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Sammanfattning  

Detta är ett arbete som är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Södertörns Högskola 

och Stockholms Akademiska Forum. Projektet åsyftar att främja jämställdhet på medelstora 

svenska företag. Jag har arbetat med ett företag som benämns Aktiva1. Det är ett företag, i 

bygg- och hantverksbranschen. Majoriteten av företagets anställda är män och jag har 

intresserat mig för vilken betydelse könet har i denna miljö. Syftet med min utredning var att 

undersöka konsekvenserna av kön och könsmaktsordning i detta företag för att belysa 

eventuellt diskriminerande strukturer och främja jämställdhetsarbetet på företaget.  

     Undersökningen bygger på intervjuer. Jag har intervjuat sex personer. Intervjuerna var 

halvöppna.2 Det material jag fått fram har tolkats enligt hermeneutiskt forskningstradition och 

analyserats med hjälp av genusvetenskapliga teorier. 

     Slutsatserna av denna undersökning är att kön i allra högsta grad har betydelse i 

organisationen. Män och kvinnor arbetade under olika förhållanden. Mannen var norm, han 

hade mer makt och möjligheter att påverka och styra sitt arbete, än kvinnorna. Kvinnorna var 

avvikare som fungerande bekräftande av normen. Både män och kvinnor bidrog på olika sätt 

till att bevara denna ordning. Förhållandena framställdes som naturliga och den manliga 

normen upplevdes som självklar. Ordningen reproducerades ständigt genom personalens 

beteenden. 

 

Sökord: könssegregation, könskonstruktion, arbetsorganisation och könsmaktsordning 

                                                
1 Aktiva är ett figurativt namn. I verkligheten heter företaget något annat. 
2 Halvöppna intervjuer är ett synonymt uttryck för halvstrukturerad intervjumetodologi. Detta innebär att jag som 
intervjuare utgått från ett frågeformulär men att informanten fått stort utrymme att tala fritt. 



   
 

Abstract 
 

This essay is part of a project between Södertörn University College and Stockholm 

Academic Forum. The focus of the project is gender equality in small- and medium sized 

companies. I have worked with a construction company called Activa3. The majority of the 

employees at the company were male and I was interested in the consequences of gender 

construction in such an environment. I think that the basic condition for equality work is an 

understanding of gender and the male norm. The purpose was to investigate how these things 

worked out in the Activa organisation. I wanted to investigate the consequences of gender and 

illustrate how discrimination can work. The conclusions are supposed to be a base for the 

company�s future equality opportunities. 

     The methodology for this investigation were interviews. I have interviewed six persons, 

whom all worked at the company-office. The interviews were informal conversations based 

on a semi-structured methodology. The information I got was interpret by the hermeneutic 

tradition and analysed by gender theories.    

     The conclusions of this study are that gender indeed affected the organisation structure. 

The male and female employees experienced different working conditions. The male norm 

were in fact setting the agenda in the organisation. The male employees had better 

possibilities to affect the working conditions compared to the women. Both men and women 

maintained this structure. They were all acting in order of their expectations. The consequence 

of these structures, and the behaviour of both men and women  at the company, creates an 

conception of the male norm as natural.   

      

 

 

Keywords: Gender equality, gender structures, working conditions, male dominated 

organisations 

 

                                                
3 Activa is not the real name of the company 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om jämställdhetsarbete, praktiskt såväl som teoretiskt. Jämställdhet har 

blivit ett modeord och används flitigt i olika sammanhang men med varierande innebörd.  Den 

allmänna politiska innebörden av jämställdhet bygger på insikten om en könsmaktsordning, det 

vill säga en struktur där män är överordnade kvinnor. Ordningen utmärkts av två principer 

isärhållning av kön och mannen som norm. 4 

     Med denna föreställning som utgångspunkt bedrivs jämställdhetsarbete av olika slag. I svensk 

jämställdhetspolitik har jämställdhetsarbete särskilt kommit att inrikta sig på åtgärder för att 

motverka könsmaktsordningen på arbetsmarknaden. Ett av de jämställdhetsproblem som ägnas 

mycket uppmärksamhet är segregation av olika slag. Segregation tar sig uttryck på olika sätt men 

den gemensamma följden är att kvinnor på olika sätt missgynnas. Segregation kan förekomma 

inom företag, då det handlar om vilka sorts arbetsuppgifter som utförs av respektive man och 

kvinna. Inom företag handlar det också om hur makt är fördelad, huruvida män och kvinnor är 

representerade i ledningspositioner och i styrelser. Vidare kan segregation förekomma mellan 

yrken och branscher. Problemet med detta är att kvinnors yrken inte har samma status som 

männens, detta märks bland annat genom att kvinnor i allmänhet betalas lägre löner. 

Segregationen upprätthålls av att män och kvinnor medvetet men även omedvetet reproducerar 

dessa diskriminerande strukturer. Personer som opponerar sig bemöts ofta av motstånd från sin 

omgivning.5 För att ordningen ska kunna brytas är det således ett första steg att de strukturer som 

begränsar mäns och kvinnors utrymme i arbetslivet uppmärksammas, för att det i nästa steg ska gå 

att åtgärda dem. För att reglera förhållandena på arbetsmarknaden finns jämställdhetslagen. Denna 

ålägger företagare att bedriva jämställdhetsarbete. Det har dock visat sig att många företag har 

mer eller mindre betydande problem med detta arbete.6 Forskning har visat att bristerna i 

jämställdhetsarbetet ofta kan förklaras med att företagarna har svårt att relatera till 

jämställdhetsbegreppet. Ordet jämställdhet associeras i företagsvärlden ofta till socialpolitik och 

samhällsansvar och således inget som företag har skyldighet att eller ens bör befatta sig med. Att 

framhålla jämställdhet som ett samhällsproblem utanför företagets sfär ser jag som en bristande 

förståelse för betydelsen av genus och konsekvenser av könsmaktsordningen. Grunden för att 

förstå jämställdhet och således även för att kunna bedriva jämställdhetsarbete är att bejaka könets 

betydelse. Att se kön som struktur är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna tala om 

jämställdhet. Jag tycker därför att det är viktigt att uppmärksamma hur denna förståelse ser ut på 

                                                
4 Könsmaktsordning används synonymt med könsordning. Jag har dock valt att benämna det könsmaktsordning för att 
understryka den maktaspekt som begreppet rymmer. 
5 Wahl, Höök, Holgersson och Linghag 2001;Höök 2001; Abrahamsson 2000; m.fl 
6 Schauman 2003; Wahl m.fl 2003 
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svenska företag. För att kunna bedriva jämställdhetsarbete är det nödvändigt att i arbetets 

inledningsfas utreda förståelsen och föreställningarna kring detta. Denna uppsats bygger på en 

undersökning som gjorts i samarbete med företaget Aktiva7 i syfte att främja jämställdheten på 

arbetsplatsen. Det är ett första steg i utvecklandet av företagets framtida jämställdhetsarbete och 

syftar därför till att undersöka förståelsen för jämställdhet, kön och könsmaktsordning på 

företaget. 

      

Problemställning och syfte 
Undersökningen på Aktiva har skett med övergripande syfte att främja jämställdhetsarbete på 

företaget utifrån de förutsättningar som där finns. Eftersom jag anser att grunden för 

jämställdhetsarbete är att se kön som struktur vill jag fokusera på dess betydelse i organisationen. 

Syftet med detta arbete är således att skapa förståelse för hur förhållandena på Aktiva är relaterade 

till könsmaktsordningen och de jämställdhetspolitiska antagandena, vilket i sin tur utgör grunden 

för företagets framtida jämställdhetsarbete.  

     De frågeställningar detta arbete vilar på är: Vad innebär det att vara kvinna respektive man på 

företaget? Vilka jämställdhetsproblem kan identifieras på företaget?  

      

Disposition 
Jag kommer att börja detta arbete med att redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter, där 

jag kort presenterar den forskningsposition till vilken jag ansluter mig. Därefter kommer jag att ge 

en redogörelse av tidigare forskning som är relevant för det område jag ämnar studera. Som 

anslutning på det första kapitlet vill jag slutligen förklara och belysa några begrepp som har stor 

relevans och ständigt berörs i detta arbete och presentera det undersökta företaget med ett par 

rader.  

     Kapitel två är ett metod- och materialkapitel.  Där redogör jag för hur denna studie har gått till, 

från materialinsamling till färdiga resultat. I kapitel tre presenterar jag de teorier som jag valt att 

bygga analysen kring. Efter den teoretiska redogörelsen följer en redogörelse för den empiriska 

undersökningen och en tolkning av det insamlade materialet. I detta kapitel tolkas materialet med 

de teorier jag valt att använda och vilka jag presenterat i kapitel tre. Avslutningsvis följer ett 

diskussions- och resultatkapitel, där jag diskuterar de slutsatser jag dragit kring undersökningen. 

                                                
7 Aktiva är ett figurativt namn. I verkligheten heter det studerade företaget något annat. 
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Detta arbete grundar sig i en socialkonstruktivistisk vetenskapstradition, vilket innebär att jag 

ansluter mig till föreställningen om att det inte finns någon objektiv sanning. Grunden i 

socialkonstruktivismen är att människan själv konstruerar all verklighet genom ett socialt samspel. 

8 Mitt sätt att tolka världen är att jag utgår från att könsmaktsordningen är den övergripande 

ordningen i vårt samhälle. Denna föreställning innebär att könens vara måste definieras, det går 

inte att tala om denna ordning om det inte finns två poler att relatera till, det vill säga dualismen är 

bärande för ordningen. Det ena kan inte existera oberoende av det andra.9 Det dualistiska 

tänkandet utgör en paradox. Samtidigt som jämställdhetspolitikens syfte är att utplåna den 

orättvisa struktur som värderar mannen högre än kvinnan måste strukturen ständigt belysas. Det 

motsägelsefulla ligger i att dekonstruera samtidigt som något skapas. Att framhålla könsskillnader 

för att synliggöra ordningen innebär risk för att kvinnan förpassas och fasthålls i en 

underordning.10 Denna problematik kan dock kringgås med en konstruktivistisk syn på kön. Jag 

anser att kvinna och man inte är något man föds till utan något man blir, det vill säga det som 

uppfattas som kvinnligt och manligt är endast kulturella och sociala föreställningar som vi själva 

reproducerar i ett en social interaktion. För att göra resonemanget om kön som social konstruktion 

lättare att begripa används begreppet genus. Genus kan förklaras på olika sätt, jag har dock valt att 

använda mig av Joan W Scotts definition. Hon ser genus som ett tudelat fenomen, där det första 

delen verkar som konstitut, det vill säga som ett grundläggande element i alla sociala relationer, 

vilka i sin tur baseras på föreställningar om könsskillnader.11 Innebörden i detta är att människan 

måste ses som formad av sin omvärld. Det andra grundläggande elementet i Scotts definition är 

maktrelationen, där mannen fungerar som norm och är överordnad kvinnan.12 Att använda genus 

som analytisk kategori är i detta arbete fruktsamt eftersom det gör det möjligt att tala om relation, 

konstruktion och makt utan att bli essentialistisk.13 I dagligt tal används dock begreppen kön och 

genus synonymt med varandra. För att inte förvirra läsandet av denna uppsats vill jag klargöra att 

jag kommer använda kön och könsmaktsordning, men då som uttryck för sociala konstruktioner. 

  

Litteratur och Forskningsläge 
Ett grundläggande forskningsområde angående jämställdhet har handlat om förändringar av 

könsmaktsordningen i organisationer. Förändringsforskning är mer eller mindre nationsbetingad. 
                                                
8 Sandberg 1999:40 
9 Wendt �Höjer och Åse 1999:70 
10 Scott 1993; Alcoff 1988; m.fl. 
11 Scott 1988:42 
12 Scott 1988:42 
13 Med essentialistisk menar jag något som tas som naturligt och biologiskt förutbestämt. 
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Även om grundstrukturen är den samma i olika länder, att kvinnor missgynnas och diskrimineras, 

så måste förändringsarbetet anpassas till varje enskilt land eftersom problemet alltid relateras till 

samhällsuppbyggnaden. I Sverige kommer mycket av forskningen på detta område från 

forskargruppen FOSFOR som idag finns vid Kungliga Tekniska Högskolan. Framträdande 

forskare från denna grupp är Anna Wahl, Charlotte Holgersson och Pia Höök och Sophie Linghag 

som skrivit en rad böcker. Framförallt har de fokuserat på kvinnors möjligheter till karriär och 

ledarskap.  

     Eftersom segregering anses vara ett betydande jämställdhetsproblem i Sverige har mycket av 

vår forskning inriktat sig på detta.14 Ekonomiproffessor Gunnel Forsberg analyserar segregering 

med hjälp av begreppet genderisering15 i sin avhandling Kvinnor och män i arbetslivet (1992) 

Hon menar att allt genderiseras, platser, föremål, arbete, språk och så vidare.16 Denna 

genderisering skapar och upprätthåller en dualism mellan kvinnligt/manligt. För att bryta 

segregeringen är det viktigt att könskodningsprocessen belyses och ifrågasätts, så att en kvinnlig 

genderisering inte per automatik underordnas manlig genderisering. Så länge könskodningen är 

intakt är det praktiskt taget omöjligt att skapa integrering på ett mellan könen jämställt sätt. Hon 

skriver att förändringsarbete är en svår konst och att det finns en fara i att uppmärksamma 

könskodningen då det istället kan vara negativt för den önskade effekten. Då maktordningen och 

könsbestämningen belyses finns det risk att den befästs och cementeras istället för att lösas upp.17 

     Inför denna studie är det relevant att uppmärksamma tidigare studier av mansdominerade 

arbetsplatser. Hanna Westberg har gjort en utvärdering på satsningar som gjorts inom 

verkstadsindustrin för att höja kvinnorepresentationen samt statusen på deras arbete. Hennes 

resultat presenteras i rapporten Könsmärkta jobb (1996) Hon skriver att problemet med starkt 

genderiserade miljöer är tudelat. För det första handlar det om att kvinnor är underrepresenterade 

på marknaden och för det andra handlar det om att de kvinnor som finns i dessa företag inte är 

representerade på positioner med möjligheter till utveckling, de har inte heller några högre 

positioner och begränsas till arbete som inte kräver någon grad av vidareutbildning, det vill säga, 

de lägst värderade jobben. 

     De resultat av sin studie som hon presenterar är att teoretiskt uppfattas kvinnor och män som 

likvärdiga på de mansdominerade arbetsplatserna, men i praktiken prioriteras ofta män. Detta kan 

förklaras med djupt rotade könsföreställningar som till exempel:  

- Om kvinnor börjar arbete med männens arbete sjunker statusen på jobbet och därmed männens 

status. 
                                                
14 Abrahamsson 2000:88; SOU 2004:43;m.fl 
15 Genderisering innebär en könsbestämning. Allt i vår värld kan associeras till kön. Könskodning är för mig ett 
synonymt ord till genderisering och jag kommer i denna text att använda båda orden. 
16 Forsberg 1992:122 
17 Ibid s 145 
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- Eftersom det ofta rör sig om fysikt jobb är inte kvinnor lika bra lämpade. 

- Kvinnor är sämre arbetskraft för att de stannar hemma och vårdar barn. 

- Kvinnor platsar inte på mansdominerade arbetsplatser eftersom det krävs att man är på ett 

speciellt sätt.18  

     Vidare skriver Westberg att det vanligtvis är män som definierar vilka egenskaper och 

kvalifikationer som efterfrågas samt vem som har dem. I båda fallen är det ett utryck för 

existerande maktförhållanden, där mannen är överordnad kvinnan. Westberg har också funnit att 

föreställningar om kvinnors och mäns olika uppgifter i hemmet överrensstämmer med 

uppfattningen om vilka arbetsuppgifter män respektive kvinnor bör ha. Arbetsdelningen i hemmet 

får på så sätt en könsgrundande effekt på arbetsdelningen på jobbet. 19 

     Även sociologiprofessor Gerd Lindgren har forskat kring kön i mansdominerade miljöer. I 

hennes avhandling kamrater, kollegor och kvinnor (1985) har hon studerat kvinnor på två olika 

mansdominerade områden. Hennes undersökning resulterar i en teori för hur kvinnor förhåller sig 

till ordningen i dessa miljöer. Hon menar att könsmaktsordningen upprätthålls av både kvinnor 

och män men på olika sätt och med olika motiv, vilka ofta är omedvetna.  

 

Bakgrund 

Detta avsnitt är till för att fördjupa förståelsen för den undersökning jag ämnar göra. För det 

första vill jag börja med att presentera det företag där arbetet är utfört. Därefter vill jag 

redogöra för ett par begrepp i syfte att fördjupa förståelsen för den empiriska undersökningen. 

 

Aktiva 
Aktiva är ett företag vars verksamhet är förlagd till byggbranschen. Företaget har cirka 90 

anställda, varav ett tjugotal arbetar på kontoret och resten är hantverkare. Personalen delas in i 

tjänstemän (de kontorsanställda) och kollektivare (hantverkarna och de som arbetar fysiskt). 

Majoriteten av de anställda är män. För tillfället finns det sju kvinnor anställda.  Kvinnorna är 

alla anställda på kontoret och räknas således till kategorin tjänstemän. Organisationen har en 

hierarkisk struktur. Överst i hierarkin sitter VD:n och under honom finns chefer tillsatta att 

styra över olika avdelningar.  

                                                
18 Westberg 2001:21 
19 Westberg 2001:21-23 
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Segregation 

Eftersom segregation är ett grundläggande begrepp i detta arbete vill jag redogöra för vad det 

närmare innebär. Isärhållandet av män och kvinnor, manligt och kvinnligt är, som jag skrivit 

om, könsmaktsordningens ena bärande logik och orsaken till vår könssegregerade 

arbetsmarknad. Könssegregeringen ses ofta som det största hindret för en jämställd 

arbetsmarknad.  I forskningen kring detta utgår man från segregering definierad i tre 

dimensioner, horisontell, vertikal och intern könssegregering. 

     Den horisontella könssegregeringen handlar om att dela in yrken i grupper utifrån dess 

könskodning, det vill säga vissa yrken blir kvinnoyrken och andra mansyrken. Denna 

föreställning vidhålls både praktiskt och föreställningsmässigt. Det strukturella problemet 

med horisontell könssegregering är att mäns och kvinnors arbete värderas olika. De typiska 

kvinnoarbetena präglas av många deltidstjänster och låga löner, vilket uttrycker de manliga 

arbetenas högre status.20  

     Den vertikala segregeringen innebär att kvinnor och män inte kan komma ifråga för vissa 

arbetsuppgifter därför att de tillhör fel könskategori då yrken, uppgifter och arbetsplatser är 

genusbestämda. Genusbestämningen är dock inte cementerad. Det förekommer omkodningar 

och forskning har visat att statusen på yrket följer genderiseringen. Ett kvinnligt yrke som blir 

manligt får högre status, samtidigt som ett manligt område som feminiseras sjunker i värde.21 

Den vertikala könssegregeringen är ett mer uppenbart uttryck för könsmaktsordningen än den 

horisontella. Denna innebär att män och kvinnor systematiskt inte kommer lika långt i sina 

karriärer. Denna sorts segregering har väckt störst intresse på senare tid, och mycket 

satsningar har gjorts i företagsvärlden på att rekrytera in kvinnor på höga poster. Det har dock 

diskuterats huruvida ökandet av kvinnor på chefspositioner och i företagsledningar leder till 

att kvinnor får mer makt. Individen får självklart mer makt men forskare i ämnet är oense om 

huruvida detta förändrar könsmaktsordningen.22 

     Den interna segregeringen beskriver, liksom den vertikala segregeringen, genuskontrakt 

inom organisationer. Detta kan både verka öppet och i det dolda. Öppen internsegregering 

handlar till exempel om att kvinnor och män anställs på samma arbetsplats men för att utföra 

olika sorters arbete. Arbetsuppgifterna är genderiserade och arbetsgivaren vill ha en 

personalstyrka som matchar föreställningen. Öppen internsegregering fungerar ofta enligt två 

principer. Den första är funktionalitetsprincipen, där kvinnor och män på samma arbetsplats, 

                                                
20 SOU 2004:43 s.231 
21 Hebson och Rubery 2004:202; Abrahamsson 2000:293; m.fl 
22 Forsberg 1992:130, jmf. Höök 2001 
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har olika uppgifter. Den andra är geografisk i den mening att män och kvinnor ofta arbetar på 

i olika rum och avdelningar men på samma fysiska arbetsplats.23 Den dolda interna 

segregeringen bygger liksom vertikalsegregeringen på genushierarkier. Kvinnor och män på 

arbetsplatsen ordnas efter en osynlig hierarki där män placeras på poster med större makt och 

mer möjlighet till medbestämmande och utveckling. Den interna segregeringen innefattar 

också specialisering inom så kallade avgenderiserade yrken. Det vill säga yrken där män och 

kvinnor är lika vanligt förekommande. Detta är tydligt inom exempelvis jurist- och 

läkaryrkena. Män tenderar inom dessa yrken att vara mer specialiserade än kvinnor. De 

manligt könskodade inriktningarna har högre status och anses vara mer prestigefyllda.24 Ofta 

förekommer olika sorters segregering parallellt på arbetsplatser och gränserna för vad som är 

vad flyter lätt ihop. Uppdelningen i dessa kategorier är dock relevant att göra eftersom den 

underlättar synliggörandet av de diskriminerande strukturerna. 

Jämställdhetsarbete 

I syfte att få det svenska samhället mer jämställt trädde den svenska jämställdhetslagen i kraft 

1980. Lagen har i syfte att reglera förhållandena på arbetsmarknaden. Denna lag innebär att 

arbetsgivare är tvungna att vidta olika sorters åtgärder för att förbättra kvinnors situation på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivare måste bland annat skapa arbetsförhållanden som lämpar sig 

för båda könen, förebygga och förhindra sexuella trakasserier, försöka bryta segregering 

genom exempelvis rekrytering, utbildning och kompetensutveckling, underlätta för 

arbetstagare att förena arbetsliv med föräldraskap samt upprätta en årlig lönekartläggning över 

sina anställda. Alla företag med mer än nio anställda ska enligt lagen ha en jämställdhetsplan 

som klart och tydligt beskriver hur företaget arbetar med jämställdhet. Varje år ska denna plan 

uppdateras och det gångna årets arbete utvärderas.25 För att se till att jämställdhetslagen 

efterlevs finns Jämställdhetsombudsmannen (JämO) vars uppgift att övervaka att lagarna 

följdes.26 JämO bedriver idag ett omfattande arbete med att utreda olika företags 

jämställdhetsarbete. De har märkt att många företag brister i sitt jämställdhetsarbete och att 

många saknar regelrätta jämställdhetsplaner.27 Anna Wahl framhåller att det är viktigt att 

anpassa åtgärderna till företagets förutsättningar. Hur jämställdhet uppfattas av makthavarna i 

organisationen är ofta förklaringen till hur jämställdhetsarbete bedrivs. Enligt Wahl finns det i 

                                                
23 SOU 2004:43 s.55; Abrahamsson 2000:120 
24 SOU 2004:43 s55 
25 Jämställdhetslagen (1991:433) §13 
26 www.jamombud.se 2005-12-15  
27 www.jamombud.se 2005-12-15 
 



  8  

huvudsak fem dominerande föreställningar. De tre första föreställningarna hon definierar är 

alla förnekande. Det vill säga inställningen om att jämställdhet inte är något som kräver 

resurser. Det första sättet att förneka jämställdhetsarbete är se den egna organisationen som 

felfri. Ibland innebär detta att jämställdhetsproblem förnekas generellt, det vill säga ses som 

påhittade även i övriga samhället. Förnekandet behöver dock inte vara så totalt. Vissa 

organisationer kan erkänna att det finns jämställdhetsproblem i samhället men fortfarande 

utanför den egna organisationen. Det andra sättet att avfärda jämställdhetsarbete är att förklara 

det som en generationsfråga. Jämställdhetsproblem anses lösa sig av sig självt då nästa 

generation tar över. Detta resonemang motiveras ofta med föreställningen om att kvinnor fått 

det så mycket bättre för varje generation som går. Jämställdhet ses således som en naturlig 

utveckling. Ett tredje sätt att förskjuta jämställdhetsarbete är att argumentera för att 

jämställdhetsarbete innebär diskriminering av män. Könsordningen ses i detta fall inte endast 

som naturlig. Den framställs som eftersträvansvärd och bör på inga vis förändras.28 De 

återstående två föreställningarna om jämställdhet ses som legitimerande. Hur arbetet 

motiveras i organisationen kan dock variera, beroende på hur stor kunskap och insikt företaget 

har om kön och könsmaktsordning. Företag som kommit längst i sitt jämställdhetsarbete 

tenderar att bedriva det med vinst- och framgångsmotivation. De ser jämställdhet som en 

förutsättning för framgång. Företag som inte kommit riktigt lika långt i sin förståelse tenderar 

att bedriva jämställdhetsarbete som ett kvinnoprojekt, dock med potential att skapa ett bättre 

företag. 29  

 

2. Metod och Material 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på en empirisk undersökning av företaget Aktiva. 

Studien syftar till att vara exemplifierande, i den mening att det är ett specifikt företags 

förhållanden som problematiseras utifrån min referensram och det finns således ingen 

generaliserande ambition.  

     Detta kapitel vill jag inleda med en presentation av informanterna. Därefter för jag en 

diskussion kring hur intervjuer som metod fungerat i detta arbete. Slutligen redogör jag för 

hur jag tolkat materialet samt hur bearbetningen gått till. 

      

                                                
28 Wahl m.fl 2001:175 
29 ibid  
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Informanter 
Sammanlagt har jag gjort sex intervjuer med personal på Aktiva. I denna studie var det dock 

inte antalet informanter som var avvägande för materialinsamlingen. Jag efterstävade istället 

en mättnadspunkt i intervjuandet. Mättnadspunkten uppnås när jag som forskare fått 

tillräckligt med information till att bygga en analys.30 Eftersom jag är intresserad av könets 

betydelse på Aktiva blev det naturligt att intervjua både män och kvinnor. Jag efterfrågade 

informanter som hade en så homogen socioekonomisk profil som möjligt. Detta på grund av 

att jag anser att socioekonomisk tillhörighet är något som starkt påverkar könsidentiteten. 

Manlighets- och kvinnlighetsidealet skiljer sig klasser emellan. De informanter jag arbetade 

tillsammans med kom således alla att räknas till gruppen tjänstemän. Att jag använt mig av 

urvalet tjänstemän är av anledning att företaget är starkt segregerat. Hantverkarna och 

tjänstemännen har mycket olikartade arbetsförhållanden. Att låta både grupperna innefattas i 

denna studie skulle vara allt för omfattande. Informanterna utsågs i princip i samråd med 

företagets VD och gick till så att jag fick förslag av honom på personer att intervjua. Utifrån 

mina kriterier angående socioekonomisk profil och placering i företaget, valde jag från denna 

lista ut fyra personer att intervjua. Jag kontaktade själv informanterna och bokade in 

intervjutid. Informanterna hade möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället ett par dagar 

i förväg. Under intervjuerna väcktes dock intresse att intervjua även andra personer än de som 

VD:n föreslagit. Jag tog mig efterhand frihet att kontakta de personer som väckt mitt intresse 

och genomförde ytterliggare ett par intervjuer. Dessa var således inte med i beräkningen från 

början. Dessa av mig i efterhand utvalda informanterna hade inte samma möjlighet som de 

andra att förbereda sig inför intervjun utan ställde upp med kort varsel. Sammanlagt gjorde 

jag således sex intervjuer på företaget. 

      

Intervjuer   
Intervjumetoden som använts kan närmast beskrivas som halvstrukturerad.31 Varje intervju 

skedde med en intervjuguide som bakgrund.32 Intervjuguiden bestod av ett antal frågor 

strukturerade kring fem teman.33 Halvstrukturerade intervjuer innebär att de frågor jag ställde 

lämnades öppna för utveckling. Jag hade ett par frågor planerade till varje tema och beroende 

                                                
30 Ryen 2004:86 
31 Ryen 2004:122; m.fl 
32 Se bilaga  
33 Intervjuguidens tema är hämtade från företagets jämställdhetspolicy, vilken i sin tur är strukturerad kring JämOs 
föreskrifter över områden som ska innefattas i en jämställdhetsplan. 
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på intervjusituation improviserade jag följdfrågor där jag kände att mer information fanns att 

hämta. Detta innebar att intervjuerna kom att likna inofficiella samtal, rörande ett visst ämne. 

     Varje intervju började med att jag presenterade mig själv och min undersökning samt 

redogjorde för hur intervjun skulle gå till, det vill säga hur frågeupplägget såg ut samt att jag 

upplyste alla informanter om min sekretess och att all information de gav var konfidentiell. 

Intervjuerna var ungefär 45 minuter långa och skedde i ett konferensrum på Aktivas kontor. 

Jag var på kontoret vid tre olika tillfällen och fick således även en viss inblick i det dagliga 

arbetet. Alla intervjuer spelades in på band för att kunna transkriberas och underlätta 

analysarbetet. 

      

Reflektioner kring intervjuerna 
I intervjusituationen är det viktigt att vara medveten om den betydelse jag som forskare har. 

Intervjuer är alltid en mellanmänsklig interaktion, som utvecklas mer eller mindre spontant. 

Det handlar inte endast om språk och ord utan lika mycket om gester och implicita referenser 

som uppstår mellan intervjuare och informant under intervjun.34 Som intervjuare sitter man 

alltid i en maktposition och det är viktigt att vara självreflexiv och beakta sin egen betydelse, 

för materialinsamling såväl som tolkning. För det första är det jag som forskare som styr 

intervjun med och genom mina frågor. Dessutom är det jag som tolkar materialet, väljer 

ingångar och perspektiv till analysen. Att besitta makt innebär ansvar. Det är viktigt att det 

råder en tillit mellan intervjuare och informant. För att värna om en god relation till mina 

informanter försäkrade jag dem om deras anonymitet och min sekretess. Min ambition var att 

inge förtroende om att bruka den information de gav på ett etiskt riktigt sätt. Forskarens 

självreflexion rör även intervjumetodologisk etik. I mitt fall hamnade jag i ett dilemma redan i 

inledningen. Enligt intervjumetodologi har informanten rätt att vara väl insatt i forskarens 

bakgrund och studiens syfte.35 För mig innebar detta vissa komplikationer. Jämställdhet är ett 

känsligt ämne som väcker associationer hos alla. Som jag tidigare skrivit om uppfattas 

jämställdhet i företagsvärlden ofta som något byråkratiskt och som långt bortom företagets 

intressen. Det finns alltid en risk att informanter anpassar sina berättelser till vad de tror att 

jag som intervjuare vill höra. För att undvika att informanterna intog en särskild attityd till 

mig och min undersökning tonade jag medvetet ner jämställdhet som ett begrepp. Jag 

presenterade vem jag var och vad jag gjorde på företaget men jag valde att i min presentation 

utesluta ordet jämställdhet för att göra ett mer neutralt intryck. I vissa fall då informanterna på 

                                                
34 Kvale 1997:52 
35 Ryen 2004:117.  
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eget initiativ ville veta mer om undersökningen undanhöll jag naturligtvis inte fakta. Min 

presentation som student från Genusvetarprogrammet var ibland tillräcklig för att väcka 

attityder. Vissa undrade om jag var �en sån där kvinnosakskvinna?� Andra berördes inte alls. 

Om det neutrala förhållningssättet berodde på bristande intresse eller okunskap om vad 

genusvetenskap innebär eller om de ansåg detta vara betydelselöst, är svårt att svara på.  

   

Analysprocess och tolkningsmetod 
I detta avsnitt vill jag utveckla resonemanget om hur jag tolkat intervjuerna. Jag har använt 

mig av den hermeneutiska tolkningstraditionen. Enligt hermeneutiken är intervjusituationen 

såväl som analysarbetet tolkningsprocesser som utförs i sammanhang. Att tolka material 

enligt hermeneutisk tolkningstradition bygger på en förståelse för materialet som en helhet 

bestående av delar. 36  I detta fall handlar det om att varje intervju läses på två sätt. Först som 

helhet, som ger mig en övergripande bild av materialet. Därefter dekonstruerar jag 

intervjutexterna i de olika de olika teman som utkristalliserat sig i tidigare faser. Slutligen 

återgår jag till texten som helhet för att inte förlora den sammanhållande meningen.  

     I detta arbete kan analysprocessen beskrivas i tre faser. Analysens första fas utgjordes av 

mitt mottagande av informationen och den skedde således under själva intervjun. Allt medan 

informanterna gav mig sin berättelse började jag tolka vad de sa och vad som menades, 

omedvetet såväl som medvetet från både min och deras sida.    

     Den andra analysfasen var transkriberingen av intervjuerna, vilket enligt sociologen 

Steinar Kvale kan ses som analysens grundläggande fundament.37 Det är vid transkriberingen 

som teman och sammanhang börjar skönjas. Utskriftsarbetet skapade en röd tråd kring ett par 

teman som jag kunde följa genom intervjuerna, vilka senare har fått utgöra strukturen för 

materialredovisningen. Ett grundläggande tema var att det fanns en genomgående skillnad 

mellan männens och kvinnornas information, vad de sade såväl som hur de sade det. Männens 

berättelser liknade varandra, på samma sätt som kvinnorna på många sätt gav en enhetlig bild. 

Informanterna förmedlade således en könsdelad bild av företaget. Andra teman rörde 

specifika företeelser på företaget, strukturer och händelser.  

     Den tredje analysfasen är själva bearbetningen av de utskrivna analyserna. Det 

hermeneutiska tolkningssättet sätter här självreflexiviteten i fokus. Som forskare måste jag 

vara medveten om betydelsen av den idévärld som jag själv befinner mig i. I detta fall 

                                                
36 Kvale 1997:51; m.fl 
37 Kvale 1997:147 
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handlade det mycket om den förförståelse jag hade angående kön och könsmaktsordning, men 

även föreställningar om vad tonfall, kroppsspråk och gester innebär.  

      

3. Teori 

Genus i mansdominerade organisationer 
Eftersom detta arbete syftar till att undersöka könets betydelse har jag använt mig av teori 

som beaktar genus i organisationer och särskilt mansdominerade. Rosabeth Moss Kanter har 

formulerat en tes som lyder �the job makes the person�, det vill säga organisationen formar 

människan. Hennes klassiska teori från slutet av 1970-talet anser jag fortfarande vara högst 

relevant och således även användbar i detta arbete. �The job makes the person� har under åren 

använts av många genusforskare och jag har i denna uppsats framförallt använt mig av Lena 

Abrahamssons och Anna Wahls tolkning av Kanters teori.  

     Kanters utgångspunkt är att män och kvinnor är lika till sina väsen men att deras olika 

villkor i organisationen konstruerar dem till att handla på olika sätt. Hon var banbrytande med 

att rikta kritik mot individorienterade förklaringsmodeller angående kvinnors och mäns arbete 

och ville istället framhålla könsskillnader som struktur. Hon menade att organisationers 

normer och värderingar och attityder talar om för de anställda hur de ska agera. Eftersom 

könsmaktsordningen bygger på dualismen där det enas existens beror på det andras är 

manlighet beroende av kvinnlighet såväl i organisationer som i samhället i övrigt. Något som 

uppfattas som könsneutralt avslöjas i sin manlighet/kvinnlighet när något avvikande tillförs. 

Det sociala trycket som uppstår på kvinnor då de befinner sig i mansdominerade miljöer 

genererar beteenden och attityder som kan uppfattas könsrelaterade.38 Poängen är att det som 

uppfattas som manligt och kvinnligt beteende är resultat av platsen i sig. Genus är med andra 

ord i allra högsta grad inlärning och varierar beroende på organisationens struktur.39 Genus i 

organisationer kan studeras utifrån tre strukturer menar Kanter. Den första strukturen är 

förekomst i organisationen, det vill säga minoritet kontra majoritet. Den andra är 

möjlighetsstruktur och den tredje maktstruktur.40   

     Kanters teori har kritiserats för att inte beakta hur dessa strukturer är beroende av varandra 

och underordnade den samhälleliga könsmaktsordningen. Denna kritik finner jag befogad och 

det är med anledning av detta som jag använt mig av modifikationer. Om kritiken beaktas får 

                                                
38 Wahl m.fl 2001:115 cf. Kanter 1977 
39 Abrahamsson 2000:103 
40 Wahl m.fl. 2001:175 cf. Kanter 1977 
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det till följd att organisationers genusbestämningar inte går att studera avskärmade från sin 

omgivning. Det finns alltså ett samband där samhällsordningen påverkar 

organisationsordningen. Vad som är manligt och vad som är kvinnligt är inte heller statiskt, 

det tar sig ständigt nya skepnader och skiljer sig dessutom åt från en organisation till en 

annan.      

Minoritetsstruktur 

Kanter menar att minoritetskap/majoritetskap får konsekvenser för individens prestationer. 

Att vara i minoritet ger för det första konsekvenser av att det skapas en kontrasteffekt. Detta 

innebär att minoritetens avvikande gör majoriteten medveten om vad de har gemensamt och 

att detta gemensamma inte är konstant utan måste upprätthållas. Kontrasteffekten medför 

således att skillnaden mellan män och kvinnor tenderar att överdrivas i syfte att bevara 

manlighetens överläge.41 För det andra innebär minoritetskap assimilering. Detta betyder att 

avvikaren aldrig ses som individ. De blir istället bedömda utifrån generaliserande stereotyper. 

Konsekvenser av assimilering i organisationer är att vissa arbetsuppgifter och områden 

tilldelas minoriteten. Då kvinnor är i minoritet, vilket är fallet i denna undersökning, innebär 

det att de områden och funktioner som bestäms kvinnliga är begränsade och de 

stereotypiseringar som förekommer har ofta diskriminerande inslag, kopplade till sexualitet. 

Assimileringen upprätthålls då stereotyperna bekräftas, vilket ofta händer, då det är lättare att 

acceptera en tilldelad roll än att försöka bekämpa den. 42 

Maktstruktur     

Det andra strukturella sättet att studera genus på är som maktstruktur43. Med makt menas 

möjligheter att använda och utnyttja organisationens resurser. Makt definieras utifrån 

personens formella arbetssituation, vilken kontakt och relation hon/han har till kollegor, 

chefer och underordnade. Vidare innebär makt graden av möjlighet till fritt styrande och 

påverkande av sitt arbete samt hur synliga och relevanta ens arbetsuppgifter är.44 I företag 

innebär detta att kvinnorna ofta är placerade på tjänster med låg status. De har ofta små 

möjligheter till avancering och liten möjlighet till att påverka organisationen i helhet såväl 

som sitt eget arbete. Personer med liten makt är i högre utsträckning än andra angelägna om 

                                                
41 Wahl m.fl. 2001:71 cf. Kanter 1977 
42 ibid 
43 Makt är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt beroende på vad resonemanget berör. Eftersom det 
skulle ta allt för stort utrymme att redogöra för innebörden i maktbegreppet kommer jag i detta avsnitt att använda mig 
av Kanters definition av makt i organisationer. Jag anser dock att hennes definition är förenklad och att det i 
verkligheten tillkommer betydligt fler maktaspekter.  
44 ibid s.70 
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att kontrollera sitt revir och bevaka sina intressen. De är måna om att framhålla vikten av sitt 

arbete och är ofta självhävdande och intar automatiskt en försvarsställning gentemot 

arbetskollegor. Personer med liten makt och med detta beteende mönster uppfattas ofta inte 

som potentiella chefer och de gräver således sin egen grav och cementerar sin låga position.45     

Möjlighetsstruktur 

Den tredje strukturen benämner Kanter som möjlighetsstruktur. Möjligheter handlar om 

förmågan att kunna förflytta sig och utvecklas i organisationen och att påverka löneutveckling 

såväl som arbetsförhållanden. Ofta uppfattas möjligheter som synonymt med att förflyttas 

vertikalt i organisationen. Kännetecknande för personer med små möjligheter att utvecklas är 

att de tenderar att begränsa sina ambitioner och att de ofta undervärderar sig själva. Personer 

med små utvecklingsmöjligheter har ofta låga förväntningar på sig från omgivningen, vilket i 

sin tur tenderar att skapa självuppfyllande profetior. Kvinnor tenderar att tillskrivas små 

utvecklingsmöjligheter och små arbetsbefogenheter vilket leder till sämre självkänsla och låg 

tro till sin egen kapacitet och i förlängningen leder detta till att de stannar kvar på låga 

positioner.46     

      

Det första könet  
I genusteoretiska organisationsstudier är det vanligt att kvinnligheten fokuseras. Det finns 

dock risker med detta. Genom att fokusera på kvinnans förhållanden riskerar hon att 

cementeras i en roll som avvikare och bekräftar således den manliga normen. En central 

utgångspunkt för organisatoriska genusstudier är att manligheten i lika hög grad bör 

problematiseras för att inte riskera att forskningen får effekt av att normen legitimeras.47 

Manlighet är på samma sätt som kvinnlighet en konstruktion inom genusordningen och inom 

maktstrukturer.48 Det finns olika sorters manlighet som på olika sätt förhåller sig till varandra. 

Detta kan beskrivas som tre element; hegemoni, underordning och delaktighet. Manligheten 

har i sig en inneboende makthierarki. Överst i denna hierarki finns den hegemoniska 

manligheten. Denna skapas av ett samspel mellan kulturella ideal och institutionell makt och 

är på så sätt kollektiv snarare än individuell. Vad som är hegemoniskt varierar och förändras 

över tid.49 Den hegemoniska manligheten är ett ideal som praktiskt taget aldrig personifieras, 

                                                
45 Wahl m.fl. 2001: 70 
46 ibid s.68 
47 Wahl m.fl 2001:135 
48 Connell 1995:100 
49 ibid. s 100 
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det vill säga den ideala manligheten är en föreställning och en utopi. Den fungerar som mål 

och något att sträva efter men i själva verket finns det inga män som lever upp till den helt och 

hållet. Av vikt är dock att belysa att alla män erhåller manlighetens utdelning även då de ej 

lever upp till hegemonin. Den viktigaste innebörden i manlighetskonstruktion är 

avståndstagandet från kvinnligheten. Avståndstagandet beskriver manlighetens andra element 

underordning, där kvinnan och det som förknippas med kvinnlighet underordnas alla former 

av manlighet. Delaktigheten innebär att alla män oavsett plats i den inre hierarkin, 

reproducerar ordningen och könskonstruktionen.50  

     I alla organisationer finns således olika manligheter ordnade i en inbördes hierarki och 

normen ligger i att skilja sig från kvinnan. I mansdominerade organisationer upprätthålls 

manligheten på olika sätt. Manligheten innebär synliga strukturella handlingar såväl som 

symboliska uttryck. Symbolisk manlighet skapas ofta genom informell homosocial 

gemenskap.51 Ofta är denna gemenskap så utformad att kvinnorna inte skulle kunna delta 

även om de önskade. Det kan exempelvis röra sig om aktiviteter där fysisk styrka eller 

konventionella normer försvårar kvinnors deltagande.52 Ett exempel på detta är den så kallade 

bastukulturen, där män badar bastu och dricker öl. Jakt är ett annat exempel. Det är en 

aktivitet där endast ytterst få kvinnor deltar.  

     Strukturellt framhålls manligheten ofta i två principiella mönster, teknik och fysisk 

styrka.53 Männens arbetsuppgifter anses ofta kräva en högre teknisk kunskap än de 

arbetsuppgifter som är kvinnans. Kopplingen mellan teknik och manlighet utgör en tydligt 

segregerande kraft. Både män och kvinnor anser att män är mer tekniska och bättre lämpade 

för sådana sysslor än kvinnor. Detta får konsekvenser av att män prioriteras då det gäller 

teknisk fortbildningen och kvinnans underordningen förstärks och reproduceras. Att ha tunga 

jobb och arbeta med stora maskiner är en viktig statusakt i många mansdominerade 

organisationer. Att män prioriteras framför kvinnor motiveras ofta med fysisk styrka.54 Dessa 

strukturella och symboliska processer fungerar uteslutande för kvinnor och hjälper således till 

för att garantera att kvinnor inte utgör hot mot männens positioner.       

 

                                                
50 Connel 1995:100 
51 Abrahamsson 2000:116 
52 ibid 
53 ibid s 117 
54 ibid 
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Att förhålla sig till könsmaktsordningen 
Sociologen Gerd Lindgren har bedrivit forskning i syfte att förklara upprätthållandet av 

könsmaktsordningen. Framförallt har hon fokuserat på mansdominerade arbetsplatser och 

studerat kvinnor som minoritet. I sin forskning har Lindgren identifierat att kvinnor utvecklat 

strategier för att förhålla sig till könsmaktsordningen, samtidigt som de legitimera sin existens 

i mansdominerade miljöer. Kvinnornas strategier är av fem slag varav den första är 

förnekande, de tre följande olika former av anpassning och den femte avståndstagande.   

     Den första strategin beskriver Lindgren som konformiststrategin. Hon menar att detta är en 

vanlig strategi för kvinnor att anamma då de är nya på ett mansdominerat företag. Denna 

strategi innebär att kvinnor försöker spela med samma förutsättningar som männen. Målet är 

att få könsmaktsordningen urkopplad just gällande henne själv. De problem en 

konformistkvinna stöter på ses som företagsspecifika. Konformistkvinnorna konkurrerar med 

andra kvinnor som om hon vore man. För att lyckas och göra karriär tar hon avstånd från 

andra kvinnor och framhåller likheten med män. Paradoxalt nog ser hon sig som ett undantag 

och som bevis för att kön inte spelar någon roll för om man lyckas eller inte. 55 Enligt 

Lindgren finns det i en organisation bara utrymme för en eller högst ett par konformister. Hur 

många som får plats varierar från organisation till organisation. Av betydelse är hur stark den 

manliga kulturen är. Glastaket nås då den manliga normen hotas. Enligt Lindgren är 

konformisternas inbrytande inte på något sätt normgivande. Så fort de försvinner, slutar eller 

förflyttas försvinner spåren efter dem vilket bekräftar den manliga normen. Konformisten blir 

undantaget som bekräftar regeln.56  

     Vanligtvis överger kvinnor relativt snabbt konformiststrategin och övergår till ett annat 

förhållningssätt. Denna övergång kan både vara omedveten och medveten. I denna 

transformation övergår de från att förneka ett könsmaktssystem till att acceptera det och 

anpassa sig till det.57 Att överge konfomiststrategin innebär en övergång till en 

avvikarstrategi. Enligt Lindgren är dessa av tre slag och kan innebära en anpassning såväl som 

en protest till ordningen.   

     Den första avvikarstrategin är innovation. En innovatör uppträder i enlighet med hur en 

kvinna förväntas göra. Denna strategi kan ses som en klar utveckling av 

konformitetsprincipen. Här har kvinnan kvar sin karriäranda och vill fortfarande klättra uppåt 

i företaget. Vad som har ändrats är bara hennes medel och hennes attityd, istället för att 
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urkoppla könsmaktsordningen vill hon nu vända könsmaktsordningen till sin fördel. Målet är 

att komma i åtnjutande av sina manliga kollegors beskydd.58 Det finns dock uppenbara risker 

och svårigheter med denna strategi. Lyckas man så är det en individuell prestation, där 

förutsättningarna varit särskilt gynnsamma. Osäkerheten med strategin ligger i att innovatörer 

lätt kommer i konflikt med varandra vilket i förlängningen ligger dem till last. Det är också 

vanligt att de blir föremål för konflikter mellan män och kan lätt förlora sin ställning om en ny 

chef tillsätts. Innovatörernas kompetens förnekas ofta i relevanta avseenden och det blir 

vanligtvis ingen karriär av denna strategi.59 

     Den andra avvikarstrategin är ritualism. Denna strategi går ut på att kvinnan söker trygghet 

i traditionen och förliknar sig med den roll som tilldelas henne som kvinna. Hon verkar på det 

sätt som förväntas av henne enligt ordningen. Ofta leder detta till deltidsarbete, 

arbetspositioner utan möjlighet till utveckling och lågt värderade arbetsuppgifter.  

     Den tredje avvikarstrategin innebär en tillfällig flykt från könsmaktsordningen. Detta kan 

innebära en ordagran flykt, där kvinnan lämnar arbetsplatsen, men det kan även innebära att 

helt enkelt vägra konkurrera med männen i så hög utsträckning som möjligt. En flykt på detta 

sätt innebär exempelvis att söka omplacering till avdelningar där kvinnor dominerar eller till 

individuellt, oberoende arbete. Att förhålla sig till ordningen på detta sätt, är starkt kopplat till 

individualitet på samma sätt som konformismen. Konformistens framgång eller som i 

flyktingens fall, misslyckande ges individuella förklaringar. Att agera på detta sätt är ofta 

kopplat till en upplevelse av att sitt misslyckande grundas på den egna oförmågan, i likhet 

med konformistens egna kompetens som avgörande för en eventuell framgång.60  

     Den femte principen innebär avståndstagande från ordningen i form av aktivt motarbete. 

Enskilda kvinnor som anammar denna strategi får rollen som rabiat kvinnosakskvinna. Hon 

görs ofta till allmänt åtlöje. Hon får ta på sig alla sidouppgifter som har med jämställdhet att 

göra och hon har ofta svårt att bli tagen på allvar.61 

     Även män har olika strategier att förhålla sig till könsmaktsordningen. De manliga 

förhållningssätten kan sägas vara av tre slag.62 Den första mansstrategin är förnekande. Detta 

innebär att mansdominansen osynliggörs. Könsmaktsordningens uttryck ses som naturliga. 

Att kvinnor arbetar under andra villkor än männen förklaras enligt förnekaren med 

personlighet. Om kvinnor inte kommer lika långt som männen i sina karriärer, eller inte får 
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tillgång till samma fördelar som männen i sina yrken och på sina arbetsplatser anses det bero 

på dem själva. Kvinnorna har sig själva att skylla för sin låga ställning.63 Förnekarstrategin 

kan ses ha likhet med den kvinnliga konformiststrategin i sitt betonande av individualitet. 

     Den andra mansstrategin är erkännande. Detta innebär att mansdominansen och 

maktövertaget erkänns men utan någon ansats till förändring. Ofta utses en syndabock som 

orsak till strukturen och missförhållandena. Syndabocken får ta ansvaret för situationen. På så 

sätt undkommer man problemet som struktur. Konstruktionen av ordningen och den rådande 

manligheten förblir oproblematiserad. 64  

     Den tredje strategin är precis som för kvinnorna ett avståndstagande från ordningen. 

Avståndstagandet kan vara passivt eller aktivt. Ett passivt avståndstagande karaktäriseras ofta 

av den delaktiga manligheten.65 Mannen ser ordningen och förhåller sig kritisk. Skillnaden 

mellan en passiv avståndstagare och den erkännande mannen är att den passivt 

avståndstagande även tar på sig skuld men han arbetar dock inte för att motverka ordningen. 

Det aktiva motståndet innefattar däremot jämställdhetsfrämjande arbete. En man som aktivt 

arbetar för jämställdhet blir motarbetad på samma sätt som en jämställdhetsarbetande 

kvinna.66 

 
      

4. Tolkning av Empiri 

Analysen består av två delar. Den första delen är en generell problematisering kring könets 

betydelse i företaget. Denna del är deskriptiv i sin karaktär, i vilken jag med en teoretisk 

förankring beskriver förhållandena på Aktiva. I den följande delen problematiserar jag 

konsekvenserna av kön och könsmaktsordning på företaget. Denna del är strukturerad i olika 

avsnitt. Varje avsnitt börjar med en redogörelse för kvinnans och därefter mannens upplevelse 

av det aktuella fenomenet. Dessa upplevelser problematiseras därefter och empirin förankras i 

teori. Inför detta kapitel är det viktigt att återigen framhålla att alla tolkningar, beskrivningar 

och redogörelser är färgade av min förförståelse och mina vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. Det finns ingen objektiv sanning. Detta är endast ett av flera möjliga sätt att 

förstå förhållandena på Aktiva. 
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Del 1 - Generell problematisering kring könets betydelse på Aktiva 

 
Det första och det andra könet 

Isärhållande av könen är en tydlig struktur på Aktiva. Detta upprätthålls både av män och 

kvinnor. Både socialt och strukturellt värnar personalen om att skilja på manligt och kvinnligt, 

män och kvinnor. Det finns en tydlig betoning kring vad som är männens områden och vad 

som är kvinnornas. Den rådande föreställningen är att detta är två helt olika saker, som i vissa 

fall kan vara kompletterande, och tillsammans skapa något positivt. I de flesta fall framhålls 

dock bara kvinnorna och kvinnligheten som avvikande, vilket är karaktäristiskt för en 

minoritet.67 Isärhållandet är av både formell/praktisk och informell karaktär. 

     Praktiskt finns det en skillnad i kvinnors och mäns arbete. Alla informanter är anställda på 

Aktivas kontor och det finns således inte någon geografisk isärhållning. Vad som skiljer 

männen och kvinnorna åt är istället arbetsuppgifter. Det finns områden på företaget som 

feminiserats, vilka är ekonomi och administration. Dessa områden kan beskrivas som �dead-

end jobs�.68 Kvinnorna saknar möjlighet till utveckling och karriär. Det arbete som är 

värdefullt för företaget är det praktiska. Detta arbete är tilldelat männen och det är således de 

som har möjlighet att avancera och utvecklas inom företaget. Organisationsstrukturen bygger 

på att varje avdelning har sin egen chef som i sig lyder under VD:n. I enlighet med 

könssegregeringsteori och den vertikala segregeringen är män i större utsträckning än kvinnor 

chefer. I detta fall förhåller det sig dock inte så. Trots den låga andelen kvinnliga anställda har 

en av dem blivit chef, och motsäger sig således principen om vertikal segregering. På Aktiva 

innebär det kvinnliga ledarskapet ett förfogande över företagets feminiserade avdelning, vilket 

är ett karaktäristiskt signalement för kvinnligt ledarskap.69 De kvinnliga anställda arbetar 

således närmast under en kvinnlig chef. Detta ser jag som uttryck för att isärhållandets logik 

vid vissa tillfällen är starkare än den hierarkiska principen. Ett ledarskap kan lämnas över på 

en kvinna så länge männens område förblir orörda och på så sätt fortfarande kan var 

överordnat kvinnliga områden.     

     Den informella karaktären av isärhållandets är symboliken i könskonstruktionen, det vill 

säga de föreställningar som förknippas med manlighet och kvinnlighet. Då kvinnorna kom in 

på männens företag skapades manligheten. Kvinnorna var avvikare, till vilka männen kunde 
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förhålla sig som män. Deras könsidentitet fick ett sammanhang gentemot kvinnan stärktes 

männens själklarhet och normen aktualiserades. Männen förmedlar att stämningen inom det 

manliga kollektivet blev bättre med närvarande kvinnor, vilket jag tolkar som ett uttryck för 

att manlighetens inre hierarki dämpades då de gemensamt kunde förhålla sig överordnad 

kvinnan. �Det är bra med tjejerna, de gör det trevligare här, det blir inte en lika rå jargong. 

Det är som om killarna känner av när det kommer in en tjej i rummet. Det snackas inte på 

samma sätt. Det är skönt.�  

     Vad som kännetecknar isärhållandet är således en uppdelning av kvinnliga och manliga 

arbetsområden och en assimilering av kvinnorna. Hur detta kommer till uttryck exemplifierar 

jag och problematiserar i analysens andra del.  

 

Ensamhetens röst   

Isärhållandet bygger på en föreställning om män och kvinnor som olika och det finns 

förväntningar på vad könstillhörigheten innebär. Det finns dock alltid dem som på något sätt 

inte anpassar sig till ordningen. I detta fall vill jag problematisera vad det innebär att vara 

kvinnlig chef , då detta strider mot den föreskrivna ordningen på företaget.  

    Den kvinnliga chefens strategi passar in i kategorin konformist.70 I hennes sätt att tala 

framhålls en individualitet som återfinns bland företagets andra avdelningschefer. Cheferna 

tenderar att tala om sina arbetare som grupp. I kvinnans fall talar hon om dem som �sina 

tjejer�. Hennes familjesituation, personlighet och utstrålning skiljer sig från de andra 

kvinnornas.  Hon talar mer rättframt, är inte lika mån att dölja kritik som de andra 

kvinnorna.71  Hon är öppnare och utstrålar mer självsäkerhet. Hennes avvikande från de 

stereotypa föreställningar om kvinnlighet samt distanseringen från �kvinnokollektivet� på 

företaget tolkar jag som en strävan efter att framhålla likheten med män, vilket är ett 

signalement för konformiststrategi.72 Det kvinnliga chefskapet ser jag, som jag skrivit om 

tidigare, som ett uttryck för att isärhållningens princip för tillfället styr könsmaktsordningen. 

Männen kan förhålla sig till kvinnan som chef på grund av att hon kan ses som avvikande från 

det kvinnliga kollektivet. Hon är undantaget som bekräftar regeln.  

 

                                                
70 Lindgren 1985:64 
71 Detta är speciellt för kvinnorna och jag kommer analysera detta beteende längre fram i analysen. 
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Del II � Könsmaktsordningens konsekvenser och uttryck  

 
Den goda arbetsplatsen� 

Att Aktiva är en bra arbetsplats ville män och kvinnor gärna framhålla. Särskilt kvinnorna var 

måna om att berätta vilken bra arbetsplats Aktiva är.� Det är ett mycket trevligt företag och en 

bra arbetsplats.� �Lokalen kanske inte är den mest attraktiva men det är vad som finns 

innanför väggarna som gör det bra. Det som gör att man vill arbeta här.� Kvinnornas positiva 

upplevelse av företaget är i princip helt och hållet förknippad med den sociala miljön. De 

vittnar om en gemenskap på arbetsplatsen som gör att det är bra att arbeta där.� Jag trivs bra 

här, vi tjejer håller ihop. Det är trevligt.� �Lunch brukar vi äta tillsammans i matsalen�..nej 

inte cheferna, bara vi tjejer tillsammans.�  

     Männen på Aktiva bekräftar den positiva bilden av företaget. Vad som dock skiljer mellan 

männens och kvinnornas berättelser är att männen är mer återhållsamma i sitt berömmande. I 

deras beskrivningar upplever jag en högre förväntan på arbetsplatsen. De har ett neutralt 

utgångsläge och avstår snarare från kritik hellre än att ge direkt beröm. � Jo visst är det ett bra 

jobb. Det är dumt att klaga.� �Det är ett bra jobb. Alltid tungt att gå upp på måndag morgon 

men så är det väl alltid.� 

     Männens och kvinnornas olika sätt att belysa företagets positiva sidor kan tolkas utifrån ett 

maktperspektiv. Att besitta makt kan innebär att känna en trygghet i tillvaron och uppleva sig 

ha ett större handlingsutrymme.73 Att männen är mer kritiska till situationen tolkar jag som ett 

uttryck för makt. De är norm och självskrivna på ett sätt som kvinnan inte är. Som en tyst 

överenskommelse dikterar männen villkoren. Kvinnornas inställning till företaget vittnar om 

att de vet att det är på männens villkor de befinner sig där. För att inför sig själva rättfärdiga 

sin existens på denna manliga arena är det viktigt att framhålla fördelarna och förhålla sig 

positiv till arbetsplatsen. I männens beskrivningar berörs inte kön, vilket jag tolkar som 

ytterliggare ett uttryck för en oproblematiserad självskrivenhet. Att kön har betydelse uttrycks 

dock indirekt i kvinnornas beskrivningar där assimileringen framträder. Det som faktiskt 

beskrivs som positivt med företaget är implicit de själva och den kvinnliga gemenskapen. 

Kvinnornas gemenskap är separatistisk och innefattar bara kvinnorna själva. Genom att 

benämna sitt kollektiv som �tjejerna� stänger de dörrarna för männen att bli delaktiga. 

Assimileringen tar sig således uttryck i att kvinnorna skapat en �kvinnlig ö� i det �manliga 
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havet�. Detta hjälper dem att rättfärdiga sin existens och uppleva sig själva som självklara och 

naturliga på sin arbetsplats. Detta kan tolkas som ett kollektivt anslutande till flyktstrategin.74 

I den kvinnliga gemenskapen har kvinnan möjlighet att bli individ och således fri från den 

kollektiva assimileringen.  

     Kvinnornas sätt att framhålla organisationen som positiv kan även tolkas som ett uttryck 

för en ritualistisk strategi.75 Det innebär ett accepterande av den låga position de tilldelats, 

vilket kan förklaras med dålig självkänsla, en inställning till att de blir behandlade som de 

förtjänar och att det inte är någon idé att ha högre ambitioner. De accepterar således 

situationen och könsmaktsordningen.  

 

�som trots allt har lite problem 

Även om den övergripande inställningen till företaget är positiv bland både män och kvinnor 

vittnar informanterna om vissa problem. Det första som jag vill ta upp är kritiken till 

organisationsstrukturen. Både män och kvinnor har invändningar till arbetsordningen, även 

om kritiken är av olika slag och riktad mot olika saker. Kvinnornas kritik till 

organisationsstrukturen handlar om bristande integration. Olika avdelningar beskrivs arbeta 

med sitt och det saknas interaktion och insikt i varandras arbete. �Det skulle vara bra om alla 

samarbetade lite mer. Det känns ibland som att alla bara sköter sitt och inte ser till helheten� 

En annan informant uttrycker problemet något annorlunda �Det skulle vara bra om alla 

pratade lite mer. Nu blir det lätt missförstånd och alla har massa frågor och kommer med dem 

till mig.� Männens beskrivningar av företaget kan tolkas beröra samma organisationsstruktur, 

men de har ett helt annat perspektiv till företeelsen. Där kvinnorna diskret framhöll problem 

angående bristande integration och kommunikation, fanns det bland männen istället en 

föreställning om att företaget sysslade för mycket med innovationer och utvecklingsprogram. 

�Det är mycket att göra hela tiden och det blir inte bättre av alla program och projekt som vi 

ska hålla på med och engagera oss i.� �Det är mycket som stör i arbetet, saker som de vill att 

man ska engagera sig. Det är dumt, försvårar för en att sköta arbetet som man ska.� 

    Kvinnornas inställning till organisationsstrukturen kan tolkas som ambivalent. Samtidigt 

som de formulerar problem med den rådande strukturen och framhåller att företagets briser 

och behovet av större integration av personalen, motsätter de sig en sådan förändring. 

Ambivalensen kan förklaras med maktteori, där personer med liten makt kännetecknas av att 
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de har ett större behov än andra att kontrollera sin position och bevaka sina intressen.76 I 

kvinnornas berättelser finns det en stark protektionism kring det egna arbetet. Jag tolkar det 

som att de själva upplever sin position i företaget som hotad om de bryter den ordning som 

tilldelats dem. De är således måna om att agera enligt de förväntningar de upplever sig ha. 

Eftersom kvinnans arbete inte har samma betydelse för företaget som hennes manliga 

kollegors riskerar hon att rationaliseras bort om organisationen förändrades. Forskning har 

visat att en sådan rädsla är befogad. På manliga arbetsplatser har det visat sig att det är 

kvinnornas arbete som först försvinner vid rationalisering, eftersom det ofta saknar relevans 

för företaget och således bortprioriteras vid exempelvis besparingar.77 Den kritik som 

kvinnorna förmedlar är dock svår att skönja. Det som kan tolkas som kritik och missnöje 

bäddas in i berömmande och positiva uttalanden om arbetsplatsen. Jag uppfattar det som att 

kvinnorna till varje pris vill undvika att framstå som företagskritiska. Att kvinnorna är måna 

om att inte visa missnöje kan vara en täckmantel och ett uttryck för den restriktiva strategin.78 

Det kan förklaras med rädsla för att hamna i onåd på arbetsplatsen, en rädsla som är bunden 

till insikten om att hennes plats i organisationen inte är självklar. Radikalt uttryckt handlar det 

om insikten om att sköter hon sig inte kan hon gå. Denna rädsla ser jag som central i 

kvinnornas berättelser och den återkommer i flera sammanhang vilket jag uppmärksammar 

längre fram i analysen.   

     Om kvinnornas inställning till organisationsförändringar kunde beskrivas i termer av 

ambivalens kan männens snarare beskrivas som negativa. Den organisationskritik de framför 

är av konservativ art. De vill skydda företaget från innovationer och bevara ordningen som 

den är. Som organisationen ser ut, är mannen överordnad kvinnan. Hennes närvaro är 

kontrollerad och styrd. Det är på mannens villkor kvinnan befinner sig där. 

Strukturförändringar skulle kunna hota denna ordning och därför är inte förändringar något 

som förfäktas av männen. Männens förhållningssätt anser jag liksom kvinnornas även kunna 

förklaras med rädsla. Deras negativa inställning till förändringar tolkar jag som uttryck för en 

rädsla, inte för att hamna i dålig dager, som kvinnorna, utan för att mista sin makt. Motståndet 

är alltså ett sätt att skydda sin makt.  

     Vad jag vidare uppfattar som negativt i kvinnornas upplevelse av företaget är lönesättning. 

Trots kvinnornas näst intill glorifierade bild av företaget talar de om sin lön på ett negativt 

sätt.  �Det är en väldigt bra arbetsplats och jag trivs bra men lönen kunde förstås ha varit 
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bättre� �Klart man alltid säger att man vill ha högre lön, men i det här fallet är det befogat. 

Min lön ligger lägre än vad den skulle.� �Det är klart, om jag skulle vilja ändra på något är det 

lönen. För det arbete jag gör är jag helt klart underbetald.� Till skillnad från kvinnorna var 

männen av åsikten att företaget betalade ut goda löner. Utifrån makt och möjlighetsteori är 

detta ytterliggare ett uttryck för mannens överordnade ställning. För det första tolkar jag det 

som att männen haft större möjligheter att påverka sin lön. De har haft makt och möjlighet att 

ställa krav, vilka har tillgodosetts av ledningen och fått till följd att de getts en lön att vara 

nöjd med. �Jo lönen är bra, det måste jag allt säga. Jag fick ju det jag begärde.�  Männen vet 

att deras arbete är betydelsefullt, denna insikt ger dem möjlighet och självförtroende att kräva 

höga löner. Lönesättningen uttrycker de möjligheter som männen besitter ifråga om 

medinflytande. Missnöjet bland kvinnorna kan återigen kopplas till insikten om sin låga 

position i företaget. Jag ser två reaktioner på lönerna. För det första kan lönerna höra ihop 

med att den självuppfyllande profetian för den låga positionen. Att tillskrivas små möjligheter 

leder till låga krav.79 En kvinna uttrycker det; �Nja, jag har inte tagit upp det än, det har 

liksom inte varit tillfälle, men jag ska göra det, nu i samband med avtalsändringarna.� Precis 

som med kritiken mot arbetsorganiseringen på företaget bäddar kvinnorna in missnöjet kring 

lönerna i berömmande av företaget och lägger hellre skulden på sig själva. De framhåller att 

deras lönesituation lika mycket är en konsekvens av deras eget handlande. Att de hellre lägger 

skuld och ansvar på sig själva angående den upplevt dåliga lönen tolkar jag som ett uttryck för 

den tidigare uppmärksammade rädslan för att kritisera företaget.  

     Kvinnornas tendens att till varje pris försvara företaget anser jag kulminera då det talas om 

trakasserier. I intervjuerna uppdagas det att kvinnor blir trakasserade på företaget. Endast en 

kvinna som vittnar om detta, medan männen är öppna med vad som hänt. Den kvinna som 

vittnat om händelsen uppger att ledningen tagit sitt ansvar. �Jag ställde till en scen och 

ledningen talade med mannen. Jag trodde att han hade lärt sig en läxa men det hade han inte. 

Han är igång nu igen, inte mot mig den här gången�jag tänker inte säga något och jag är 

tveksam till om hon [min. anm. den trakasserade] kommer att göra det.� En man beskriver 

händelsen enligt följande �Det var vidrigt. Han begick alvarliga brott, tjänstefel, men 

ledningen gjorde inget. De visste men tog inte tag i det.�  Männens kritik ser jag återigen som 

ett uttryck för den makt som kvinnorna saknar och som jag tolkar som anledning till deras 

tystnad. Männen vågar kritisera medan kvinnorna är tysta i behov av att vara ledningen till 

lags. Kvinnan lägger ansvaret och fördömer den enskilde mannen i syfte av att befria 

                                                
79 Lindgren 1985: 68 
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ledningen från ansvar.  Trakasserierna är intressanta i ytterliggare ett avseende, 

föreställningen om det kvinnliga kollektivet och den goda gemenskapen. Varför var det endast 

en kvinna som vittnade om händelsen? Hade de andra glömt bort det? Var det så obetydliga 

trakasserier att de inte var värda att tala om, förutom av den berörda? Eller handlade det helt 

enkelt om att rädslan för att konfronteras med ledningen och framstå som besvärlig var större 

än den kvinnliga gemenskapen? Gemenskapen som tidigare lovordats hade emellertid hade i 

detta fall helt förlorat betydelse. Jag tolkar detta som att mannen som norm och kvinnans 

position som avvikare med mindre makt och möjligheter skapar ett beteende och en attityd 

som till varje pris går ut på att vara mannen och ordningen till lags. 

 

5. Resultat och diskussion 

I inledningen till detta arbete skrev jag att syftet var att främja jämställdhetsarbete på Aktiva. 

Studien ägnades således att utreda vad det innebär att vara man respektive kvinna på Aktiva, i 

syfte att synliggöra könsmaktsordningen och uppmärksamma jämställdhetsproblem. 

Förhållandena på Aktiva innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i sitt arbete. Att 

kvinnorna diskrimineras genom att tilldelas liten makt och små möjligheter är anledningar för 

att bedriva jämställdhetsarbete på Aktiva. Genom att uppmärksamma olika sätt att 

upprätthålla könsmaktsordningen har jag gjort det lättare att urskilja var jämställdhetsåtgärder 

bör sättas in. Jag har använt teorier dels för att identifiera könsmaktsordningen i företaget men 

även för att förklara dess reproduktion och upprätthållande.   

     Att som kvinna vara i minoritet har på olika sätt betydelse både för individer och för 

företaget. Både kvinnor och män upplever kvinnorna som avvikande. Kvinnornas utanförskap 

befästs genom kontrasteffekten där männen och manligheten styrker sin självklarhet genom 

assimilering av kvinnorna. Kvinnorna avpersonifieras och framställs som kollektiv. 

     Kvinnorna som de andra innebär att de tilldelats ett speciellt arbetsområde. Alla kvinnorna 

är förpassade till en och samma avdelning på företaget, med arbetsuppgifter som traditionellt 

kan beskrivas som kvinnliga. Deras arbete karaktäriseras av låga utvecklingsmöjligheter och 

liten makt. Både män och kvinnor upplever denna uppdelning som naturlig och eftersom 

ingen opponerar sig, bekräftas föreställningen om vad som är kvinnligt arbete och vad som är 

manligt. Könsmaktsordningens isärhållande logik styrker hierarkin där kvinnligheten 

underordnas den manliga normen. Den fundamentala strävan efter särskiljandet förklarar den 

feminiserade avdelningens kvinnliga chef. Det kvinnliga chefskapet innebär dock en viss 
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opposition till den föreskrivna ordningen, där kvinnor inte är kompetenta ledare. För att 

handskas med detta har ledarskapet framhållits som könsneutralt. Av både män och kvinnor 

uppfattas den kvinnliga chefen främst som ledare och inte som kvinna. Hon tillhör inte det 

kvinnliga kollektivet, och placeras i ett ingenmansland. Eftersom det kvinnliga området är så 

starkt utmärkt hotas inte männens överordnade ställning av detta kvinnliga ledarskap. 

     Könsmaktsordningens upprätthållande kan förklaras på olika sätt. Männen på Aktiva 

utövar motstånd mot jämställdhet genom att främja isärhållning av könen och upprätthålla 

föreställningen om kvinnan som den andra. De har en konservativ syn på hur organisationen 

bör fungera, eftersom detta innebär ett bevarande av makten. Kvinnorna medverkar till 

upprätthållandet av ordningen genom att passivt acceptera den och bekräfta de stereotypa 

föreställningar och de roller som tilldelats dem. Principiellt kan kvinnorna sägas använda en 

blandning av flykt och ritualism för att förhålla sig till könsmaktsordningen. Flykten innebär 

att de har skapat en egen organisation inom företaget, det är denna avgränsning som de 

upplever som sin arbetsplats och till vilken de refererar. På så sätt skapar de sin egen tillvaro 

där de inte behöver vara avvikande utan istället kan vara det första könet. I deras värld har 

könen bytt plats. Där är kvinnan norm och mannen avvikaren. Kvinnornas dominerande och 

starkaste strategi är dock ritualismen. Genom sin näst intill fundamentala strävan efter att vara 

ordningen till lags gör att de uppträder på det sätt som förväntas enligt de kvinnligt stereotypa 

föreställningarna. De ler, sprider god stämning och framhåller sin situation som positiv. 

Förnekandet av könets betydelse eller en oförmåga att se kön som struktur är också uttryck för 

ritualiststrategin. Männen däremot tenderar att i större mån än kvinnorna se könets betydelse. 

Det görs dock bara i mån av kvinnlig assimilation i syfte att framhålla och stärka manligheten. 

Männens sätt att se kön är ett uttryck för den erkännande strategin, där maktövertag erkänns 

men utan ansats till förändring.  

     Trots att kvinnorna är relativt nyanställda på företaget ser jag inga tecken på 

konformiststrategi förutom hos den kvinnliga chefen. Detta kan förklaras med det begränsade 

utrymmet för konformister i en organisation. På Aktiva har den kvinnliga chefen varit tillsatt 

innan de andra tillsattes, och deras strategiska val kan således tolkas som att kvoten redan var 

fylld. Jag tror även att tidigare livserfarenhet har en avgörande betydelse för vilken strategi 

som anammas då man som kvinna börjar arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Att vara 

konformist tror jag kan vara kopplat till självförtroende i kombination med spår av naivitet. Ju 

längre man lever och desto mer erfarenheter man samlar på sig av förtryckande strukturer, 

desto svårare tror jag det är att gång på gång upprätthålla tron på en neutral miljö. 

Föreställningen om en arena där kvinnor har möjlighet att verka på samma sätt som män blir 
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uppfattas för varje dag allt mer som en utopi. Merparten av kvinnorna som anställts på Aktiva 

är medelålders och har haft flera anställningar tidigare och jag tror således att dessa 

erfarenheter har haft betydelse för hur de förhåller sig till sin nya arbetsplats.  

     Föreställningen om att jämställdhetsarbete inte är något som behöver ägnas 

uppmärksamhet åt på Aktiva är jag den första att förkasta. Resultaten av denna undersökning 

visar att det finns mycket att åtgärda. Förhoppningsvis kommer Aktiva i framtiden kunna 

använda dessa resultat i sitt framtida jämställdhetsarbete. Insikten om könets och 

könsmaktsordningens betydelse hoppas jag kunna fungera som hjälp för utvecklandet av en 

fungerande jämställdhetsplan.  
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Introduktionfrågor 
Vad heter du? 
Vad är din titel här på företaget? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat på Aktiva? 
 
Rekrytering och anställning 
Hur gick det till när du rekryterades?  
Var det många som sökte tjänsten? 
Vet du varför du fick den? 
Har du någon gång blivit uppmuntrad att söka andra tjänster inom företaget? Vad? När och hur ? 
Är du nöjd med din löneutveckling? 
Har du löneförhandlat på eget initiativ? 
Tycker du att du har rätt lön för det arbete du utför? 
 
Utbildning 
Har du gått någon utbildning sen du började arbeta på Aktiva? 
Har du blivit uppmuntrad att göra det? Av vem och om vad?  
Hur var utbildningen? Var den intern? Hur var könsfördelningen?  
Har du haft andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen? Vad? Hur kom det sig? Vems initiativ?  
Om inte -Skulle du vilja det? Varför? Vad? 
Känner du dig kunnig och insatt i dina kollegors arbetsuppgifter? 
 
Arbetsmiljö 
Hur upplever du arbetsplatsen rent fysiskt? Skulle du vilja ändra på något? Varför och vad? 
Har du god kontakt med dina arbetskamrater? Umgås ni på fritiden?  
Känner du till någon slags utfrysning/mobbing på arbetsplatsen?  
Har du någon gång upplevt det jobbigt att gå till jobbet? Varför? 
Hur skulle du uppleva det om det var jämn könsfördelning på arbetsplatsen? 
Vad skulle du kunna tänka dig som positivt och negativt med en jämn könsfördelning? 
 
Jämställdhetspolicy/jämställdhetsplan 
Känner du till Aktivas jämställdhetspolicy? 
Vad vet du om den?  
Hur har du fått reda på det? 
Känner du till företagets jämställdhetsplan? 
Har den blivit introducerad för dig? 
Har du någon åsikt om den? Vad anser du att en sådan skulle innehålla? Något som fattas? 
Överflödig? 
 
Personliga fakta 
Hur gammal är du? 
Lever du ihop med någon?  
Har du barn? Vårdnad?  
Hur har du löst det med föräldraledighet?  
Fungerade det bra? Hur uppfattades beslutet av din familj/vänner/kollegor och arbetsledning? 
Hur var din kontakt med arbetsplatsen under ledigheten?  
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Påverkade ledigheten din löneutveckling? 
Hur upplevde du det att komma tillbaka? 
 
 
 

 

 

  

 


