 Ibid. s. 472. 
14 Jämställdhetslagen 6 §. 
15 SOU 2005:66, s. 156. 
16 Ibid. s. 157. 
17 Anna Wahl et al., Det ordnar sig Teorier om organisation och kön (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 59. 
18 Eva Mark, Jämställdhetsarbete Teorier om praktiker (Göteborgs universitet, 2000), s. 24. 
19 Wahl et al. s. 11. 
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menar att ”genussystemet är således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande 

ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genus har 

blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.”20 Genussystemet består av 

två regler ”1) Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och 

kvinnligt bör inte blandas. 2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det 

är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”21   

Olika strukturer inom organisationer, de villkor som kvinnor och män arbetar 

under, är ofta tillkomna efter mäns livsvärld. Det är också dessa strukturer vilka i 

förlängningen fungerar som norm för hur organisationen sedan styrs.22 ”Föreställningar om 

kön är i sig en del av könsordningen i en organisation, och ofta medverkar de till att 

könsordningen bevaras. Dessa föreställningar är ett slags vardagskonstruktioner av kön som 

också blir synliga i samtal på arbetsplatsen […].”23 Då organisationen är socialt konstruerad 

av de människor som arbetar i den är det således också möjligt att dessa olika föreställningar 

som finns om kvinnor och män och genus kan förändras.24 

Att göra åtskillnad mellan kvinnor och män i organisationer, så kallad 

könssegregering, genom exempelvis osakliga löneskillnader och negativ attityd till framförallt 

mäns föräldraledighet, kan få följder i en organisation som inte alltid är önskvärda.25 Män 

tenderar att ses som norm och kvinnor blir då de som avviker från denna norm. Enligt Wahl et 

al. betyder det att: 

 
Detta är en del av könsordningens logik som också återfinns i organisationers könsordning. 

Föreställningar om språkskillnader avspeglar ofta denna logik, till exempel då kvinnor beskrivs prata 

”mycket” eller ”annorlunda”. Att mannen står för normen uttrycks ofta via symboler i 

organisationskulturen. När vi knyter an till organisationsteori om kön är det första som kan konstateras 

att könsordningen är en symbolisk ordning i den meningen att den existerar genom föreställningen om 

manlig överordning och kvinnlig underordning. Denna föreställning uttrycks genom språket och genom 

att kön ”görs” i praktiken i organisationer då föreställningar om kön omsätts i handling.26 

 

Sociologen Joan Acker har arbetat fram en teori med ett kulturperspektiv. Denna 

teori har en ansats mot organisationers genusstrukturer, hur dessa formas och vidmakthålls. 
                                                 
20 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift nr 3 (1988), s. 53. 
21 Hirdman, s. 53. 
22 Wahl et al. s. 60. 
23 Ibid. s. 39. 
24 Ibid. s. 56. 
25 Ibid. s. 93. 
26 Ibid. s. 156. 
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Teorin beskriver fyra olika processer vilka samverkar med varandra.27 Den första processen är 

genusuppdelning, vilket innebär hur arbeten fördelas mellan könen, vem som har makt och 

liknande. Dessa uppdelningar är inte statiska utan finns i olika versioner, beroende på den 

kontext den verkar i. Trots att det finns variationer menar Acker att genus spelar en avgörande 

roll i hur hierarkier skapas och återskapas. Den andra av dessa processer är konstruktionen av 

symboler, bilder och föreställningar. Genom denna process skapar de anställda sina egna och 

gemensamma referensramar om vad som är acceptabelt inom organisationen. Det samspel 

som pågår i mellanmänskliga relationer är den tredje processen. Detta samspel sker mellan 

båda könen och kan också ske mellan personer av samma kön. Genom detta samspel går det 

att skapa olika koalitioner och ta med dem som är välkomna och även stänga ute dem som 

inte passar in. Det är genom dessa mellanmänskliga interaktioner som genus skapas och 

bekräftas anser Acker. Skapandet av genus sker i princip aldrig öppet inom organisationer, 

oftast är det dolt i det som bildar organisationen. Den fjärde processen handlar om ett slags 

identitetskonstruktion hos personerna i organisationen om vad som är tillåtet och inte, detta 

utifrån de genusnormer/genuskonstruktioner som redan finns etablerade i organisationen. I 

denna process igenkänner personen vad för förväntningar, krav och möjligheter denne har på 

sig från organisationen utifrån vilket kön personen har. Likaså hör anammandet av attityder, 

lämpligt uppträdande och dylikt som organisationen står för hit.28    

 

UTVÄRDERARROLLEN 

Björn Rombach och Kerstin Sahlin-Andersson, båda professorer i företagsekonomi, menar att 

det finns olika roller som de inblandade parterna i en utvärdering både tar på sig och blir 

tilldelade av den andra parten. Vidare menar de att en utvärdering sker genom att en dialog 

förs mellan den som utvärderar och den som utvärderas. Häri ligger också en maktrelation på 

så sätt att den/de som utvärderar organisationen eller liknande får makt över den organisation 

som granskas. Förhållandet som blir mellan de inblandade parterna är av vikt för hur 

utvärderingen senare kommer att se ut och te sig.29 ”Men utvärdering är inte enbart, eller ens 

huvudsakligen en fråga om makt, även om maktbasen för utvärderingen är av avgörande 

betydelse för hur den uppfattas och hur den förlöper.”30 Utvärderingar handlar ”om ett socialt 

                                                 
27 Joan Acker, ”Gendering Organizational Theory” i Gendering Organizational Analysis (London: SAGE 
Publications, 1992), s. 252 ff. 
28 Ibid. s. 250. 
29 Björn Rombach & Kerstin Sahlin-Andersson, Från sanningssökande till styrmedel Moderna utvärderingar i 
offentlig sektor (Stockholm: Santérus, 2003 andra uppl.), s. 12 f. 
30 Ibid. s. 128. 
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samspel (snarare än om icke-personliga rutiner) och att olika personer därmed förväntar sig 

och tillskriver varandra olika roller eller funktioner som kan skifta över tiden (snarare än att 

de är formaliserade och beständiga).”31 För oss, som är både studenter och utvärderare, har 

det inneburit att vi varit tvungna att hantera två olika roller. Dels den som student vilket 

innebär att vi har förväntningar på oss att göra ett ordentligt och genomarbetat 

utredningsarbete och dels den som utvärderare i företaget där vi har förväntningar på oss att 

besitta kunskap i jämställdhetsfrågor som gör det möjligt att utföra det jobb de beställt av oss. 

Den enda makt vi upplevde att vi hade då vi arbetade med utvärderingen var vår utbildning 

och kunskap i genusvetenskap, något som de på Energibolaget inte har.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning som berör de områden vi kommer att arbeta med så 

som arbetsvillkor, föräldraskap, sexuella trakasserier och rekrytering.  

Kvinnor och män har inte samma villkor i arbetslivet: 

 
Arbetsmarknaden präglas av de värderingar som de har som deltar på den. Löner, arbetstider, 

karriärmöjligheter och anställningsförhållanden kan därför ses som en del av den sociala konstruktionen 

av kvinnligt och manligt. Socialt kön skapas och återskapas av kvinnor och män i en pågående process, 

och har sin grund i arbetsdelningen mellan kvinnor och män i familjen och på arbetsmarknaden.32  

 

Det är djupt rotade normer och värderingar som styr förväntningarna vi har på oss som 

kvinnor och män, det vill säga att vara kvinna blir likställt med att vara familjeorienterad 

vilket betyder att hon inte har några ambitioner att göra karriär. Att vara man blir likställt med 

att ha en stark vilja att göra karriär. Dessa normer som styrs av samhället indikerar vad 

individen kan förväntas göra för val utifrån sitt kön vilket innebär att:  
 

Kvinnors och mäns löner och karriärmöjligheter inte bara är ett resultat av sådant som kompetens, 

utbildning, engagemang, dvs. produktivitet – det är också ett resultat av sociala praktiker och normer 

som värderar kvinnors kompetens lägre än mäns, som bedömer kvinnors och mäns beteenden olika och 

som tilldelar kvinnor och män olika positioner på arbetsmarknaden. Till synes könsneutrala processer i 

rekrytering, internutbildning, befordran och lönesättning får könsspecifika konsekvenser.33 

 

                                                 
31 Ibid. s. 128. 
32 SOU 1998:6, Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. Betänkande 
från Kvinnomaktutredningen. (Stockholm: Fritzes, 1998), s. 130-131. 
33 Ibid. s. 131. 
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Följden av detta blir att kvinnor inte rekryteras i lika stor utsträckning som män på grund av 

felaktiga antaganden om kön från arbetsgivarens sida. Detta är en form av diskriminering 

eftersom den blivande arbetsgivaren går efter djupt rotade normer och ser på kvinnor som 

grupp istället för till den enskilde individens kunskaper och kompetens.34 

Vad det gäller föräldrafrågor och ansvar för familjen är det idag flest kvinnor 

som tar det största ansvaret genom att de tar ut mest föräldrapenningdagar. År 2004 tog män 

endast ut 18,7 % av det totala antalet föräldrapenningdagar.35 Enligt JämO bidrar detta till att 

det blir svårare för kvinnor att uppnå jämställdhet i förhållande till män då kvinnorna kommer 

efter i löneutveckling och yrkeskarriär då de är hemma i långa perioder. Samtidigt ska det 

påpekas att arbetsgivaren har ett ansvar att underlätta och få bort hinder för de anställda att 

vara föräldralediga. Vilket bland annat innebär att försöka förändra negativa inställningar till 

de medarbetare som ska vara föräldralediga.36  

Sexuella trakasserier innebär att den som blir utsatt får sin integritet kränkt och 

rätten att bestämma över sig själv minskas. Alla på arbetsplatsen blir påverkade av sexuella 

trakasserier genom att det blir en dålig stämning där många känner sig otrygga. Ett resultat är 

att produktiviteten och kreativiteten blir mindre hos de anställda. Enligt Eva Mark, forskare 

vid Göteborgs Universitet, är det flest kvinnor som blir utsatta men det förekommer både 

mellan kvinnor och män. Sexuella trakasserier ”utgör ett maktmissbruk från förövarens sida 

och är en del av ett mer systematiskt förtryck av kvinnor och skiljer sig därför från mobbing i 

allmänhet. Sexuella trakasserier är ett medel som används för att behålla kvinnors 

underordning.”37 Arbetsgivaren har som ansvar att informera alla anställda att sexuella 

trakasserier inte är acceptabla. Varje arbetsplats ska därför ha en policy, enligt 

jämställdhetslagen, för hur problemet skall hanteras. 

 

METOD 

ENKÄTER 

För att kunna få ett representativt resultat utifrån vårt syfte och våra förutsättningar har vi valt 

att göra en enkätundersökning. Detta är den mest lämpade metoden och ger oss en bra 

förutsättning att få många svar, jämfört med vad exempelvis djupintervjuer gör. Genom 
                                                 
34 Ibid. s. 77. 
35 Försäkringskassan, Föräldrapenning – att mäta hälften var. (Försäkringsdivisionen, enheten för statistik, 
2005, Statistik 2005:1), s. 9. 
36 JämO, ”Positiv inställning från ledningen är avgörande…” Arbetsgivares erfarenheter av att underlätta för 
anställda att förena arbete och föräldraskap – några lärande exempel. (JämO: 2003), s. 3. 
37 Mark, s. 29. 
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enkäten får vi en överblick av hur de anställda tycker att organisationen arbetar med 

jämställdhet. Den största fördelen med enkäter är att vi når ut till många personer,38 i vårt fall 

alla anställda på moderbolaget. Denna metod ger oss troligtvis störst möjlighet att få svar på 

vissa känsliga frågor, så som sexuella trakasserier. Genom undersökningen kan de anställdas 

åsikter eventuellt påverka den rådande situationen på arbetsplatsen.  

Det finns nackdelar med att göra en enkätundersökning. Ett vanligt 

förekommande problem med en enkätundersökning är att det ofta blir bortfall av svarande, 

vilket i sin tur gör att det inte går att säga något generellt med undersökningen. Då man 

samlar in data via enkät vill forskaren oftast kunna använda sina data till att kunna uttala sig 

om hela populationen,39 i vårt fall alla anställda på moderbolaget, på ett rättvisande sätt, 

därför är det väldigt viktigt att få respondenterna intresserade av att vilja svara på frågorna.  

Då omfånget på våra frågor spelar stor roll för hur många som är villiga att svara 

har vi valt 43 frågor som är grundläggande och som kan ge oss en så heltäckande bild av 

jämställdhetsläget som möjligt på Energibolaget. Eftersom resultatet av enkäten är vårt 

underlag för utformningen av jämställdhetsplanen krävs att frågorna har en bra struktur. Vi 

kommer att använda oss av ett frågeformulär utformat av JämO,40 där frågorna utformats 

utifrån jämställdhetslagens olika paragrafer.41 Detta gör vi dels för att spara tid, men även för 

att det utgör en trygghet för oss som undersökare och för företaget då JämO är 

tillsynsmyndighet i jämställdhetsfrågor. I samråd med organisationens personalchef har vi 

gjort en anpassning av enkäten,42 detta för att frågorna ska passa just deras arbetsplats. Vårt 

mål är att ha ett hårt strukturerat frågeformulär med fasta svarsalternativ, vilket innebär att vi 

helt undviker öppna frågor. Vi har gjort dem så korta, konkreta och begripliga som möjligt, 

detta för att undvika missförstånd. Detta är av största vikt då vi själva inte är närvarade då de 

anställda på Energibolaget fyller i sina svar. De anställda kan dock maila oss och fråga om 

hjälp om något är oklart. 

Undersökningens omfång och de praktiska omständigheterna har gjort att vi 

begränsat oss angående antalet svarspersoner. Det finns inte möjlighet att samla in data från 

alla anställda inom Energikoncernen, då de har ca 900 anställda, det blir för tidskrävande. Att 

genomföra en enkätundersökning med många deltagare är ett stort projekt och det tar vanligen 

                                                 
38 Jan Trost, Enkätboken, (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 22. 
39 Ibid., s. 28. 
40 Se bilaga 2. 
41 JämO, Att arbeta fram en jämställdhetsplan. (JämO: 1999, Reviderad februari 2004), s. 56-66.  
42 Se bilaga 2. 
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lång tid att bearbeta svaren43 därför har vi begränsat oss till att utföra vår enkätundersökning 

på moderbolaget som har 79 personer anställda. Vi har valt att göra vår undersökning hos 

moderbolaget eftersom vi förutsätter att det är därifrån idéer sedan strålar ut i de övriga 

bolagen.   

Vi har använt oss av det webbaserade enkätverktyget Easyresearch som 

Energibolaget använder, vilket innebär att vi sänt ut våra enkäter via e-post. Enkäterna ser lika 

ut för alla och alla enkäter sänds samtidigt till alla anställda. De anställdas svar lagras i 

enkätverktyget på internet där vi sedan kan gå in och ta del av resultaten. Två veckor innan vi 

sänder ut våra enkäter kommer vi att skicka ut ett kort presentationsbrev44 till de berörda inom 

moderbolaget via ett nyhetsbrev där vi kort presenterar oss själva och syftet med enkäterna. 

Vi påpekar att undersökningen är anonym, på så sätt att vi inte kan gå in och se vem som 

svarat vad, och att de ska svara så ärligt som möjligt på våra frågor. I slutändan vill vi ha så 

många svar som möjligt, men ändå få de anställda att förstå att det är helt frivilligt att svara 

och att de inte ska känna sig övertalade att medverka i undersökningen.45 Dock påpekar vi att 

just deras svar är viktiga för resultatet på undersökningen. Vår tidsram tillåter inte att mer än 

en påminnelse skickas ut.  

 

JÄMIX – ATT MÄTA JÄMSTÄLLDHET I SIFFROR 

Då Energibolaget vill använda en metod, i skapandet av jämställdhetsplanen, som de sedan 

kan använda år efter år bestämde vi oss för att använda oss av Nyckeltalsinstitutets 

jämställdhetsnyckeltal Jämix (se nedan). Vi är dock tämligen kritiska till att mäta jämställdhet 

i siffror. Dock handlar utvärdering om att ge och ta, det måste finnas en dialog mellan oss som 

utvärderare och de som ska utvärderas46 alltså godtog vi detta, dock som ett komplement till 

enkäterna.  

Nyckeltalsinstitutet har lång erfarenhet av mätningar av personalnyckeltal. 

Våren 2004 lanserade Nyckeltalsinstitutet tillsammans med JämO:s EU-projekt Women to the 

top, ett nytt index – Jämix, som innehåller nyckeltal som går att använda i arbetet för 

jämställdhet.47 Det är ”nio lätt mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av 

                                                 
43 Trost, s. 12. 
44 Se bilaga 1. 
45 Jfr Trost, s. 46. 
46 Rombach & Sahlin-Andersson, s. 12 f. 
47 www.nyckeltalsinstitutet.se 2005-12-07 
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jämställdheten i en organisation. […] De nio nyckeltalen vägs samman till ett 

jämställdhetsindex – ett mått på hur långt jämställdheten nått.”48 Dessa är:  

Yrken – är yrkesgrupperna i organisationen jämställda?  

Ledning – är den högsta ledningsgruppen jämställd? 

Chefskap – har kvinnor och män samma möjlighet att bli chef? 

Lön – är lönen lika för män och kvinnor? 

Ohälsa – hur ser långtidssjukfrånvaron ut? 

Föräldraskap – tar männen ut föräldraledigt? 

Deltid – är sysselsättningsgraden lika? 

Trygghet – är  anställningsformen lika?  

Jämställdhetsplan – arbetar ni aktivt med er jämställdhetsplan?49 

I mätningen av Jämix ges de medverkande organisationerna möjligheten att se 

hur de ligger till på en poängskala från 0-180, uppnår företaget en hög poäng innebär det 

enligt Jämix att jämställdheten är hög. Det går också att se hur den egna organisationen ligger 

till i jämförelse med andra organisationer. ”Vart och ett av nyckeltalen gör jämförelser med 

andra organisationer meningsfulla och kan leda till utvecklande diskussioner inom 

organisationen.”50 Meningen med nyckeltal är att ombilda mjuka värden till fakta, på så sätt 

går det att jämföra sina siffror från år till år och se om de val man gjort var rätt. En mycket 

viktig faktor är att det ska vara enkelt att ta fram uppgifterna ur de personalsystem som finns, 

det ska inte ta mer än ett fåtal timmar att fylla i uppgifterna för arbetsgivaren.51 Ordförande i 

Nyckeltalsinstitutet, Olle Högberg, menar att en viktig princip när man arbetar med nyckeltal 

är att det ska vara enkelt. En annan viktig faktor är att hela personalen ska kunna förstå och 

tolka nyckeltalen, annars finns risken att sifferexcercisen i personalens ögon är något som 

ekonomerna sitter och sysslar med.52 

Vår kritik mot sättet att utforma Jämix är att Nyckeltalsinstitutet inte helt och 

hållet utgår från jämställdhetslagen. Att använda dessa nyckeltal i utformandet av 

jämställdhetsplaner kan vara missvisande då de anställda inte får komma till tals, eftersom det 

är arbetsgivaren som fyller i uppgifterna. Vi anser att det är genom de anställdas åsikter en 

jämställdhetsplan ska utformas, vilket även JämO rekommenderar. Det är också svårt att veta 

hur de anställda mår om man inte pratat med dem. Det finns dåligt djup i frågeformuläret som 

                                                 
48 http://www.nyckeltalsinstitutet.se/pdf/jamix.pdf, 2005-12-07 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Personal & Ledarskap (2004), nr 12, s. 22. 
52 Ekonomi & Styrning (2001), nr 6, s. 32 f. 
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arbetsgivaren ska fylla i för att få resultatet i Jämix, vilket gör att det inte kan bli någon 

faktisk bild av hur det ser ut inom organisationen. För att få fram mer konkreta indikationer 

om jämställdhetsläget anser vi att frågorna skulle behöva brytas ner ytterligare. Vi känner oss 

tveksamma till att det endast är de nio nyckeltalen som talar om hur jämställdheten på 

arbetsplatsen ser ut, dessutom har vi svårt att förstå hur själva processen går till, det vill säga 

hur nyckeltalen omvandlas till Jämix. Nyckeltalsinstitutet verkar ha glömt att ta upp sexuella 

trakasserier i de nyckeltal som finns i Jämix. Det går inte att arbeta för jämställdhet då man 

bortser från detta viktiga område som sexuella trakasserier faktiskt utgör. Det är heller inte 

möjligt att mäta något mer än det paket som erbjuds, det vill säga de nio nyckeltalen, trots att 

det kan finnas många fler områden att arbeta med. En hög poäng i Jämix och en befintlig 

jämställdhetsplan betyder inte att organisationen verkligen är jämställd, det måste man jobba 

aktivt med för att uppnå. Nyckeltalen är tämligen abstrakta och svåra att förstå, och de säger 

egentligen inte särskilt mycket om själva klimatet på arbetsplatsen.  

 

KRITISK REFLEKTION 

I vårt arbete med enkätsvaren insåg vi att de frågor vi ställt till de anställda inte alltid varit 

tillräckligt genomtänkta, det berodde bland annat på alltför stor tillit till JämO och vår 

tidsram. Detta medförde förmodligen att en del frågor kan ha misstolkats, alltså kan även 

svaren ha blivit påverkade av detta. Flertalet av frågorna var likaså definitionsfrågor, 

beroende på vem som svarat fick vi också olika svar. Ett exempel på en sådan fråga var ”Har 

du lagom mycket ansvar i ditt arbete?” Det som är ansvar för en person betyder inte att alla 

andra som svarat upplever ansvar som samma sak. I en del frågor svarade inte heller alla som 

var tillfrågade, vilket kan tyda på att frågorna var av mycket känslig art, framförallt de frågor 

som rör sexuella trakasserier. Det förekom även bortfall av svar i vissa frågor vilket kan ha 

olika orsaker. Dels kan det bero på att alla frågor inte var riktade till alla svarande, till 

exempel föräldrafrågorna, alla är inte föräldrar. Det kan också vara så att de missförstått 

innebörden i frågan, exempelvis ”Är det viktigt med en jämn könsfördelning?”, många anser 

nog att det är bra med en jämn könsfördelning, men inte viktigt, vilket kan ha att göra med att 

man inte tänker långsiktigt då man svarar på frågan. 

Vi har medvetet valt att inte diskutera några av frågorna då de inte tillförde 

något till undersökningen.53 Bortfallen kan ha gjort att vi inte har fått en sanningsenlig bild av 

                                                 
53 Se bilaga 3, fråga 10, 13, 34 och 35. 
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jämställdhetsläget på Energibolaget, vilket kan göra att vissa förslag till åtgärder i 

utformandet av jämställdhetsplanen inte har blivit tillräckliga.  

 

ATT UTFORMA EN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 

När vi utformar jämställdhetsplanen till Energibolaget tar vi delvis hjälp av JämO och deras 

skrift Att arbeta fram en jämställdhetsplan. Denna skrift är till stor hjälp för oss i arbetet 

därför att den är konkret och lätt att följa. Centrala delar i arbetet med att ta fram en 

jämställdhetsplan är enligt JämO att ta reda på jämställdhetsläget, vad som behöver förändras 

och vem som ska ansvara för det.54 Vår del i arbetet kommer att bestå av att kartlägga hur det 

ser ut i organisationen, samt föreslå konkreta handlingar. Vi kommer att börja med att 

kartlägga och analysera de olika delar som finns i jämställdhetslagen det vill säga 

arbetsförhållanden, föräldraskap, sexuella trakasserier och rekrytering.55 Eftersom 

utvärderingen av jämställdhetsarbetet kommer att ske ca ett år efter att vi har lämnat över den 

till Energibolaget finns den inte med i vårt utredningsarbete. Jämställdhetsplanen utformas åt 

företaget efter jämställdhetslagen och JämO:s riktlinjer. 

Det känns viktigt för oss att de anställda involveras i det utredningsarbete vi gör. 

Inte enbart på grund av att Jämställdhetslagen 2 § säger att ”arbetsgivare och arbetstagare 

skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås”,56 utan också 

för att vi anser att det är enklare att få igenom förändringar om hela organisationen är 

inblandad. JämO menar också att det är av stor vikt att låta de anställda vara med för att 

jämställdhetsarbetet ska bli bra och ha någon verklig effekt.57 

 

RESULTAT 

ENKÄTERNA 

Alla anställda inom moderbolaget, totalt 79 personer, gavs möjlighet att svara på enkäten. 

Efter en vecka och en påminnelse hade 67 % svarat. Det var totalt 15 män och 38 kvinnor som 

svarade på enkäten. Vi hade ett bortfall på 26 personer, som valt att inte svara 

överhuvudtaget.  

                                                 
54 JämO 1999, s. 3. 
55 Ibid. s. 2. 
56 Jämställdhetslagen 2 §. 
57 JämO 1999, s. 6. 
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Tabell 1, Arbetsmiljön, (antal/%)  
a) Har 
du 
stressigt 
arbete? 

   b) Kan du 
påverka din 
arbetssituation? 

  c) Kan du 
påverka dina 
arbetstider? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna  Man Kvinna 
Ja 4/27 8/21  Ja 4/27 10/26 Ja 7/47 10/26 
Delvis 10/67 27/71  Delvis 11/73 26/68 Delvis 7/47 26/69 
Nej 1/6 3/8  Nej 0/0 2/5 Nej 1/6 2/5 
Totalt 15/100 38/100  Totalt 15/100 38/100 Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0  Bortfall 0 0 Bortfall 0 0 
 

I tabell 1 a framgår att de allra flesta upplever sitt arbete som delvis stressig eller stressig, det 

syns också i tabell 1 b att de upplever att de till viss del eller helt kan påverka sin 

arbetssituation. En klar majoritet upplever att de kan påverka sina arbetstider, i viss 

utsträckning eller i större, men några få anställda upplever att de inte har möjlighet att påverka 

sina arbetstider.  

 

Tabell 2, Arbetsmiljön (antal/%)  
a) Har det förekommit 
osynliggörande av män 
eller kvinnor vid möten? 

   b) Tycker du stämningen på 
arbetsplatsen/arbetsgruppen lämpar 
sig för både kvinnor och män? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja har förekommit 2/13 3/8  Acceptabelt 14/93 37/100 
Har förekommit men 
upphört 

0/0 2/6  Inte acceptabelt 1/7  

Nej har inte förekommit 13/87 31/86     
Totalt 15/100 36/100  Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 2  Bortfall 0 1 

 

I tabell 2 a kan man se att osynliggörande inte brukar förekomma på möten, men några av de 

anställda har upplevt att det har förekommit. Stämningen på arbetsplatsen upplevs som 

acceptabel för både kvinnor och män, dock inte av en person, vilket framgår av tabell 2 b. 

  

Tabell 3, Ansvar och kompetens (antal/%)  
a) Har du lagom 
mycket ansvar i ditt 
arbete? 

  b) Har du haft samtal med chef om 
kompetensutveckling eller möjlig 
karriärutveckling? 

  

 Man Kvinna  Man Kvinna 
Ja 11/100 27/75 Ja 10/67 30/81 
Nej 3/21 9/25 Nej 5/33 7/19 
Totalt  14/100 36/100 Totalt  15/100 37/100 
Bortfall 1 2 Bortfall 0 1 

 

I tabell 3 a framkommer att övervägande delen av de anställda upplever att de har lagom 

mycket ansvar i sitt arbete. Dock finns det ett antal personer som inte anser sig ha det. Det 
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visar sig också att samtal med chef om kompetensutveckling eller möjlig karriärutveckling 

har förekommit för de flesta anställda, dock inte för alla, i större utsträckning för kvinnor än 

män vilket syns i tabell 3 b. 

 

Tabell 4, Kompetens (antal/%) 

a) Skulle du önska 
kompetensutveckling för att på sikt 
kunna utföra mer avancerade 
arbetsuppgifter 
(chefsjobb/specialistfunktioner/proje
ktledare/arbetsledare eller dylikt)? 

   b) Tar arbetsgivaren tillvara 
på din kompetens eller dina 
möjligheter till utveckling 
på ett bra sätt? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja 13/87 29/78  Ja 10/67 27/73 
Nej 2/13 8/22  Nej 5/33 10/27 
Totalt 15/100 37/100  Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 1  Bortfall 0 1 
 

Av tabell 4 a framgår att övervägande delen av de anställda önskar kompetensutveckling för 

att på sikt att kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Både män och kvinnor upplever i 

ungefär lika stor utsträckning att deras kompetens eller möjlighet till utveckling tillvaratas på 

ett bra sätt, vilket syns i tabell 4 b. Några av de svarande tycker dock inte att arbetsgivaren gör 

det. 

 

Tabell 5, Löner (antal/%)  
a) Känner du 
till vilka 
kriterier  
arbetsgivaren 
tillämpar vid 
lönesättning? 

   b) Har du möjlighet 
att påverka din lön 
genom utbildning och 
kompetensutveckling? 
 

   c) Är 
lönesättningen 
kopplad till 
utvecklingssamtal? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja 5/36 16/44  Ja 5/36 16/44  Ja 7/50 11/31 
Nej 9/64 20/56  Nej 2/14 5/14  Nej 3/21 13/36 
    Vet ej 7/50 15/42  Vet ej 4/29 12/33 
Totalt 14/100 36/100  Totalt  14/100 36/100  Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 2  Bortfall 1 2  Bortfall 1 2 

 

Tabell 5 a visar att mer än hälften av de anställda som svarat inte känner till vilka kriterier 

arbetsgivaren tillämpar då de sätter löner. Tabell 5 b visar att merparten av de anställda vet att 

de kan påverka sin lön genom utbildning och kompetensutveckling, i princip lika många har 

svarat vet ej på denna fråga. Sju av de anställda har svarat att de inte har möjlighet att påverka 

sin lön. Män har i större utsträckning än kvinnor svarat att lönesättningen är kopplad till 

utvecklingssamtal, vilket framgår av tabell 5 c. Ungefär lika många kvinnor som män har 
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svarat att lönesättningen inte är kopplad till utvecklingssamtal eller att de inte vet. Kvinnor 

har i något större utsträckning än män svarat nej på denna fråga. 

 

Tabell 6, Löner (antal/%) 
a) Tror du att 
eventuella 
löneförmåner är 
rättvist fördelade 
mellan manliga och 
kvinnliga anställda? 

   b) Tror du att kvinnor 
och män har lika lön för 
lika arbete (exempelvis 
snickare/snickare) på 
din arbetsplats? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja 9/64 20/57  Ja 5/38 10/28 
Nej 5/36 15/43  Nej 4/31 15/42 
    Vet ej 4/31 11/30 
Totalt 14/100 35/100  Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 3  Bortfall 2 2 
 

I tabell 6 a går det att utläsa att många av de anställda tror att eventuella löneförmåner är 

rättvist fördelade mellan manliga och kvinnliga anställda, men det finns en stor del som inte 

tror det. Flertalet av de svarande tror inte eller vet inte om kvinnor och män har lika lön för 

lika arbete, vilket syns i tabell 6 b. 

 

Tabell 7, Karriär (antal/%)  

a) Har kvinnor och 
män lika stor chans att 
välja 
arbetsuppgifter/kunder 
etc. som kan medföra 
högre lön, större 
karriärmöjligheter 
mm.? 

   b) Skulle du 
vilja pröva 
arbetsuppgifter 
som på din 
arbetsplats 
utförs av 
motsatt kön? 

   c) Ställdes  
frågor till dig under 
anställningsintervjun 
som kan anses vara 
könsdiskriminerande 
(frågor om framtida 
graviditeter mm.)? 

  

 Man Kvinna   Man  Kvinna   Man Kvinna 
Ja 13/87 28/82  Ja 7/47 16/44  Ja 0/0 1/3 
Nej 2/13 6/18  Nej 8/53 20/56  Nej 14/100 34/97 
Totalt 15/100 36/100  Totalt  15/100 36/100  Totalt  14/100 35/100 
Bortfall 0 2  Bortfall 0 2  Bortfall 1 3 

 

De flesta respondenterna upplever att kvinnor och män har lika stor chans att välja 

arbetsuppgifter/kunder etcetera som kan medföra högre lön, större karriärmöjligheter med 

mera vilket framgår av tabell 7 a. Vi upptäckte i resultatet att ett fåtal anställda inte upplever 

att kvinnor och män har lika stor chans att välja. I tabell 7 b syns att mer än hälften av de 

svarande inte vill pröva arbetsuppgifter som utförs av någon av motsatt kön, det framgår 

också av tabellen att ungefär hälften uttryckte en vilja att pröva nya arbetsuppgifter. I princip 
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respondenter upplever att arbetsgivaren inte ställt frågor av diskriminerande art vid 

rekrytering, som framgår av tabell 7 c. I ett fall har det förekommit att den blivande anställda 

fått frågor av diskriminerande art. 

 

Tabell 8, Föräldraledighet (antal/%)  
a) Hur upplever du inställningen till 
kvinnors föräldraledighet på din 
arbetsplats? 

  b) Hur upplever du inställningen till 
mäns föräldraledighet på din 
arbetsplats? 

  

 Man Kvinna  Man Kvinna
Mycket positivt 13/87 23/64 Mycket positivt 9/60 19/54 
Acceptabelt 2/13 13/36 Acceptabelt 6/40 16/46 
Mycket negativt 0/0 0/0 Mycket negativt 0/0 0/0 
Totalt 15/100 36/100 Totalt 15/100 35/100
Bortfall 0 2 Bortfall 0 3 
 

I tabell 8 a kan man se att kvinnor och män upplever attityderna till deras föräldraledighet 

olika. Män upplever att inställningen till kvinnors föräldraledighet är mer positiv på 

arbetsplatsen58 än till mäns föräldraledighet, men den uppfattningen delas inte av kvinnor. Till 

största delen upplever kvinnorna att inställningen till deras föräldraledighet är mycket positiv, 

vilket syns i tabell 8 a. En relativt stor andel av kvinnorna tycker dock att inställningen till 

deras egen föräldraledighet på arbetsplatsen endast är acceptabel. Vad det gäller mäns 

föräldraledighet har kvinnor och män ungefär samma upplevelse, vilket framgår av tabell 8 b, 

det vill säga att kvinnor och män till största delen upplever inställningen till mäns 

föräldraledighet som mycket positivt. Flera av de svarande upplever inställningen till mäns 

föräldraledighet som acceptabel. 

                                                 
58 I vår tolkning av begreppet arbetsplats ingår chefer och medarbetare. 
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Tabell 9, Föräldraledighet (antal/%) 
a) Har din 
arbetsgivare 
gjort 
tillräckligt i 
syfte att 
underlätta för 
dig att ta 
föräldraledigt 
i önskad 
utsträckning? 

   b) Har du 
undvikit att vara 
föräldraledig på 
grund av hot 
om sämre 
löneutveckling? 

  c) Anser du att 
villighet till att jobba 
övertid (vilket kan 
missgynna anställda 
med ansvar för barn) 
premieras i prestation 
i 
löneförhandlingarna? 

   

 
Man Kvinna   Man Kvinna  Man Kvinna

Ja 2/50 11/69  Ja 0/0 1/3 Ja 1/7 7/20 
Delvis 1/25 5/31  Nej 6/43 19/56 Nej 13/93 28/80 
Nej 1/25 0/0  Inte aktuellt för 

mig/bortfall 
8/57 14/41    

Totalt 4/100  16/100   Totalt 14/100 34/100 Totalt 14/100 35/100
Bortfall 11 22  Bortfall 1 4 Bortfall 1 3 

 

I tabell 9 a framgår att arbetsgivaren till stor del underlättat för de som vill vara 

föräldralediga, men alla upplever inte att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att underlätta 

för dem att vara föräldralediga. De anställda som har varit föräldralediga har inte undvikit att 

vara på grund av hot om sämre löneutveckling, förutom i ett enstaka fall vilket framgår av 

tabell 9 b. I tabell 9 c går det att utläsa att de flesta anställda inte anser att villighet till att 

jobba övertid premieras vid lönesättning, som missgynnar småbarnsföräldrar och andra som 

av olika anledningar inte har möjlighet till detta. Dock är det ett fåtal, i större utsträckning 

kvinnor, som svarat att de tror att ett sådant tänkande kan finnas med vid lönesättning. Det 

stora bortfallet i denna fråga är rimligt att anta beror på att respondenterna inte har erfarenhet 

av att vara föräldralediga.  

 

Tabell 10, Föräldraledighet (antal/%) 
a) Om du själv varit föräldraledig 
under din nuvarande anställning, 
vilken kontakt hade du med 
arbetsplatsen? 

   b) Förläggs möten på din 
arbetsplats normalt sett på 
tider som gör det lätt för dig 
att ta ansvar för barn? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Möten 1/33 3/21  Ja 3/60 9/53 
Informationsbrev 0/0 3/21  Delvis 2/40 1/41 
Arbetskamrater/socialt 1/33 4/29  Nej 0/0 1/6 
Ingen 1/33 4/29     
Totalt 3/100 14/100  Totalt 5/100 11/100 
Bortfall 12 24  Bortfall 10 21 

 

I tabell 10 a kan man se att det har funnits kontakt mellan företaget och de som varit 

föräldralediga, i fem fall upplever de svarande att det inte har förekommit. Man kan också 
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utläsa att möten faktiskt inte alltid, men oftast, förläggs på tider som gör det lätt för anställda 

med barn att närvara, vilket syns i tabell 10 b.  

  

Tabell 11, Arbetsförhållanden vid föräldraledighet (antal/%) 
a) Kan du påverka dina 
arbetstider (flextid, 
schemaläggning etc.?) 

   b) Har du möjlighet att 
arbeta hemifrån om du 
skulle önska? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja 5/56 12/63  Ja 5/56 12/55 
Delvis 3/33 6/32  Delvis 1/11 6/27 
Nej 1/11 1/5  Nej 3/33 4/18 
Totalt 9/100 19/100  Totalt 9/100 22/100 
Bortfall 6 19  Bortfall 6 16 
 

Majoriteten av de anställda som har barn kan påverka sina arbetstider helt eller delvis och till 

största delen kan de arbeta hemifrån, vilket syns i tabell 11 a och b. Några av de anställda har 

dock inte möjlighet till detta. 

 

Tabell 12, Sexuella trakasserier (antal/%)  
a) Förekomst  
av sexistiskt eller 
könskränkande 
jargong om 
kvinnor eller 
män som grupp 

   b) Tafsande 
eller annan 
beröring som 
är 
ovälkommen 

   c) 
ovälkomna 
förslag på 
sexuellt 
umgänge 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja har 
förekommit 

2/13 2/5  Ja har 
förekommit 

2/13 1/3  Ja har 
förekommit 

0/0 1/3 

Har förekommit 
men upphört 

0/0 3/8  Har 
förekommit 
men upphört 

0/0 0/0  Har 
förekommit 
men upphört 

0/0 0/0 

Nej har inte 
förekommit 

13/87 32/86  Nej har inte 
förekommit 

13/87 34/97  Nej har inte 
förekommit 

14/100 35/97 

Totalt 15/100 35/100  Totalt 15/100 35/100  Totalt 15/100 36/100 
Bortfall 0 1  Bortfall 0 2  Bortfall 1 2 

 

Respondenterna har till största delen svarat, vilket syns i tabell 12 a, b, och c, att det inte har 

förekommit vare sig en könskränkande jargong, ovälkomna beröringar eller förslag på 

sexuellt umgänge. I tabellerna kan man utläsa att det i en del fall har förekommit sexuella 

trakasserier av olika slag på företaget.  
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Tabell 13, Sexuella trakasserier (antal/%)  
a) Om ja vem/vilka 
känner sig utsatta eller 
kränkta? 

   b) Om ja vem/vilka är det 
som utsätter eller kränker 
någon/några? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna 
Kvinna 2/67 3/50  Chef 0/0 1/33 
Man 0/0 0/0  Arbetskamrat  3/100 2/67 
Både kvinnor och 
män 

1/33 3/50  Klient/kund 0/0 0/0 

Totalt 3/100 6/100  Totalt 3/100 3/100 
Bortfall 12 32  Bortfall 12 35 

 

Respondenterna anser att sexuella trakasserier drabbar både kvinnor och män på 

arbetsplatsen, vilket syns i tabell 13 a.59 Den som utfört handlingen upplevs av 

respondenterna vara både chefer och arbetskamrater, som framgår av tabell 13 b. Det stora 

bortfallet tror vi dels beror på att frågan i sig är väldigt känslig, och dels för att man, 

förmodligen, i stor utsträckning utgår från att det inte förekommer på den egna arbetsplatsen.    

 

Tabell 14, Sexuella trakasserier (antal/%)  
a) Om ja har 
arbetsinsatsen/ 
arbetsmiljön 
blivit negativt 
påverkad av att 
detta 
förekommer? 

   b) Om ja, i vilka 
situationer 
förekommer de 
sexuella 
trakasserierna 
eller det 
ovälkomna 
uppträdandet? 

    c) Om ja, har 
arbetsgivaren 
fått kännedom 
om att det pågår 
på 
arbetsplatsen? 

  

 Man Kvinna   Man Kvinna   Man Kvinna 
Ja 2/100 4/100  I det dagliga 

arbetet 
1/50 3/75  Ja 1/33 1/20 

Nej 0/0 0/0  Konferenser 0/0 0/0  Nej 2/67 0/0 
    Fester 1/50 0/0  Vet ej 0/0 4/80 
    På fritiden 0/0 1/25     
Totalt 2/100 4/100  Totalt 2/100 4/100  Totalt 3/100 5/100 
Bortfall 13 34  Bortfall 13 34  Bortfall 12 33 

 

De sex anställda som svarat på denna fråga ansåg att arbetsmiljön blivit negativt påverkad av 

att sexuella trakasserier förekommer/förekommit, vilket syns i tabell 14 a. I de få fall där 

sexuella trakasserier har förekommit har det till största delen skett i det dagliga arbetet, men 

det har också förekommit på fester och på fritiden vilket går att utläsa i tabell 14 b. 

Arbetsgivaren har inte vid alla tillfällen fått vetskap om trakasserierna då det förekommit, 

                                                 
59 Svaret blir motsägelsefullt då frågan är fel utformad. Respondenterna har inte svarat att män blir drabbade, 

men svarar ändå att både kvinnor och män blir drabbade. 
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som framgår av tabell 14 c. Bortfallet tror vi även här kan bero på frågans känslighet och att 

man förmodligen inte tror att sexuella trakasserier förekommer på den egna arbetsplatsen.  

 

Tabell 15, Könsfördelning (antal/%) 
Tycker du att det är viktigt att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen (inom varje 
kategori av arbetstagare, inte på arbetsplatsen som sådan)? 

  

 Man Kvinna
Ja 12/86 22/63 
Nej 2/14 13/37 
Totalt 14/100 35/100
Bortfall 1 3 

 

Flertalet av de anställda svarade att de ansåg att det är viktigt att det är en jämn 

könsfördelning på arbetsplatsen. Många kvinnor och ett fåtal män ansåg å andra sidan inte 

det, vilket går att utläsa i tabell 15. 

 

JÄMIX 

I mätningen av Jämix fick Energibolaget 97 poäng av 180 möjliga, vilket är en låg siffra. Det 

visade sig i Jämix att könsfördelningen inte är jämn i de olika yrkesgrupperna. Det finns 63 % 

kvinnliga chefer hos Energibolaget och 69 % av de anställda är kvinnor. Likaså visar 

resultatet från Jämix att Energibolaget har 60 % kvinnor i högsta ledningsgruppen vilket är en 

hög siffra. Energibolaget har 50 kvinnor och 29 män anställda, männen utgör alltså en 

minoritet på arbetsplatsen, men Jämix visade ändå att 89 % av männen har heltidsanställning 

jämfört med kvinnorna som har 78 % heltidsanställningar. Hos Energibolaget tar kvinnor ut 

föräldraledighet i större utsträckning än män.  

 

JÄMSTÄLLDHETSPLANEN 

Jämställdhetsplan60 för Energibolaget,  Antal anställda: 79 

Jämställdhetsplanen gäller för tiden xxxxxx och finns som underlag och handlingsplan i 

arbetet med att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i vår organisation. Den syftar 

också till att skapa en rättvisare arbetsplats där vi alla får möjlighet att arbeta på lika villkor 

oberoende av vem vi är. 

Utvärdering av arbetet sker under 2007 och i samband med detta upprättas en ny plan. 

Stockholm 2006 

                                                 
60 Jämställdhetsplanens layout är inspirerad utifrån JämO:s skrift Jämställdhetsplaner i praktiken – en 
exempelsamling från ”LO-projektet”. 



 

 24

Energibolaget AB 

Personalchef xx 

 

 

4 § Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 

resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall 

lämpa sig för både kvinnor och män.  

 

Kartläggning av nuläget 

Vid kartläggningen av arbetsmiljön framkom det att många av de anställda anser sig ha ett 

stressigt arbete men de upplever att de i viss utsträckning kan påverka sin arbetssituation. När 

det gäller att välja arbetsuppgifter/kunder etc. som kan medföra högre lön visar det sig att ett 

fåtal anställda inte anser sig ha samma möjlighet att välja. Indikation fanns även på att 

stämningen på arbetsplatsen inte lämpar sig för både kvinnor och män. 

 

Målsättning 

Alla anställda ska få samma möjligheter att kunna välja arbetsuppgifter/kunder som i längden 

kan bidra till högre lön. Stämningen på arbetsplatsen ska vara lämpad för både kvinnor och 

män.  

 

Konkreta förslag 

I de fallen då det är möjligt att fördela arbetsuppgifter/kunder på ett rättvist sätt mellan 

kvinnor och män ska detta ske genom stabschefens försorg. 

Gällande stämningen på arbetsplatsen skulle arbetsgivaren kunna anordna diskussionsträffar 

eller dylikt där det ges utrymme för att diskutera detta och vad de anställda tycker att bör 

göras. 

 

När skall åtgärderna genomföras 

Rättvis fördelning av arbetsuppgifter bör ske kontinuerligt under året. Diskussionsträffar ska 

genomföras så snart det är möjligt. 

 

Ansvarig 

Respektive stabschef är ansvarig för att detta genomförs. 
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5 § Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap.  

 

Kartläggning av nuläget 

Överlag upplevs inställningen till kvinnors föräldraledighet som mer positiv än i jämförelse 

till mäns föräldraledighet. De flesta upplever att arbetsgivaren har gjort tillräckligt i syfte att 

underlätta för dem att vara föräldralediga, dock inte alla. Möten förläggs inte alltid på tider 

som gör det lätt för anställda med barn att närvara. Män tar i mindre utsträckning ut 

föräldraledighet än kvinnor. 

         

Målsättning 

Möten ska i största möjliga mån förläggas på tider som gör att alla berörda kan närvara, 

oavsett om de har barn eller inte. Att i större utsträckning ge anställda med barn möjlighet att 

påverka sina arbetstider i syfte att underlätta föräldraskap och förvärvsarbete. Arbetsgivaren 

bör uppmuntra män till föräldraledighet och överlag vara uttalat positiv till alla anställdas 

föräldraledighet och föräldraskap. 

 

Konkreta förslag 

Låta den föräldraledige anställde delta i möten och andra aktiviteter som anordnas på 

arbetsplatsen. Skicka hem informationsbrev till den föräldraledige om vad som händer på 

företaget under dennes bortavaro. Respektive chef ska ställa upp på de anställda då de går på 

föräldraledighet genom att informera den föräldraledige om vad som händer på företaget och 

hålla kontinuerlig kontakt den. Informera alla anställda om vilka rättigheter de har gällande 

föräldraledighet. 

 

När skall åtgärderna genomföras 

Kontinuerligt och fortlöpande under året då någon ska vara föräldraledig.  

 

Ansvarig 

Respektive stabschef är ansvarig för att detta genomförs. 
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6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 

arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller 

repressalier enligt denna lag.  

 

Kartläggning av nuläget 

Sexistiskt eller könskränkande jargong, ovälkommen beröring av sexuellt slag, och förslag på 

sexuellt umgänge förekommer/har förkommit på arbetsplatsen, enligt några av de anställda. 

Mestadels är det arbetskamrater som utsatt andra någon/några för kränkningar, det har även 

förekommit/förekommer att chef utsatt någon/några för kränkning. I de flesta fall har inte 

arbetsgivaren fått kännedom om att detta pågår på arbetsplatsen.  

 

Målsättning 

Att förebygga och förhindra att någon typ av sexuella trakasserier förekommer. 

 

Konkreta förslag 

Besluta utarbeta en handlingsplan och aktivt använda den mot sexuella trakasserier. Informera 

alla anställda om att det nu finns en handlingsplan mot sexuella trakasserier och hur de ska gå 

tillväga om det inträffar. 

 

När skall åtgärderna genomföras 

Snarast möjligt. 

 

Ansvarig 

Ytterst ansvarig är VD, samt stabscheferna. Alla anställda har dock ett gemensamt kollektivt 

ansvar. 

 

Rekrytering m. m. 

7 § Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 

åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete 

och inom olika kategorier av arbetstagare.  

 

Kartläggning av nuläget 

Samtal med chef om kompetensutveckling eller möjlig karriärutveckling förekommer för de 

flesta, men en del av de anställda önskar att arbetsgivaren ska ta tillvara på personalens 
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kompetens i större grad. Många av de anställda önskar kompetensutveckling för att på sikt 

kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Mindre än hälften av de anställda skulle kunna 

tänka sig att byta arbetsuppgifter med någon av motsatt kön.  

 

Målsättning 

Alla anställda ska erbjudas utvecklingssamtal som ska handla om vad den anställde har för 

ambitioner och mål för framtiden. 

 

Konkreta förslag 

En gång per år ska alla anställda få information om det kommande utvecklingssamtalet där 

det klart och tydligt ska framgå vad det ska innehålla. En manual ska gå ut till alla anställda 

där det klart och tydligt framgår vad som gäller. 

 

När skall åtgärderna genomföras 

Kontinuerligt under året. 

 

Ansvarig 

Respektive stabschef är ansvarig för att detta genomförs. 

 

8 § Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män.  

 

Kartläggning av nuläget 

I ett fall har det förekommit att den blivande arbetsgivaren ställt frågor av diskriminerande art 

vid rekryteringstillfället.  

 

Målsättning 

Utforma annonser som riktar sig till både kvinnor och män. Vid rekryteringstillfället skall 

endast relevanta frågor rörande anställningen tas upp. Inga diskriminerande frågor ska ställas 

vilka handlar om exempelvis framtida graviditeter, sexuell läggning, etnicitet och dylikt.  

 

Konkreta förslag 

Information till alla som arbetar med rekrytering om vad som är relevanta frågeställningar i en 

intervjusituation. Rekryteraren bör vara vidsynta och försöka att tänka könsneutralt. 
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När skall åtgärderna genomföras 

Vid varje rekryteringstillfälle. 

 

Ansvarig 

Alla som arbetar med rekrytering, samt chefer och personalstaben är ansvariga för att detta 

följs. 

 

9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor 

och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall 

arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det 

underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter 

hand ökar.  

Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder 

eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheterna i övrigt.  

 

Kartläggning av nuläget 

I dagsläget är Energibolaget en kvinnodominerad arbetsplats. 

 

Målsättning 

Att få en jämn könsfördelning i den utsträckning det finns möjligheter. 

 

Konkreta förslag 

Då arbetssökande har likvärdiga erfarenheter och likvärdig kompetens kan positiv 

särbehandling vara ett alternativ för att främja en jämn könsfördelning. 

 

När skall åtgärderna genomföras 

Då nyrekrytering är aktuellt. 

 

Ansvarig 

Alla som arbetar med rekrytering, samt chefer och personalstaben är ansvariga för att detta 

följs. 
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Lönefrågor  

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och 

analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som 

tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 

arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  

 

11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och 

där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges 

vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för 

arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en 

kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar 

som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.  

En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas 

in i efterföljande års handlingsplan.  

 

Jämställdhetsplanen kompletteras med den lönekartläggning som Energibolaget tidigare gjort.  

Varje anställd bör erbjudas utvecklingssamtal som är kopplad till löneutvecklingen. 
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SLUTDISKUSSION 

Syftet med vårt utredningsarbete var att undersöka vad de anställda vid moderbolaget Energi 

inom Energikoncernen har för attityder till jämställdhet på arbetsplatsen. Utifrån de anställdas 

attityder utarbetade vi sedan fram en konkret jämställdhetsplan.  

I vår undersökning och i arbetet med jämställdhetsplanen upptäckte vi att de 

jämställdhetsproblem Energibolaget faktiskt har, sett ur två genusvetares perspektiv, till stor 

del handlar om de rådande könsstrukturer vi tog upp i vårt teoretiska avsnitt. Vi menar att det 

finns en klar könsordning som skapas och återskapas av de anställda hos Energibolaget, 

genom deras gemensamma referensramar om vad som är acceptabelt inom organisationen. 

Eftersom det handlar om strukturer är de förmodligen okända för både arbetsgivaren och de 

anställda. Energibolaget kan göra många förändringar i arbetet med jämställdhet som kan 

komma att förbättra jämställdhetssituationen för de anställda. En bra början för att komma till 

rätta med jämställdhetsproblemen kan vara att försöka förändra attityderna till jämställdhet 

och de genusstrukturer som råder i organisationen. Arbetet med attitydförändringar skulle 

kunna börja med chefer eftersom det är de som har makt att ta avgörande beslut för övriga 

som arbetar i organisationen. Naturligtvis är även attitydförändringar viktigt hos de anställda 

då de utgör och skapar en stor del av organisationen. För att kunna uppnå jämställdhet i 

Energibolaget bör jämställdhetslagen genomsyra hela organisationen och varje anställd ska 

veta vilka rättigheter och skyldigheter de har. Det ligger på arbetsgivaren att se till att denna 

information ges. Att förändra attityder och beteenden är ett långsiktigt arbete som inte går att 

genomföra till dess jämställdhetsplanen ska utvärderas efter ett år.   

Alla anställda vill antagligen inte göra karriär, men för de som vill, är det en 

fördel om detta är möjligt. Finns det inte möjlighet till karriärutveckling för dem som vill 

inom företaget, tror vi att de personerna kan komma att söka sig vidare till andra tjänster, där 

de kan använda sin kompetens. Samtal med chef om kompetensutveckling eller möjlig 

karriärutveckling har förekommit för de flesta anställda. Dock finns ett antal av dem som 

aldrig haft detta samtal med sin chef under sin anställning, vilket vi tycker är förvånande 

eftersom detta bör ske regelbundet, oftast regleras detta i centrala kollektivavtal. Vidare 

tycker några av de anställda att arbetsgivaren inte tar tillvara på personalens kompetens eller 

möjligheter till utveckling på ett bra sätt. Att inte bli sedd kan skapa likgiltighet och tomhet, 

vilket vi tror kan leda till sjukfrånvaro av olika slag och i längden eventuellt göra så att 

berörda slutar på företaget. I annat fall kan det betyda att företaget har mycket kunskap bland 

sina anställda som inte utnyttjas i den grad som skulle vara möjligt. Följden blir 
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överkvalificerad personal som inte ges möjlighet att använda sina kunskaper, kompetens och 

erfarenheter och de får heller inte en chans att vidareutvecklas.  

Något som står i nära relation till kompetens och kunskap är löner. Svaren vi 

fick visar att mer än hälften av de anställda inte känner till vilka kriterier arbetsgivaren 

tillämpar då de sätter löner och många vet inte om de kan påverka sin lön genom utbildning 

och kompetensutveckling. Arbetsgivaren kunde ha som rutin att föra en dialog med sin 

personal om gällande regler angående löner, karriär, utbildning, utveckling och dylikt, då 

detta kan skapa en bättre relation mellan arbetsgivare och anställda då den ger personalen en 

chans att påverka sin arbetssituation. Många av de anställda tror inte heller att eventuella 

löneförmåner är rättvist fördelade mellan manliga och kvinnliga anställda. Det är flera som 

inte heller tror att de anställda har lika lön för lika arbete. Oavsett om det verkligen är så eller 

inte säger det en del om den rådande kulturen som finns på Energibolaget. Trots att det är en 

kvinnodominerad arbetsplats upplever vi ändå att könsordningen är som i de flesta andra 

organisationer i vårt samhälle, det vill säga manlig överordning. Ett sätt att närma sig en 

jämställd fördelning av resurserna kan vara att ha klara och uttalade regler om vad som gäller 

för att få vissa förmåner. I de fall då män och kvinnor presterat likvärdigt arbetsmässigt ska 

rättvis fördelning av resurserna vara en självklarhet.  

Vi upptäckte i enkätsvaren att ett fåtal anställda, två män och sex kvinnor av 79, 

upplever att kvinnor och män inte har lika stor chans att påverka arbetsuppgifter/kunder 

etcetera som kan medföra högre lön, större karriärmöjligheter med mera. Ur 

jämställdhetssynpunkt är detta något som borde ses över och åtgärdas. Arbetsgivaren kan 

försöka fördela arbetsuppgifter/kunder etcetera mellan de anställda som har likvärdig 

kompetens för att utföra arbetsuppgifterna. Den rådande situationen på företaget går att knyta 

till det Acker kallar för genusuppdelning, hur arbetet är fördelat mellan kvinnor och män.61 

Om ingen rättvis fördelning görs blir resultatet att det är männen som fortsätter att ha 

fördelarna att kunna välja de bästa jobben och på så vis bibehålla makten. 

Gällande mäns och kvinnors föräldraledighet på Energibolaget framkom det i 

undersökningen att kvinnor och män upplever att de blir behandlade på olika sätt då det 

handlar om föräldraledighet. Män upplever att inställningen till kvinnors föräldraledighet är 

mer positiv på arbetsplatsen än till mäns föräldraledighet, den uppfattningen delas dock inte 

av kvinnorna som svarat. Stor andel av kvinnorna tycker att inställningen till deras 

föräldraledighet är mycket positiv, flera av dem tycker dock att inställningen till stor del 

                                                 
61 Acker, s. 252 ff. 
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endast är acceptabel. Alla anställda föräldrar som svarat upplever inte att arbetsgivaren 

underlättat tillräckligt för dem då ska vara föräldralediga. Något vi hade svårt att utläsa från 

Jämix var uttaget av mäns föräldraledighet på Energibolaget då det inte framgår i Jämix62 hur 

många män som är småbarnsföräldrar och hur många som varit föräldralediga i relation till 

dem. Mätningen tar heller inte hänsyn till kvinnors föräldraledighet.  

Ett fåtal av respondenterna, i större utsträckning kvinnor, upplever att villighet 

till att jobba övertid premieras vid lönesättning, vilket missgynnar småbarnsföräldrar och även 

andra som av olika anledningar inte har möjlighet till detta. Övertidsarbete ska inte vara ett 

kriterium för att kunna få högre lön, anser vi. Vid föräldraledighet menar vi att det är bra om 

det finns en kontakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta kan vara något att arbeta 

fram en rutin för, genom att upprätthålla en kontakt med den föräldraledige kan det bli 

lönsamt för företaget då det inte krävs så mycket tid att uppdatera den anställde om nuläget i 

företaget, då denne kommer tillbaka. Det visar sig i resultatet att möten inte alltid förläggs på 

tider som gör det lätt för anställda med barn att närvara. Arbetsgivaren kan försöka att lägga 

möten på tider så att alla, även de som har barn, kan närvara, och i största möjliga 

utsträckning försöka att undvika kvällar och tidiga morgnar.  

Osynliggörande av kvinnor och män under möten har förekommit, i en del fall, 

på Energibolaget enligt våra resultat. Stämningen på företaget blir förmodligen negativt 

påverkad av detta, vilket vi tycker är ett problem, eftersom det kan vara på möten viktiga 

saker diskuteras och beslut tas som kan komma att beröra alla anställda. Osynliggörande är ett 

svåråtkomligt problem eftersom det många gånger utövas omedvetet och kanske bara upplevs 

av den som blir utsatt. Ett sätt att komma åt problemet är att våga ta upp att det till diskussion 

och på så sätt synliggöra att det förekommer. 

I de fall där sexuella trakasserier har förekommit har det skett i det dagliga 

arbetet, men även på fester och på fritiden. Utifrån vad respondenterna svarat verkar sexuella 

trakasserier vara ett dolt problem för arbetsgivaren, vilket inte är ovanligt. Vi anser att det är 

helt oacceptabelt att det förekommer/har förekommit sexuella trakasserier. Viktigt att påpeka 

är att det både är lagstadgat och straffbart, därför är det inte bara av den anledningen oerhört 

viktigt att det åtgärdas direkt, utan också med tanke på vad det orsakar för individen som blir 

utsatt. Ett sätt att komma åt problemet är att utse en ansvarig för dessa frågor samt upprätta en 

policy mot sexuella trakasserier. Med en policy kommer problemet upp på agendan och det 

kan börja diskuteras vad det innebär och vad som kan göras åt problemet.  

                                                 
62 Jämställdhet i form av nyckeltal som mäts av Nyckeltalsinstitutet beställt av Energibolaget. 
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Intressant är att Energibolaget har ett stort antal kvinnor som är chefer i 

förhållande till andelen kvinnor som är anställda. Dessa siffror kan dock vara missvisande då 

man inte vet vilka ansvarsområden dessa kvinnor har i jämförelse med männen. I högsta 

ledningsgruppen sitter 60 % kvinnor, vilket är bra, men poängteras ska att moderbolaget 

Energi är en kvinnodominerad arbetsplats, det är mer än dubbelt så många kvinnor än män 

som arbetar där. Man kan fundera på om resultatet hade varit detsamma om det funnits lika 

stor andel kvinnor som män. Att vara chef och sitta i högsta ledningsgruppen betyder inte 

automatiskt att man har en framstående maktposition. 

I Energibolagets styrelse finns endast 25 % kvinnor, vilket kan ha stor betydelse 

för vems intressen som tas tillvara då beslut fattas, eftersom organisationen har flest kvinnor 

anställda, men väldigt få i styrelsen. Att så få kvinnor finns i styrelsen förklarar Energibolaget 

med att den är politiskt tillsatt och att de inte kan påverka detta. Vi anser att det är att nöja sig 

med den rådande situationen istället för att försöka åstadkomma en förändring som kan vara 

möjlig. Genom att visa missnöje vad gäller styrelsens sammansättning kan en diskussion 

starta och leda till en förändring. En politiskt tillsatt styrelse borde dessutom se det som en 

självklarhet att se till att lika många kvinnor som män ingår i styrelsen, eftersom detta är en 

del av regeringens jämställdhetspolitik. 

För att kunna åstadkomma en förändring och få användning av 

jämställdhetsplanen i arbetet med jämställdhet måste organisationen tillsammans med de 

anställda bli medvetna om den verklighet de verkar i och lära sig se de mönster som styr 

ordningen på deras arbetsplats. Individen i sig är inte problemet, utan de föreställningar om 

kön som finns och som återskapar hur det har varit och hur det skall förbli för att kunna 

behålla tryggheten. Förändringar kan innebära en rädsla för de eventuella nya situationer som 

kan uppstå för de inblandade, dock är förändringar som främjar jämställdhet av godo, vilket 

förhoppningsvis alla i organisationen kommer att bli varse. Att vilja och våga bryta det för 

tillfället rådande genussystemet inom organisationen, även om det till en början kan innebära 

obehag, kan vara en lösning på många jämställdhetsproblem för Energibolaget. 
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BILAGA 1: PRESENTATIONSBREV 

Stockholm 2005-11-03 

 

Till berörda parter inom Energibolaget  

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som studerar på Genusvetarprogrammet sista 

terminen. Vårt sista arbete under programmet är att vi ska göra praktik på ett företag. Tanken 

är att utforma en jämställdhetsplan. Vi har valt att göra vårt arbete hos Er på Energibolaget. I 

samarbete med xx och xx på Energibolaget kommer vi att sammanställa en jämställdhetsplan 

för Energibolaget och eventuellt till flera av era bolag. 

 

Vi planerar att påbörja vårt arbete måndagen den 7 november. Vi kommer att arbeta heltid 

med detta fram till den 11 januari 2006.  

 

Eftersom jämställdhetsplanen vi kommer att utarbeta är till för Er som är anställda i 

Energibolaget, är vi mycket intresserade av Era åsikter angående jämställdhet på Er 

arbetsplats. Vi ser gärna att Ni hör av Er till oss om Ni har något som vi har nytta av i vårt 

arbete. 

 

Vänligen kontakta oss via mail 

 

Erika: erika01.larsson@student.sh.se 

Elisabet: elisabet01.granstrom@student.sh.se 

 

 

Vi ser fram emot att samarbeta med Er!  

Vänliga hälsningar 

 

Erika och Elisabet 

mailto:erika01.larsson@student.sh.se
mailto:elisabet01.granstrom@student.sh.se
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BILAGA 2: JÄMSTÄLLDHETSENKÄTEN 

 

Hej! 

Som ett led i det jämställdhetsprojekt vi (information om detta har gått ut i ett nyhetsbrev) 

genomför på Energibolaget, skickar vi nu en enkät till Dig. Då projektet ska leda till en 

jämställdhetsplan för Energibolaget är vi mycket tacksamma om Du har tid att svara på våra 

frågor. Resultaten av denna enkät kommer att vara en hjälp då vi utformar en 

jämställdhetsplan för Energibolaget. Jämställdhetsplanen har som syfte att främja 

jämställdheten på Energibolaget. 

 

Enkäten är öppen i en vecka. 

Självklart är Du som svarar anonym!  

 

Än en gång, tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar genusstudenterna  

Elisabet Granström och Erika Larsson 

 

Enkät 

I nyhetsbrevet som gått ut till Er anställda fick ni en presentation av ett jämställdhetsprojekt 

som vi ska genomföra hos Er på Energibolaget. Som ett led i detta projekt tänkte vi be Er 

svara på några frågor som rör jämställdheten på er arbetsplats. Era svar är av största vikt så 

därför ber vi Er besvara frågorna. 

 

FÖRST NÅGRA FRÅGOR OM DIG 
 
1. Kön 

Man___ Kvinna___  

 

2. Typ av befattning 

Chef___  

Medarbetare___ 
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Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön 

 

3. Har du ett stressigt arbete? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

4. Kan du påverka din arbetssituation? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

5. Kan du påverka dina arbetstider? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

6. Har du lagom mycket ansvar i ditt arbete? 

Ja___  Nej___ 

 

7. Har kvinnor och män lika stor chans att välja arbetsuppgifter/ kunder etc som kan 

medföra högre lön, större karriärmöjligheter mm? 

Ja___  Nej___ 

     

8. Tycker du att stämningen på arbetsplatsen/i arbetsgruppen lämpar sig för både 

kvinnor och män? 

Acceptabelt___ Inte acceptabelt___ 

 

Familjeansvar och arbete (besvaras av alla) 

9. Hur upplever du inställningen till kvinnors föräldraledighet på din arbetsplats? 

Hos arbetsgivaren 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 

 

10. Hos facket 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 

 

11. Hos medarbetare 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 
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12. Hur upplever du inställningen till mäns föräldraledighet på din arbetsplats? 

Hos arbetsgivaren 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 

 

13. Hos facket 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 

 

14. Hos medarbetare 

Mycket positiv___ Acceptabel___ Mycket negativ___ 

 

Familjeansvar och arbete (besvaras av dig som är eller varit föräldraledig) 

15. Om du själv varit föräldraledig under din nuvarande anställning, vilken kontakt 

hade du med arbetsplatsen? 

Möten___ Informationsbrev___ Arbetskamrater/Socialt___ Ingen___ 

 

16. Har din arbetsgivare gjort tillräckligt i syfte att underlätta för dig att ta 

föräldraledigt i önskad utsträckning? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

17. Förläggs möten på din arbetsplats normalt sett på tider som gör det lätt för dig att ta 

ansvar för barn? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

18. Kan du påverka dina arbetstider (flextid, schemaläggning etc)? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

19. Har du möjlighet att arbeta hemifrån om du skulle önska? 

Ja___ Delvis___ Nej___ 

 

Förekomst av sexuella trakasserier 

20. En sexistisk eller könskränkande jargong om kvinnor eller män som grupp 

Ja har förekommit___ Har förekommit men upphört___ Nej har inte förekommit 

 

21. Osynliggörande av kvinnor eller män vid möten. 
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Ja har förekommit___ Har förekommit men upphört___ Nej har inte förekommit 

 

22. Tafsande eller annan beröring som är ovälkommen 

Ja har förekommit___ Har förekommit men upphört___ Nej har inte förekommit 

 

23. Ovälkomna förslag på sexuellt umgänge 

Ja har förekommit___ Har förekommit men upphört___ Nej har inte förekommit 

 

24. Om ja på fråga 20-23 vem/vilka känner sig utsatta eller kränkta 

Kvinna___ Man___ Både kvinnor och män___ 

 

 25. Om ja, vem/vilka är det som utsätter eller kränker någon/några? 

Chef___ Arbetskamrat___ Klient/Kund___ 

 

26. Har arbetsgivaren fått kännedom om att det pågår på arbetsplatsen? 

Ja___ Nej___ Vet ej___ 

 

27. Har arbetsinsatsen/arbetsmiljön blivit negativt påverkad av att detta förekommer? 

Ja___ Nej___ 

 

28. I vilka situationer förekommer de sexuella trakasserierna eller det ovälkomna 

uppträdandet? 

I det dagliga arbetet___ Konferenser___ Fester___ På fritiden___ 

 

Intern rörlighet 

29. Har du haft samtal med din chef om kompetensutveckling eller möjlig 

karriärutveckling? 

Ja___ Nej___ 

 

30. Skulle du vilja pröva arbetsuppgifter som på din arbetsplats till större del utförs av 

motsatt kön? 

Ja___ Nej___ 
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31. Skulle du önska kompetensutveckling för att på sikt kunna utföra mer avancerade 

arbetsuppgifter(chefsjobb/specialistfunktioner/projektledare/arbetsledare e dyl? 

Ja___ Nej___ 

 

32. Tar arbetsgivaren vara på din kompetens eller dina möjligheter till utveckling på ett 

bra sätt? 

Ja___ Nej___ 

 

Rekrytering 

33. Ställdes frågor till dig under intervjun som kan anses vara könsdiskriminerande 

(frågor om framtida graviditeter mm)? 

 Ja___ Nej___ 

 

34. Finns det krav/tester eller annat i rekryteringsförfarandet som missgynnar kvinnor 

eller män på ett onödigt/olämpligt sätt? 

Ja___ Nej___ 

 

35. Känner du till om din arbetsgivare ansträngt sig för att uppmuntra och möjliggöra 

anställning av underrepresenterat kön? 

Ja___ Nej___ 

 

36. Tycker du att det är viktigt att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen (inom 

varje kategori av arbetstagare, inte på arbetsplatsen som sådan)? 

Ja___ Nej___ 

 

37. Tror du att kvinnor och män har lika lön för lika arbete (exempelvis 

snickare/snickare) på din arbetsplats? 

Ja___ Nej___ Vet ej___ 

 

38. Känner du till vilka kriterier arbetsgivaren tillämpar vid lönesättning? 

Ja___ Nej___  

 

39. Har du möjlighet att påverka din lön genom utbildning och kompetensutveckling? 

Ja___ Nej___ Vet ej___ 
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40. Är lönesättningen kopplad till utvecklingssamtal? 

Ja___ Nej___ Vet ej___ 

 

41. Har du undvikit att vara föräldraledig p.g.a. hot om sämre löneutveckling? 

Ja___ Nej___ Inte aktuellt för mig___ 

 

42. Anser du att villighet till att jobba övertid (vilket kan missgynna anställda med 

ansvar för barn) premieras i bedömningen av prestation i löneförhandlingarna? 

Ja___ Nej___ 

 

43. Tror du att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan kvinnliga och 

manliga anställda? 

Ja___ Nej___ 

 

Svaren har sparats, tack för din medverkan. 
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BILAGA 3: ENKÄTRESULTAT 

 

Resultattabeller, (antal/%) 

 
 1. Kön  

 Man Kvinna 
Man 15/100 0/0 
Kvinna 0/0 38/100 
Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0   

 
 2. Typ av befattning  

 Man Kvinna 
Chef 2/13 6/16 
Medarbetare 13/87 32/84 
Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0   

 
  Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön  

 
 3. Har du ett stressigt arbete?  

 Man Kvinna 
Ja 4/27 8/21 
Delvis 10/67 27/71 
Nej 1/6 3/8 
Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0   

 
 4. Kan du påverka din arbetssituation?  

 Man Kvinna 
Ja 4/27 10/26 
Delvis 11/73 26/69 
Nej 0/0 2/5 
Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0   
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 5. Kan du påverka dina arbetstider?  

 Man Kvinna 
Ja 7/47 17/45 
Delvis 7/47 18/47 
Nej 1/6 3/8 
Totalt 15/100 38/100 
Bortfall 0 0   

 
 6. Har du lagom mycket ansvar i ditt arbete?  

 Man Kvinna 
Ja 11/79 27/75 
Nej 3/21 9/25 
Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 2   

 
 7. Har kvinnor och män lika stor chans att välja arbetsuppgifter/kunder etc som kan

medföra högre lön, större karriärmöjligheter mm.?  

 Man Kvinna 
Ja 13/87 28/82 
Nej 2/13 6/18 
Totalt 15/100 34/100 
Bortfall 0 4   

 
 8. Tycker du att stämningen på arbetsplatsen/i arbetsgruppen lämpar sig för både 

kvinnor och män?  

 Man Kvinna 
Acceptabelt 14/93 37100 
Inte acceptabelt 1/7 0/0 
Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 1   
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  Familjeansvar och arbete (Besvaras av alla)  

 
 9. Hur upplever du inställningen till kvinnors föräldraledighet på din arbetsplats?  

 Man Kvinna 
Mycket positivt 13/87 23/64 
Acceptabelt 2/13 13/36 
Mycket negativt 0/0 0/0 
Totalt 15/100 36/100 
Bortfall 0 2  

 

 

 
 10. Hos facket  

 Man Kvinna 
Mycket positiv 9/60 14/44 
Acceptabel 6/40 18/56 
Mycket negativ 0/0 0/0 
Totalt 15/100 32/100 
Bortfall 0 6  

 

 

 
 11. Hos medarbetare  

 Man Kvinna 
Mycket positiv 12/80 18/50 
Acceptabel 3/20 17/47 
Mycket negativ 0/0 1/3 
Totalt 15/100 36/100 
Bortfall 0 2   

 
 12. Hur upplever du inställningen till mäns föräldraledighet på din arbetsplats?  

 Man Kvinna 
Mycket positiv 9/60 19/54 
Acceptabel 6/40 16/46 
Mycket negativ 0/0 0/0 
Totalt 15/100 35/100 
Bortfall 0 3   
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 13. Hos facket  

 Man Kvinna 
Mycket positiv 9/60 13/41 
Acceptabel 6/40 19/59 
Mycket negativ 0/0 0/0 
Totalt 15/100 32/100 
Bortfall 0 6   

 
 14. Hos medarbetare  

 Man Kvinna 
Mycket positiv 10/67 20/57 
Acceptabel 5/33 15/43 
Mycket negativ 0/0 0/0 
Totalt 15/100 35/100 
Bortfall 0 3   

 
  Familjeansvar och arbete (Besvaras av dig som är eller varit föräldraledig)  

 
 15. Om du själv varit föräldraledig under din nuvarande anställning, vilken kontakt

hade du med arbetsplatsen?  

 Man Kvinna
Möten 1/33.3 3/21 
Informationsbrev 0/0 3/21 
Arbetskamrater/socialt 1/33.3 4/29 
Ingen 1/33.3 4/29 
Totalt 3/100 14/100
Bortfall 12 24   

 
 16. Har din arbetsgivare gjort tillräckligt i syfte att underlätta för dig att ta

föräldraledigt i önskad utsträckning?  

 Man Kvinna 
Ja 2/50 11/69 
Delvis 1/25 5/31 
Nej 1/25 0/0 
Totalt 4/100 16/100 
Bortfall 11 22   
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 17. Förläggs möte på din arbetsplats normalt sett på tider som gör det lätt för dig att ta

ansvar för barn?  

 Man Kvinna 
Ja 3/60 9/53 
Delvis 2/40 7/41 
Nej 0/0 1/6 
Totalt 5/100 17/100 
Bortfall 10 21   

 
 18. Kan du påverka dina arbetstider (flextid, schemaläggning etc.)?  

 Man Kvinna
Ja 5/56 12/63 
Delvis 3/33 6/32 
Nej 1/11 1/5 
Totalt 6/15 19/100
Bortfall 9 19   

 
 19. Har du möjlighet att arbeta hemifrån om du skulle önska?  

 Man Kvinna 
Ja 5/56 12/55 
Delvis 1/11 6/27 
Nej 3/33 4/18 
Totalt 9/100 22/100 
Bortfall 6 16   

 
  Förekomst av sexuella trakasserier  

 
 20. En sexistiskt eller könskränkande jargong om kvinnor eller män som grupp  

 Man Kvinna
Ja har förekommit 2/13 2/5 
Har förekommit men upphört 0/0 3/8 
Nej har inte förekommit 13/87 32/87 
Totalt 15/100 37/100
Bortfall 0 1   
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 21. Osynliggörande av män eller kvinnor vid möten  

 Man Kvinna
Ja har förekommit 2/13 3/8 
Har förekommit men upphört 0/0 2/6 
Nej har inte förekommit 13/87 31/86 
Totalt 15/100 36/100
Bortfall 0 2   

 
 22. Tafsande eller annan beröring som är ovälkommen  

 Man Kvinna
Ja har förekommit 2/13 1/3 
Har förekommit men upphört 0/0 0/0 
Nej har inte förekommit 13/87 34/97 
Totalt 15/100 35/100
Bortfall 0 3   

 
 23. Ovälkomna förslag på sexuellt umgänge  

 Man Kvinna
Ja har förekommit 0/0 1/3 
Har förekommit men upphört 0/0 0/0 
Nej har inte förekommit 14/100 35/97 
Totalt 14/100 36/100
Bortfall 1 2   

 
 24. Om ja på fråga 20-23 vem/vilka känner sig utsatta eller kränkta  

 Man Kvinna
Kvinna 2/67 3/50 
Man 0/0 0/0 
Både kvinnor och män 1/33 3/50 
Totalt 3/100 6/100 
Bortfall 12 32   
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 25. Om ja, vem/vilka är det som utsätter eller kränker någon/några?  

 Man Kvinna 
Chef 0/0 1/33 
Arbetskamrat 3/100 2/67 
Klient/kund 0/0 0/0 
Totalt 3/100 3/100 
Bortfall 12 35   

 
 26. Om ja, har arbetsgivaren fått kännedom om att det pågår på arbetsplatsen?  

 Man Kvinna 
Ja 1/33 1/20 
Nej 2/67 0/0 
Vet ej 0/0 4/80 
Totalt 3/100 5/100 
Bortfall 12 33   

 
 27. Om ja, har arbetsinsatsen/arbetsmiljön blivit negativt påverkad av att detta

förekommer?  

 Man Kvinna 
Ja 2/100 4/100 
Nej 0/0 0/0 
Totalt 2/100 4/100 
Bortfall 13 34   

 
 28. Om ja, i vilka situationer förekommer de sexuella trakasserierna eller det

ovälkomna uppträdandet?  

 Man Kvinna
I det dagliga arbetet 1/50 3/75 
Konferenser 0/0 0/0 
Fester 1/50 0/0 
På fritiden 0/0 1/25 
Totalt 2/100 4/100 
Bortfall 13 34   
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  Intern rörlighet  

 
 29. Har du haft samtal med chef om kompetensutveckling eller möjlig 

karriärutveckling?  

 Man Kvinna 
Ja 10/67 30/81 
Nej 5/33 7/19 
Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 1   

 
 30. Skulle du vilja pröva arbetsuppgifter som på din arbetsplats utförs av motsatt kön? 

 Man Kvinna 
Ja 7/47 16/44 
Nej 8/53 20/56 
Totalt 15/100 36/100 
Bortfall 0 2   

 
 31. Skulle du önska kompetensutveckling för att på sikt kunna utföra mer avancerade

arbetsuppgifter (chefsjobb/specialistfunktioner/projektledare/arbetsledare eller
dylikt)?  

 Man Kvinna 
Ja 13/87 29/78 
Nej 2/13 8/22 
Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 1   

 
 32. Tar arbetsgivaren vara på din kompetens eller dina möjligheter till utveckling på ett

bra sätt?  

 Man Kvinna 
Ja 10/67 27/73 
Nej 5/33 10/27 
Totalt 15/100 37/100 
Bortfall 0 1   
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  Rekrytering  

 
 33. Ställdes frågor till dig under anställningsintervjun som kan anses vara

könsdiskriminerande (frågor om framtida graviditeter mm.)?  

 Man Kvinna 
Ja 0/0 1/3 
Nej 14/100 34/97 
Totalt 14/100 35/100 
Bortfall 1 3   

 
 34. Finns det krav eller annat i rekryteringsförfarandet som missgynnar kvinnor eller

män på ett onödigt/olämpligt sätt?  

 Man Kvinna 
Ja 0/0 0/0 
Nej 14/100 34/100 
Totalt 14/100 34/100 
Bortfall 1 4   

 
 35. Känner du till om din arbetsgivare ansträngt sig för att uppmuntra och möjliggöra

anställning av underrepresenterat kön?  

 Man Kvinna 
Ja 11/79 17/49 
Nej 3/21 18/51 
Totalt 14/100 35/100 
Bortfall 1 3   

 
 36. Tycker du att det är viktigt att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen

(inom varje kategori av arbetstagare, inte på arbetsplatsen som sådan)?  

 Man Kvinna 
Ja 12/86 22/63 
Nej 2/14 13/37 
Totalt 14/100 35/100 
Bortfall 1 3   
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 37. Tror du att kvinnor och män har lika lön för lika arbete (exempelvis 

snickare/snickare) på din arbetsplats?  

 Man Kvinna 
Ja 5/38 10/28 
Nej 4/31 15/42 
Vet ej 4/31 11/31 
Totalt 13/100 36/100 
Bortfall 2 2   

 
 38. Känner du till vilka kriterier arbetsgivaren tillämpar vid lönesättning?  

 Man Kvinna 
Ja 5/36 16/44 
Nej 9/64 20/56 
Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 2   

 
 39. Har du möjlighet att påverka din lön genom utbildning och kompetensutveckling?  

 Man Kvinna 
Ja 5/36 16/44 
Nej 2/14 5/14 
Vet ej 7/50 15/42 
Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 2   

 
 40. Är lönesättningen kopplad till utvecklingssamtal?  

 Man Kvinna 
Ja 7/50 11/31 
Nej 3/21 13/36 
Vet ej 4/29 12/33 
Totalt 14/100 36/100 
Bortfall 1 2   
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 41. Har du undvikit att vara föräldraledig pga hot om sämre löneutveckling?  

 Man Kvinna
Ja 0/0 1/3 
Nej 6/43 19/56 
Inte aktuellt för mig 8/57 14/41 
Totalt 14/100 34/100
Bortfall 1 4   

 
 42. Anser du att villighet till att jobba övertid (vilket kan missgynna anställda med

ansvar för barn) premieras i prestation i löneförhandlingarna?  

 Man Kvinna 
Ja 1/7 7/20 
Nej 13/93 28/80 
Totalt 14/100 35/100 

Bortfall 1 3  

 
 

 43. Tror du att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan manliga och
kvinnliga anställda?  

 Man Kvinna 

Ja 9/64 20/57 
Nej 5/36 15/43 
Totalt 14/100 35/100 

Bortfall 1 3  
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BILAGA 4: JÄMIX 

 
JÄMIX   
Jämix är en ihopslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har 
tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX, desto 
högre jämställdhet. 

  

   
Energibolaget AB   
 Värde Poäng
Yrkesgrupper 40-60% 18% 5 
Kvinnor i högsta ledningsgruppen 60% 20 
Chefer som är kvinnor 0,90 18 
Skillnad lön -16% 12 
Skillnad i lång sjukfrånvaro 4% 20 
Uttag av föräldradagar av män 4 2 
Skillnad i sysselsättningsgrad -12% 8 

Skillnad i andel tillsvidareanställda -
10,9% 1 

Jämställdhetsarbete 9 11 
SUMMA JÄMIX  97 
   
Lägsta Jämix  79 
Median Jämix  108 
Högsta Jämix  139 
 
 
  
Andel yrkesgrupper med könsfördelning 40-60% 
  

Hur stor andel av det totala antalet yrkesgrupper har en könsfördelning där inget kön har 
färre än 40% av de anställda.  

  
Energibolaget AB 18%
  
Lägsta värde 9% 
Median 20%
Högsta värde 67%
 
 
Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen  
Hur stor andel av personerna i den högsta ledningsgruppen som är kvinnor.  
  
Energibolaget AB 60% 
  
Lägsta värde 13% 
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Median 36% 
Högsta värde 83% 
 
 
Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel 
anställda som är kvinnor    

    
Antalet chefer som är kvinnor / antalet anställda som är 
kvinnor.    

    
Om relationen mellan andelen män och kvinnor är lika 
stor ska värdet vara 1,0.    

Är värdet under 1,0 är kvinnor underrepresenterade på 
chefspostioner. Är värdet över 1,0    

är män underrepresenterade på chefspositioner.    
    
Energibolaget AB    

 Andel 
chefer 

Andel 
anställda 

Andel 
chefer / 

 som är 
kvinnor 

som är 
kvinnor 

andel 
anställda 

 63% 69% 0,90 
    
Lägsta värde   0,45 
Median   0,83 
Högsta värde   1,20 
 
 
Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön    

    
Skillnad i lön mellan kvinnor 
och män.    

    

Om kvinnors och mäns löner (i 
genomsnitt per månad eller per 
arbetad timme) är lika stora 

ska värdet vara 0% (0% skillnad). 
Ju mera minus desto lägre lön har 
kvinnor i genomsnitt i relation till 
män. 

  

    
Energibolaget AB    
 Genomsnittslön Genomsnittslön Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

 per månad per månad  
 28009 33532 -16% 
    
Lägsta värde   -30% 
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Median   -17% 
Högsta värde   0% 
 
 
Skillnad i lång sjukfrånvaro (kvinnor-män)    
    
Om kvinnors och mäns långtidssjukfrånvaro (i 
genomsnitt) är lika stora ska värdet vara 0% (0% 
skillnad). Ju högre stapel desto högre 
långtidssjukfrånvaro har kvinnor jämfört med män. 

   

    
Energibolaget AB    
 Långtidssjukfrånvaro  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) - 1 

 2,2% 2,1%  4% 
    
Lägsta värde   4% 
Median   133% 
Högsta värde   461% 
 
 
Genomsnittligt uttag av föräldradagar av män som har tagit ut föräldradagar  
  
Hur många föräldradagar har män som har tagit ut föräldradagar i genomsnitt tagit ut.  
  
Energibolaget AB 4 
  
Lägsta värde 4 
Median 39 
Högsta värde 73 
 
 
Skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid, kvinnor-
män)    

    
Om tillsvidareanställda kvinnor har heltidsanställning i lika 
hög grad som tillsvidareanställda män har 
heltidsanställning ska skillnaden vara 0%. Ju mer minus 
desto fler kvinnor har INTE heltidsanställning jämfört med 
män. 

   

    
Energibolaget AB    

 Andel 
heltidsanställda  Skillnad 
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 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) - 1 

 78,0% 88,9% -12% 
    
Lägsta värde   -23% 
Median   -11% 
Högsta värde   0% 
 
 
Skillnad i andel tillsvidareanställda (kvinnor-män)    
    
Om kvinnor har tillsvidareanställningar i lika hög grad 
som män har tillsvidareanställningar ska skillnaden 
vara 0%. Ju mer minus desto fler kvinnor har INTE 
tillsvidareanställning jämfört med män. Ju mer plus 
desto fler män har INTE tillsvidareanställning jämfört 
med kvinnor. 

   

    
Energibolaget AB    

 Andel 
tillsvidareanställda  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) - 1 

 89,1% 100,0% -10,9% 
    
Lägsta värde   -11% 
Median   -2% 
Högsta värde   7% 
 
 
Jämställdhetsarbete antal ja av 15 frågor + 3p för fråga 16.  

  
Antal "ja" på checklistan om jämställdhetsarbete med 15 frågor (max 15 poäng) samt 3 
poäng om  

"ja" på fråga 16.  
  
Energibolaget AB 9 
  
Lägsta värde 9 
Median 15 
Högsta värde 18 
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OBS! Antal "ja" i diagrammet ovan är inte samma sak som antal JÄMIX-poäng för  
Jämställdhetsarbete. Jämixpoängen är ovan "summa ja" plus ytterligare två poäng,  
detta för att maxpoängen ska bli 20.  
 
 
Andel kvinnor i styrelsen  
  
Hur stor andel av de i styrelsen som är kvinnor.  
  
De blå staplarna visar övriga medverkande företag i rangordning.  
  
Energibolaget AB 25% 
  
Lägsta värde 16% 
Median 43% 
Högsta värde 67% 
 
 
Andel av internrekryterade chefer som är kvinnor  
  
Hur stor andel av alla som har internrekryterats till chefspositioner är kvinnor.  
Ett värde på 50% visar att hälften av alla interna chefsrekryteringar är kvinnor.  
Ett högre värde än 50% visar att fler kvinnor än män har internrekryterats till 
chefspositioner.  

  
Energibolaget AB 0% 
  
Lägsta värde 15% 
Median 50% 
Högsta värde 100%
  
Andel av externrekryterade chefer som är kvinnor  
  
Hur stor andel av alla som har externrekryterats till chefspositioner är kvinnor.  
Ett värde på 50% visar att hälften av alla externa chefsrekryteringar är kvinnor.  
Ett högre värde än 50% visar att fler kvinnor än män har externrekryterats till 
chefspositioner.  

  
Energibolaget AB 67% 
  
Lägsta värde 0% 
Median 37% 
Högsta värde 80% 
 
 
Skillnad i högskoleutbildning mellan kvinnor och    
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män 
    
Hur stor andel av kvinnorna har högskoleutbildning 
jämfört med andelen män.    

Ett värde på 1,0 visar att lika stor andel av kvinnorna 
har högskoleutbildning som andelen    

av män. Ett värde som är lägre än 1,0 visar att kvinnor 
i mindre utsträckning än män    

har högskoleutbildning. Ett värde som är högre än 1,0 
visar att kvinnor i högre utsträckning    

än män har högskoleutbildning.    
    
Energibolaget AB    

 Andel 
högskoleutbildade  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%)  

 29,3% 33,3% 0,88 
    
Lägsta värde   0,50 
Median   0,79 
Högsta värde   1,15 
 
 
Skillnad i utbildningstid i företaget mellan 
kvinnor och män    

    
Hur mycket utbildning har kvinnor fått i genomsnitt 
jämfört med män.    

Ett värde på 1,0 visar att kvinnor har fått utbildning i 
samma omfattning som män.    

Ett värde som är lägre än 1,0 visar att kvinnor i 
mindre utsträckning än män    

har fått utbildning. Ett värde som är högre än 1,0 
visar att kvinnor i högre utsträckning    

än män har fått utbildning.    
    
Energibolaget AB    

 Tid för utbildning / 
total arbetad tid  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) 

 2,2% 1,6% 1,41 
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Lägsta värde   0,62 
Median   1,23 
Högsta värde   1,41 
 
 
Skillnad i kort sjukfrånvaro (kvinnor-män)    
    
Om kvinnors och mäns korttidssjukfrånvaro (i 
genomsnitt) är lika stora    

ska värdet vara 0% (0% skillnad). Ju högre stapel 
desto högre korttidssjukfrånvaro har kvinnor    

jämfört med män.    
    
Energibolaget AB    
 Korttidssjukfrånvaro  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) - 1 

 2,3% 3,4% -32% 
    
Lägsta värde   -32% 
Median   75% 
Högsta värde   160% 
 
 
Skillnad i uttag av tillfällig vård av barn (kvinnor-män)    
    
Antal dagar per kvinna/man som tar ut tillfällig vård av barn 
(räknat per kvinna/man som tar    

ut tillfällig vård av barn).    
Ju högre stapel desto mer har kvinnor tillfällig vård av barn 
jämfört med män.    

    
Om kvinnor och män tar ut tillfällig vård av barn lika ofta ska 
värdet vara 1,0 (0% skillnad).    

Om värdet är högre än 1,0 tar kvinnor i större omfattning än 
män ut tillfällig vård av barn (av de som tar ut tillfällig vård av 
barn). Om värdet är lägre än 1,0 tar kvinnor i mindre 
omfattning än män ut tillfällig vård av barn (av de som tar ut 
tillfällig vård av barn). 

   

    
Energibolaget AB    

 
Tillfällig vård 
av barn (av de 
som tagit ut) 

 Skillnad 
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 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv / 
män)  

 4,6 14,0  0,3 
    
Lägsta värde   0,3 
Median   0,9 
Högsta värde   1,5 
 
 
Skillnad i rapporterad övertid (kvinnor-män)    
    
Om kvinnor och män arbetar övertid lika ofta ska värdet vara 1,0.    
Är värdet över 1,0 arbetar kvinnor mer övertid än män. Är värdet 
under 1,0 arbetar män mer    

övertid än kvinnor (övertidstimmar / totalt arbetade timmar).    
    
Energibolaget AB    
 Övertid  Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 

   (kv% / 
m%) 

 1,5% 3,0% 0,50 
    
Lägsta värde   0,50 
Median   0,84 
Högsta värde   2,71 
 
 
Skillnad i andel kvinnor-män som slutat    
    
Om kvinnor och män slutar sin anställning i lika 
hög grad ska värdet vara 1,0.    

Är värdet över 1,0 slutar kvinnor i större 
omfattning än män. Är värdet under 1,0 slutar 
män i 

   

större omfattning än kvinnor (antal som slutar / 
totalt antal anställda).    

    
Energibolaget AB    

 
Andel av 
tillsvidareanställda som 
slutat 

 Skillnad 

 kvinnor män kvinnor-
män 
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   (kv% / 
m%) 

 2,4% 5,6% 0,44 
    
Lägsta värde   0,41 
Median   1,11 
Högsta värde   5,98 
 
 
Så här beräknas JÄMIX:          
          
Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal.          
          
De är          
1 Andel yrkesgrupper med könsfördelning 40-60%          
2 Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen          
3 Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel 
anställda som är kvinnor          

4 Kvinnors lön i procent av mäns lön          
5 Skillnad i lång sjukfrånvaro (kvinnor-män)          
6 Genomsnittligt uttag av föräldradagar av män som har tagit 
ut föräldradagar          

7 Skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid, kvinnor-män)          
8 Skillnad i andel tillsvidareanställda (kvinnor-män)          
9 Jämställdhetsarbete antal ja av 15 frågor + 3p för fråga 16.          
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Poängen för varje nyckeltal summeras till ett 
JÄMIX. Nyckeltalens poäng baseras på följande 
tabeller: Poängen i vänstra kolumnen uppnås när 
nivåerna för de olika nyckeltalen uppnås. Till 
exempel uppnås 20 poäng för Yrkesgrupper 
(nyckeltal 1) om andelen yrkesgrupper med 
minst 40% representation av båda könen 
överstiger76%. För Kvinnor i högsta 
ledningsgrupp uppnås 20 poäng om nyckeltalet 
(2) överstiger 40%. 

         

          
Poäng1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 76%40,0% 0,95 -2% 10% 76 -1% -0,5% 18
1972%38,5% 0,90 -4% 20% 72 -2% -1,0% 17
1868%37,0% 0,85 -6% 30% 68 -3% -1,5% 16
1764%35,5% 0,80 -8% 40% 64 -4% -2,0% 15

1660%34,0% 0,75 -
10% 50% 60 -5% -2,5% 14

1556%32,5% 0,70 -
12% 60% 56 -6% -3,0% 13

1452%31,0% 0,65 -
14% 70% 52 -7% -3,5% 12

1348%29,5% 0,60 -
16% 80% 48 -8% -4,0% 11

1244%28,0% 0,55 -
18% 90% 44 -9% -4,5% 10

1140%26,5% 0,50 -
20% 100% 40 -10% -5,0% 9 

1036%25,0% 0,45 -
22% 110% 36 -11% -5,5% 8 

932%23,5% 0,40 -
24% 120% 32 -12% -6,0% 7 

828%22,0% 0,35 -
26% 130% 28 -13% -6,5% 6 

724%20,5% 0,30 -
28% 140% 24 -14% -7,0% 5 

620%19,0% 0,25 -
30% 150% 20 -15% -7,5% 4 

516%17,5% 0,20 -
32% 160% 16 -16% -8,0% 3 

412%16,0% 0,15 -
34% 170% 12 -17% -8,5% 2 

38% 14,5% 0,10 -
36% 180% 8 -

18% -9,0% 1 

24% 13,0% 0,05 -
38% 190% 4 -

19% -9,5% 0 

10% 0,0% 0,00 -
40% 200% 0  -

10,0% 0 
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