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Sammanfattning 
 
Föreliggande intervjustudie behandlar attityder gentemot jämställdhet och jämställdhetsarbete i en 
organisation som domineras av kvinnor och en som domineras av män. Studien utgår teoretiskt från 
Doing gender-perspektivet, där betoningen ligger på att kön är något som görs och är beroende av den 
omgivande kontexten.  
 
Båda organisationerna arbetar med jämställdhet men attityderna till jämställdhetsarbetet är tvetydiga 
inom båda organisationerna. Den centrala frågan i organisationernas jämställdhetsarbete är att öka 
antalet individer av det underrepresenterade könet. Jämställdhetsarbetet möts av ett formellt stöd men 
även ett informellt motstånd. Detta beskrivs komma främst från de äldre männen i 50-/60-årsåldern. 
Den allmänna attityden sades annars vara att ”vi har det väl bra som vi har det”. 
 
Jämställdhetslagen beskrivs vara väldigt betydelsefull för att legitimera jämställdhetsarbetet. Samtliga 
informanter är positiva till att lagen finns. Synen på kvinnor och män präglas av ett komplementärt 
tänkande. Kvinnor förväntas vara empatiska, lyhörda och omvårdande medan männen ses som 
handlingsinriktade, tekniskt kunniga och fysiskt starka. Att arbeta med jämställdhet kan ses som en 
ständig balansgång. Frågan måste uppmärksammas för att förändring ska ske men samtidigt får man 
inte trycka på för hårt. Det kan leda till bakslag. 
 
Nyckelord: Jämställdhet, jämställdhetsarbete, mansdominerade organisationer, kvinnodominerade 
organisationer 
 
Abstract 
 
This study, entitled A constant balance – Gender equality work in an organisation dominated by 
women and an organisation dominated by men focuses on attitudes towards gender equality issues in 
two organisations – one that is dominated by women and one that is dominated by men. The study is 
based on the Doing gender theory, which primarily means that gender is something people do, it is 
constantly changing and it depends on the surrounding context.   
 
The organisations in the study are both working with gender equality issues, but the attitudes towards 
gender equality work are ambiguous. The primary gender equality issue in both organisations is to 
increase the number of employees of the non-dominant gender. The gender equality work in both 
organisations is formally supported but it is also being met with informal resistance. The informants 
say that it is the older men in the organisations that are the strongest opponents of gender equality 
work. The common attitudes is said to be “it is good as it is”. 
 
The Equal Opportunities Act (sw: Jämställdhetslagen) is said to be very important in the legitimisation 
of the gender equality work. All informants say that it is good that such an Act exists. The main view 
of men and women is based on complementary thinking. Women are supposed to be empathetic, 
attentive and caring while men are said to be action-geared, technical and physically strong. To work 
with gender equality can be seen as a constant balance act. The issue has to be raised to accomplish 
change but at the same time it is important not to push too hard, it can lead to backlashes. 
 
Keywords: gender equality, gender equality work, organisations dominated by men, organisations 
dominated by women 



INLEDNING 3 

Syfte och frågeställningar........................................................................................................ 4 

METOD 5 

Tillvägagångssätt i urvalet av informanter............................................................................ 6 
Avgränsningar .......................................................................................................................... 7 

BAKGRUND 8 

Bakgrundsbeskrivning av de två organisationerna .............................................................. 8 
Jämställdhetsarbetets uppbyggnad ........................................................................................ 8 
1900-talets jämställdhetspolitik ............................................................................................ 11 

TEORETISK REFERENSRAM 13 

Doing gender-ansatsen........................................................................................................... 13 
Könsstrukturer ....................................................................................................................... 16 
Intersektionalitet .................................................................................................................... 17 
Integrering och segregering................................................................................................... 18 
Heteronormativitet................................................................................................................. 18 
Manlig homosocialitet ............................................................................................................ 18 
Kvinnlig homosocialitet ......................................................................................................... 19 
Begrepp och definitioner ....................................................................................................... 20 

TIDIGARE FORSKNING 22 

SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 29 

Innebörden av begreppet jämställdhet ................................................................................ 29 
Generation............................................................................................................................... 29 
Jämställdhetslagens betydelse för jämställdhetsarbete ...................................................... 29 
Motiv för jämställdhetsarbete............................................................................................... 30 
Hinder för jämställdhetsarbete............................................................................................. 30 
Attityder gentemot jämställdhetsarbete............................................................................... 31 
Förväntningar på kvinnor och män ..................................................................................... 32 
Upplevelsen av förekomsten av diskriminering och positiv särbehandling...................... 34 
Metoder för att öka jämställdheten...................................................................................... 35 

ANALYS OCH DISKUSSION 36 

Innebörden av begreppet jämställdhet ................................................................................ 36 
Generation............................................................................................................................... 37 
Jämställdhetslagens betydelse för jämställdhetsarbete ...................................................... 37 

1 



Motiv för jämställdhetsarbete............................................................................................... 38 
Hinder för jämställdhetsarbete............................................................................................. 38 
Attityder gentemot jämställdhetsarbete............................................................................... 39 
Förväntningar på kvinnor och män ..................................................................................... 40 
Upplevelsen av förekomsten av diskriminering och positiv särbehandling...................... 42 
Likheter mellan organisationerna ........................................................................................ 42 
Skillnader mellan de två organisationerna .......................................................................... 43 

SLUTSATSER 45 

Avslutande kommentar.......................................................................................................... 46 

REFERENSLISTA 47 

Böcker, artiklar och lagar ..................................................................................................... 47 
Elektroniska källor................................................................................................................. 51 
Muntliga källor....................................................................................................................... 51 

BILAGA 1, FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I EN INTERVJUSTUDIE OM 
JÄMSTÄLLDHET 53 

BILAGA 2, INTERVJUGUIDE TILL D-UPPSATS 54 

BILAGA 3, INTERVJUGUIDE TILL KOMMUNENS CENTRALA 
JÄMSTÄLLDHETSANSVARIGA 57 

2 



Inledning 
 
Jag kan bara som ett exempel kan jag säga så här vårat… mitt första [jämställdhets-] möte 
jag var med på då var jag så här taggad och laddad och tänkte nu jävlar … Och så kommer 
xx [personalchefen] in och så säger han så här, för vi var de enda männen i gruppen. Och då 
säger han så här: Ja, du …[…] kvinnor, de ska bara ha och ha … jag tänkte [skratt] jag 
tänkte vad är det här…1 
 
Ovanstående är en informants beskrivning av sitt första möte med sin organisations 
jämställdhetsarbete. Han sade sig vara besviken och undrande över detta bemötande. Vad 
skulle detta leda till?  
 
Vårt samhälle pärglas av olika föreställningar kring kön. Vissa sysslor eller ting förknippas 
ofta med kvinnor eller män. Barnpassning ses t.ex. som kvinnligt medan bilreparationer ses 
som manligt. Det kallas för att sysslorna är könsmärkta eller bekönade. Vad som ses som 
kvinnligt respektive manligt förändras med tiden och den omgivande kontexten. Den svenska 
arbetsmarknaden är tydligt uppdelad efter kön och präglas av både horisontell och vertikal 
segregering. Horisontell segregering innebär att kvinnor och män arbetar på olika platser och i 
skilda professioner. ”Kvinnorna är anställda framför allt i kommuner (79 %) och i landsting 
(82 %) medan männen dominerar i […] den privata sektorn (62 %).”2 Yrken inom vård och 
barnomsorg domineras av kvinnor.  Bland förskollärare respektive barnskötare är 90 % 
kvinnor och bland undersköterskor och sjukvårdbiträden är 89 % kvinnor. Yrken som 
domineras av män är exempelvis fordonsmekaniker (100 % män), byggnadsarbetare (99 % 
män) och lastbils- och långtradarförare (98 % män).3 Med vertikal segregering menas att 
kvinnor och män finns på olika hierarkiska nivåer inom arbetslivet. Män dominerar på de 
högre posterna inom företag och organisationer medan kvinnor återfinns på lägre positioner. I 
SOU 2004:43 tar man även upp att s.k. intern könssegregering kan råda inom organisationer 
som kvantitativt sett är jämställda.4 Med detta menas att kvinnor och män väljer olika 
inriktningar inom samma yrke. Politiskt eftersträvas en könsmässig integrering.5  
 
Det har forskats mycket kring eventuella orsaker till segregering inom arbetslivet.6 
Föreliggande studie är dock främst inriktad på att undersöka vilka tankar som finns bakom 
jämställdhetsarbetet, vilka idéer som utformat de praktiker jämställdhetsarbetet organiserats 
utifrån samt vilka attityder som finns gentemot jämställdhetsarbete. Jag har valt att studera 
jämställdhet och jämställdhetsarbete för att jag tycker att det är intressant att se hur sådant 
arbete kan organiseras och fungera i praktiken i olika delar av en stor organisation. Det är 
även intressant att undersöka hur en lag tillämpas och vilka följder det får i den vardagliga 
praktiken. 

                                                 
1 Intervju med Arvid. 
2 Lena Pettersson, Skilda världar?: Genusrelationer i det svenska arbetslivet i Tora Friberg, Carina Listerborn, 
Birgitta Andersson och Christina Scholten, Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang, 
(Brutus Östlings bokförlag symposium, Eslöv, 2005), s 160. 
3 Se Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet (enheten för demografisk 
analys och jämställdhet, Statistiska Centralbyrån, Örebro, 2004), s 56. 
4 Se Näringsdepartementet, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, SOU 2004: 43, (Fritzes, Stockholm, 2004), 
 s 41. 
5 Se Anja Tyrkkö, könsmässig segregering i arbetslivet – ett begreppsligt perspektiv i Lena Gonäs (red.) På 
gränsen till genombrott: Om den könsuppdelade arbetsmarknaden, (Agora, Stockholm, 2005), s 67. 
6 Se t ex Lena Gonäs, Gerd Lindgren och Carina Bildt (red), Könssegregering i arbetslivet, (Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm, 2001) och Ann Bergman, Segregerad integrering: Mönster av könssegregering i arbetslivet, 
(Karlstad University Studies, Karlstad, 2004). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att jämföra hur man arbetar med jämställdhetsfrågor i en organisation 
inom äldrevården, ett kvinnodominerat yrke, och i en organisation inom 
tillverkningsindustrin, ett mansdominerat yrke. För att konkretisera syftet har jag utgått från 
fyra frågeställningar. 
 

• Hur är det eventuella jämställdhetsarbetet organiserat?     
• Hur är attityderna och förhållningssätten gentemot jämställdhet inom respektive 

organisation? 
• Hur är inställningen till arbetsrättsliga lagar på jämställdhetsområdet inom 

organisationerna? 
• Finns det några skillnader eller likheter mellan de två organisationerna gällande synen 

på jämställdhet och jämställdhetsarbete? 
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Metod 
 
Här följer en presentation av den metod som använts i studien, en beskrivning av hur 
informanterna valdes ut samt en genomgång av studiens avgränsningar. 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom jag vill studera individers attityder och 
föreställningar kring jämställdhet och jämställdhetsarbete. I en kvalitativ studie försöker man i 
motsats till en kvantitativ studie studera ett fenomens egenskaper eller karaktär.7 Då jag är 
intresserad av respondenternas subjektiva åsikter och upplevelser har jag valt att genomföra 
intervjuer. Genom intervjuer kan man få fram sådant som inte kan iakttas direkt, såsom 
åsikter, värderingar och tankar kring en företeelse.8 För att kunna få en bild av hur 
informanterna ser på sin arbetsplats och jämställdhetsarbetet där har jag använt mig av en 
halvstrukturerad intervjuteknik. Jag har utgått från en intervjuguide9 och ställt samma frågor i 
samtliga intervjuer förutom en.10 Under intervjuerna har sedan följdfrågor ställts utifrån vad 
informanten tog upp i sitt svar. Genom att ha öppna frågor med både kunskapsbeskrivande 
och åsiktsrelaterade nivåer försöker jag nå en förståelse för hur informanterna ser på 
jämställdhet och relaterar till det i sitt arbete.11 Jag har även försökt få fram respondenternas 
föreställningar kring den egna arbetsplatsen och inställning till dess jämställdhetsarbete. Vid 
den halvstrukturerade intervjun har ”[f]rågorna […] formulerats för att fånga respondentens 
uppfattning eller upplevelse av i förväg definierade fenomen eller begrepp.”12 Jag är 
medveten om att risken med intervjuer är att intervjuaren överför sin egen förförståelse till 
respondenten, så att denne svarar såsom den tror förväntas. Det kan även bli brister i 
kommunikationen mellan de två parterna. Både frågorna och informantens svar kan 
missförstås eller feltolkas. 
 
Det är viktigt att ta de etiska aspekterna i beaktande vid genomförandet av en intervjustudie.13 
En av de centrala aspekterna är deltagarnas konfidentialitet. För att behålla anonymiteten 
valde jag att göra enskilda intervjuer. Ett alternativ till intervjuer kunde ha varit att samla in 
data genom så kallad deltagande observation eller att göra en enkätundersökning. Valet av 
intervju berodde också på den tidsram som gällde för studien samt att man med deltagande 
observation har svårt att få en inblick i de intervjuades syn på jämställdhetsarbete. Det var inte 
heller möjligt för mig att bli en del av personalen på de olika arbetsplatserna, främst på grund 
av tidsramen för uppsatsen. Jag valde bort att göra enkäter eftersom det tidsmässigt inte är 
genomförbart och för att det genom intervjuer är möjligt att följa upp informanternas svar 
samt få mer nyanserade svar. 
 
Studien baseras på åtta intervjuer som genomförts under tiden oktober till december 2005. De 
tog mellan 40 och 85 minuter. Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun. Sex 
av intervjuerna gjordes på informanternas respektive tjänsterum medan de två andra gjordes 
på två olika caféer. Orsaken till det var att de två informanterna ville undvika att intervjuerna 
genomfördes på deras respektive arbetsplats. Sex av intervjuerna har spelats in efter 
informanternas godkännande och de transkriberades sedan. Den sjunde informanten ville inte 

                                                 
7 Se Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Studentlitteratur, Lund, 2002), s 15. 
8 Se Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (Studentlitteratur, Lund, 1994), s 86. 
9 Se bilaga 2, intervjuguide till D-uppsats. 
10 Den sista intervjun utgick en annan intervjuguide (se bilaga 3) därför att denna informant har en annan 
position. Se s 6 och 7. 
11 Se Annika Lantz, Intervjumetodik, (Studentlitteratur, Lund, 1993), s 21. 
12 Ibid., s 19. 
13 Se Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Liber, Malmö, 2001), s 440 f. 
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bli inspelad och därför fördes noggranna anteckningar under intervjun. Vid den åttonde 
intervjun blev det tyvärr tekniska problem med inspelningen och anteckningar fördes under 
intervjun och efter denna. Alla intervjuer inleddes med en beskrivning av studiens syfte och 
samtycke till intervjun inhämtades. Respondenterna informerades om att de inte behövde 
svara på alla frågor och att de kunde avbryta intervjun när som helst om de så önskade. 
Informanterna blev även informerade om att varken deras eller organisationens namn kommer 
att nämnas i uppsatsen men att informanternas kön kommer att framgå.  
 
Jag intervjuade även den person inom kommunen som är ansvarig för kommunens centrala 
jämställdhetsarbete. Hon intervjuades eftersom informanterna som arbetar inom kommunen 
ofta hänvisade till kommunens centrala jämställdhetsplan. I den intervjun användes en annan 
intervjuguide14 då jag ville veta mer om hur kommunens centrala jämställdhetsarbete är 
uppbyggt. 
 
Tillvägagångssätt i urvalet av informanter 
Jag valde ut två av de största arbetsgivarna inom kommunen, den kommunala äldreomsorgen 
och ett industriföretag. Valet byggde på en föreställning om att dessa arbetsplatser till stor del 
domineras av ett kön och att jag ville nå arbetsplatser med fler än 500 anställda. Jag gjorde en 
sökning på företagets hemsida och kontaktade per brev de två personalcheferna i slutet av 
september 2005.15 Brevet uppföljdes sedan av telefonsamtal med information om studiens 
syfte och upplägg. Den ena av dessa två chefer tackade ja till att vara informant. Den andra 
chefen valde att inte delta men skickade min förfrågan vidare till en av de 
jämställdhetsansvariga inom organisationen som dessutom är chef men på lägre nivå. Hon 
ville medverka.  
 
Fem personer på chefsnivå inom kommunens äldreomsorg kontaktades likaledes per brev och 
telefonsamtal. De valdes ut beroende på sin ledande position inom äldreomsorgen. Två av 
dem valde att inte delta i studien och en tredje var tveksam. De två kvarvarande tackade ja till 
att intervjuas. Den ena av dessa fick dock förhinder i sista minuten och då hoppade den 
tveksamma in. Jag kontaktade även några av kommunens enhetschefer inom äldreomsorgen 
och av dem valde en att medverka. De två stora fackförbunden på kollektivsidan på respektive 
arbetsplats kontaktades också, på samma sätt. En informant på det ena fackförbundet och två 
på det andra tackade ja till att delta. Sammantaget blev det fyra informanter som arbetar med 
anknytning till vården och fyra informanter som arbetar på industriföretaget. Det är sex 
kvinnor och två män. Jag hade gärna sett en jämnare könsfördelning men det visade sig att det 
är främst kvinnor som arbetar med jämställdhet. 
 
Jag försökte få informanter på motsvarande chefsnivå inom de två organisationerna men 
eftersom de är uppbyggda på olika sätt var det svårt att uppnå. Inom företaget hade jag gärna 
intervjuat någon mer men det var inte möjligt eftersom företagets personalchef sade nej. Inom 
fackförbundet på arbetsplatsen som domineras av män var det inte möjligt att intervjua någon 
på central nivå, så jag intervjuade två som är verksamma inom facket på lokal nivå, det vill 
säga på en av arbetsplatserna inom företaget. 
 
Jag har av etiska skäl valt att inte nämna vare sig kommunens eller företagets namn. Jag kallar 
därför de två organisationerna för företaget respektive kommunen. För att bibehålla 
anonymiteten har jag gett de intervjuade fingerade namn. På företaget arbetar Anna, Agneta, 
Astrid och Arvid. Astrid och Arvid representerar även fackföreningen på företaget. Inom 
                                                 
14 Se bilaga 3, Intervjuguide till kommunen. 
15 Se bilaga 1, Förfrågan om deltagande i en intervjustudie. 

6 



kommunen arbetar Beatrice, Bettina, Barbro och Bertil. Bettina arbetar på ett fackförbund 
som är knutet till personalen inom vården. Den ansvariga för kommunens centrala 
jämställdhetsarbete kallas i studien för Cecilia. 
 
De åtta informanterna är mellan 27 och 59 år gamla och fyra är ensamstående medan fyra är 
gifta. Sex av informanterna har barn, varav två har hemmavarande barn. De fyra 
informanterna från kommunen har alla universitetsutbildning medan två av informanterna 
från företaget har universitetsutbildning och två har gymnasieutbildning. Vid tiden för 
intervjuerna hade informanterna arbetat mellan 3 och 26 år på företaget respektive mellan fyra 
månader och 16 år inom kommunen.  
 
Avgränsningar  
Jag har valt att endast studera en del av verksamheten i två svenska organisationer. På 
företaget är det en av deras arbetsplatser och inom kommunen är det äldrevården. 
Anledningen till det är att äldreomsorgen är det verksamhetsområde inom kommunen som är 
mest kvinnodominerat. Den specifika arbetsplatsen på företaget valdes på grund av att den är 
tydligt mansdominerad. En annan orsak till valet av organisationer var att jag eftersökte en 
organisation inom offentlig sektor och en inom privat sektor. Det grundades på en 
föreställning om att det skulle vara mer som skiljer dem åt än om jag valt två organisationer 
ur samma sfär och att den offentliga sektorn domineras av kvinnor medan den privata sektorn 
främst sysselsätter män. Tidsmässigt har jag begränsat studien till verksamhetsåret 2005. 
Urvalet är för begränsat för att kunna säga något om jämställdhetsarbete på 
kvinnodominerade respektive mansdominerade organisationer i allmänhet. Det är inte heller 
min avsikt. Jag vill med valet av med dessa två organisationer visa och jämföra hur attityden 
gentemot jämställdhetsarbetet är inom de två valda organisationerna. 
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Bakgrund 
Här beskrivs de två organisationerna och hur deras jämställdhetsarbete administreras. Jag 
belyser även hur statens reglering av jämställdhet på arbetsmarknaden har vuxit fram eftersom 
det påverkar jämställdhetsarbetet på arbetsplatser genom lagar och förordningar. 
 
Bakgrundsbeskrivning av de två organisationerna 
 
Kommunen 
Kommunen ligger i södra Sverige. Den har mellan 100 000 och 150 000 invånare, varav 90 % 
bor i tätorter.16 Det gör att kommunen ingår i gruppen större städer, enligt kommunförbundets 
indelning i kommungrupper.17 Det har traditionellt varit en industristad, i vilken företaget har 
varit en av de största arbetsgivarna. Omkring 6 % av kommunens invånare var arbetslösa i 
mars 2005. 18 2004 hade 50 % av befolkningen gymnasial och 30 % eftergymnasial 
utbildning.19  68 % av kvinnorna och 74 % av männen i åldern 20-64 år i kommunen är 
förvärvsarbetande.20 Av kommunens fullmäktigledamöter är 42 % kvinnor och 58 % män 
sedan valet 2002.21 
 
Inom kommunens äldreomsorg arbetar 9 % män.22 De chefer jag har intervjuat har mellan två 
och 10 män anställda i sina respektive verksamheter med mellan 20 och 70 anställda. 
 
Företaget 
Företaget grundades på 1600-talet och har sedan dess genomgått flera omstruktureringar och 
ingår nu i en koncern. Koncernen har fem affärsområden och styrs av en koncernchef. Dess 
omsättning var 2004 ca 16 miljarder kronor och antalet anställda i medeltal 4 897.23 
Verksamhet finns på flera orter i Sverige och även utomlands, bl.a. i Frankrike och Spanien. 
Det affärsområde som ingår i studien har fyra tillverkningsenheter. Dessa leds av en 
gemensam VD och en stab med övergripande funktioner såsom marknadsföring och ekonomi. 
Varje tillverkningsenhet leds i sin tur av en produktionschef och en ledningsgrupp. Den 
tillverkningsenhet som jag studerat har omkring 700 anställda, varav 16 % är kvinnor.24 
Männen dominerar på alla avdelningar förutom på avdelningen städ, där det endast arbetar 
kvinnor.25 Den enda gång som kön tas upp i företagets årsredovisning från 2004 poängteras 
det att ”kvinnliga chefsämnen ska prioriteras”.26 
 
Jämställdhetsarbetets uppbyggnad 
Enligt jämställdhetslagen ska varje arbetsgivare med minst tio anställda årligen sammanställa 
en jämställdhetsplan.27 Den ska redovisa vilka aktiva åtgärder organisationen ämnar 
genomföra under det kommande året. Arbetsgivaren ska dessutom utvärdera hur väl tidigare 
års mål har uppnåtts. Den ska även innehålla en handlingsplan för jämställda löner. 

                                                 
16 Nationalencyklopedin, sökning på kommunens namn. Utskrivet den 8 december 2005. 
17 http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 utskrivet den 9 december 2005. 
18 Kommunens hemsida, utskrivet den 8 december 2005. 
19 Kommunens hemsida, utskrivet den 9 december 2005. 
20 http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jam_region/kn_frame.asp utskrivet den 12 december 2005. 
21 http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jam_region/kn_frame.asp utskrivet den 9 december 2005. 
22 Information per telefon av tjänsteman på kommunens personalkontor den 10 januari 2006. 
23  Företagets årsredovisning för 2004, s 1. 
24 Intervju med Agneta. 
25 Intervju med Arvid respektive Astrid. 
26 Företagets årsredovisning för 2004, s 9. 
27 Se Jämställdhetslagen 1991:433, § 13. 
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Jämställdhetsarbetet ska ske i samarbete med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen. 
Om en arbetsgivare inte uppfyller det som stipuleras i jämställdhetslagen kan de tilldömas ett 
föreläggande från jämställdhetsnämnden.28 Ett sådant föreläggande kan förenas med 
skyldighet att betala vite om arbetsgivaren inte följer föreläggandet.29 
 
För att underlätta förståelsen av hur kommunens jämställdhetsarbete är uppbyggt följer nedan 
en kort beskrivning av vad några av de olika kommunala befattningarna står för. ”Sverige är 
indelat i 290 kommuner. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, 
som beslutar om kommunens egna frågor [och ansvarar för kommunens ekonomi]. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen, som i sin tur leder kommunens verksamhet.”30 I 
den aktuella kommunen har kommunstyrelsen fyra utskott som har ansvar för olika 
ämnesområden. Ledamöterna i utskotten är politiker. Till hjälp har dessa politiker tjänstemän 
som arbetar vid kommunstyrelsens olika kontor.  ”Kommunfullmäktige tillsätter också de 
nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämnderna ansvarar för 
förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut.”31 
 
I kommunen utförs jämställdhetsarbetet på uppdrag av politikerna i personalutskottet. Det 
organiseras utifrån kommunens jämställdhetsgrupp. Den består av fem representanter från de 
olika arbetsområdena inom kommunen och fem fackliga representanter, tre är män och sju 
kvinnor. Kommunen har en central jämställdhetsplan som sedan konkretiseras till 
handlingsplaner för jämställdhet på de kommunala arbetsplatserna. Inom 
jämställdhetsgruppen diskuterar man sig fram till ett förslag till den centrala 
jämställdhetsplanen. Den skickas sedan till personalutskottet och slutligen till 
kommunstyrelsen för diskussion. Eventuella justeringar i planen görs efter beslut i 
kommunstyrelsen. Det är cheferna på de enskilda arbetsplatserna som sedan har ansvar för att 
föra ut jämställdhetsarbetet på sina respektive enhet. De ansvarar även för att en 
handlingsplan för jämställdhet för den enskilda arbetsplatsen formuleras. Meningen med att 
skriva handlingsplaner är att konkretisera målen för jämställdhetsarbetet och att göra dem 
allmänt kända inom organisationen. De olika enheternas handlingsplaner ska utvärderas och 
revideras årligen för att åstadkomma en kontinuitet och för att följa upp om de angivna målen 
uppnåtts. Enhetscheferna ska skicka in sin handlingsplan till kommunens personalkontor före 
den 1 juli varje år. Kommunens centrala jämställdhetsansvariga kan inte svara på vad som 
händer om en enhet inte lämnar in sin handlingsplan.32  
 
Företaget har en jämställdhetspolicy på koncernnivå som sedan konkretiseras till 
arbetsplatsspecifika jämställdhetsplaner på respektive arbetsplats. På den del av företaget som 
ingår i studien leds jämställdhetsarbetet av en jämställdhetskommitté som fått sitt mandat av 
ledningsgruppen. Jämställdhetskommittén är partsammansatt det vill säga med representanter 
från ledningsgruppen, chefer på lägre nivå samt från fackföreningarna. Det är sedan 
respektive chefs ansvar att föra ut jämställdhetsarbetet i organisationen.  
 

                                                 
28 Jämställdhetsnämnden är en statlig nämnd som inrättades 1979, med uppgift att jämte JämO tillse att 
jämställdhetslagen efterlevs. Källa: Nationalencyklopedin. 
Se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=218485 Utskrivet den 2 maj 2006. 
29 Se Tommy Iseskog, Personaljuridik, (Norstedts juridik, Stockholm, 2004) s 405-406. 
30 http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038 Utskrivet den 2 januari 2006. 
31 http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038 Utskrivet den 2 januari 2006. 
32 Intervju med Cecilia. 
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JämO och SCB har gjort en enkätstudie33 som bl.a. behandlar arbetstagares attityder gentemot 
jämställdhetsplaner. Enligt den har 79 % av företagen med fler än 200 anställda och 76 % av 
kommunerna en jämställdhetsplan.34  Kommunen som medverkar i föreliggande studie har en 
aktuell jämställdhetsplan på central nivå.  Den består av fem sidor, där det anges nio mål för 
jämställdhetsarbetet och åtgärder för att nå dessa beskrivs. Målen behandlar bl.a. behovet av 
ökad kännedom om planen bland kommunens anställda, vilja att öka antalet män inom vård 
och barnomsorg, förbud mot sexuella trakasserier samt att det inte ska finnas löneskillnader 
som beror på kön.35 Ingen av de intervjuade cheferna inom äldreomsorgen har en aktuell 
handlingsplan för jämställdhet. Anledningen till detta är enligt en av cheferna att de arbetar på 
ett kontor med anställda från flera olika delar av kommunens verksamhetsområden. Det skulle 
därmed, enligt informanten, vara svårt att ha en gemensam handlingsplan. Tidsbrist är den 
främsta orsaken till avsaknaden av handlingsplan menar den andra chefen. Den tredje är 
osäker på om hans enhet har en aktuell handlingsplan eftersom han bara har haft sin 
befattning i fyra månader. Frågan om enheten har någon äldre version av handlingsplan 
besvaras med ”Nej, jag har i alla fall inte hittat någon av hennes [den tidigare enhetschefen] 
gamla planer. Så att den kanske är väl gömd, jag vet inte.”36 De två områdescheferna är 
osäkra på om de enheter de leder har handlingsplaner. ”Nej, det finns möjligtvis någon. Men 
jag kan inte påstå att jag känner till att man har en egen handlingsplan som … Så… jag kan 
inte säga att det vi har något riktigt pågående jobb med jämställdhetsplan, det kan jag inte. 
Det är inget som jag är stolt över att vi är duktiga på, det kan jag inte säga.”37 
 
Den arbetsplats på företaget som medverkar i studien har en aktuell jämställdhetsplan. Den 
består av två sidor som tar upp nio paragrafer ur jämställdhetslagen. Under dessa beskrivs 
vilka åtgärder som ska göras för att uppnå vad lagen stadgar. Det anges också tydligt vem 
eller vilka som är ansvariga för att åtgärderna genomförs. De paragrafer som tas upp berör  
bl. a. att arbetsmiljön ska lämpa sig för både kvinnor och män, arbetsgivarens skyldighet att 
förhindra sexuella trakasserier, att arbetsgivaren ska verka för att lediga anställningar sökes av 
både kvinnor och män samt att arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning mellan 
kvinnor och män i olika typer av arbete.38 De två fackliga organisationerna som deltar i 
studien har båda en jämställdhetspolicy men ingen jämställdhetsplan. Informanterna från 
fackförbunden är inte säkra på vad det beror på.39 En förklaring som framförs är att 
fackförbunden inte har anställda utan förtroendevalda. Av samtliga medlemmar i 
fackförbundet som finns på företaget är 17 % kvinnor. 40  Inom fackförbundet på kommunen 
är andelen män bland medlemmarna 19 %.41 
 
Kommunens jämställdhetsplan har eget formulerade och allmänna mål som sedan följs upp av 
mer konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål. Dessa är dock på ett skrivna allmänt sätt med 
hela kommunen eller dess chefer som ansvarstagare. Företagets jämställdhetsplan utgår 
tydligt från jämställdhetslagen. De beskrivna åtgärderna är mycket konkreta och de som har 
ansvaret för dess genomförande namnges. Ingen av jämställdhetsplanerna innehåller en 
uppföljning av målen i föregående års jämställdhetsplan. I kommunens jämställdhetsplan 
                                                 
33 Se Statistiska Centralbyrån och JämO, Jämställdhetsplanen: Hur fungerar jämställdhetsarbetet i praktiken, 
(JämO, Stockholm, 2005). 
34 Se ibid., s 18. 
35 Se kommunens jämställdhetsplan för 2005. 
36 Intervju med Bertil. 
37 Intervju med Beatrice. 
38 Se företagets jämställdhetsplan för 2005. 
39 Intervju med Arvid respektive Bettina. 
40 Information per telefon med företrädare för fackföreningens förbundsstyrelse den 14 mars 2006. 
41 Information på fackföreningens hemsida den 14 mars 2006. 
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beskrivs att man under året ska genomföra en lönekartläggning för att se om det finns 
löneskillnader som beror på kön. I företagets jämställdhetsplan nämns inte frågan alls. 
 
1900-talets jämställdhetspolitik 
Det statliga jämställdhetsarbetet har koncentrerats till arbetslivet.42 Under första delen av 
1900-talet var kvinnor utestängda från vissa arbeten och jämställdhetsarbetet första fas 
präglades av att försöka ge kvinnor rätt till förvärvsarbete, tillträde till olika yrken och 
möjligheter att kombinera arbete och familj. 1925 fick kvinnor genom den s.k. 
behörighetslagen rätt att tillträda statliga tjänster. Nästa stora steg skedde 1939 då 
arbetsgivare förbjöds att avskeda kvinnor p.g.a. graviditet, förlossning eller giftermål. Under 
1960- och 70-talet trädde alltfler kvinnor ut på arbetsmarknaden, nu skulle kvinnan arbeta 
utanför hemmet.43 Då centrerades jämställdhetsarbetet kring att öka möjligheten till 
barnomsorg och föräldraförsäkringen breddades till att även gälla män. ”Den bärande tanken 
var att om kvinnor och män blir jämställda på arbetsmarknaden så skulle det leda till 
förändringar på andra områden i samhället. ”44 Under 1960- och 70-talet kom flera reformer 
som kom att påverkade jämställdheten på arbetsmarknaden. De särskilda kvinnolönerna 
upphävdes 1960. 1962 avskaffades det nattarbetsförbud för kvinnor som hade trätt i kraft 
1909.  Jämställdhet blev ett eget sakområde inom politiken i början av 1970-talet. 1972 
tillsatte den dåvarande regeringen en delegation som skulle verka för ökad jämställdhet på 
arbetsmarknaden. 1977 kom ett jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK och 1983 
infördes ett nytt jämställdhetsavtal mellan dessa parter. 1979 kom den första 
jämställdhetslagen, som röstades igenom med minsta möjliga marginal i riksdagen. Lagen var 
dispositiv fram till 1992, då den nya jämställdhetslagen trädde i kraft. Jämställdhetslagen har 
sedan reviderats 1994, 1998 och 2001.45 1980 skrevs jämställdhetsavtal för kommuner och 
landsting. ”Trots att cirka 90 % av arbetslivet reglerades genom jämställdhetsavtal var 
utvecklingen svag.”46 Kravet på jämställdhetsplan för arbetsgivare med minst 10 anställda 
infördes 1992. Sedan 1994 gäller jämställdhetslagens regler oavsett om det finns avtal eller 
ej.47 Enligt Ingrid Pincus hände det inte så mycket med jämställdhetsarbetet i arbetslivet 
dessförinnan eftersom kontrollen av jämställdhetsarbetet från statsmakten tidigare inte varit 
lika stark.48  ”Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet försköts fokus inom 
jämställdhetspolitiken till makt och inflytande.”49 Begreppet jämställdhetsintegrering infördes 
- jämställdhet skulle finnas i alla samhällsområden. Enligt Ann-Katrine Roth är jämställdhet 
numera en statsrättslig norm50 men det behöver enligt Florin och Nilsson inte betyda att 
samhället är jämställt i praktiken. ”Jämställdhet är idag i princip norm i det svenska samhället. 

                                                 
42 Se Ingrid Pincus, Från kvinnofrågor till könsmaktstruktur, (Kvinnovetenskapligt forum, högskolan i Örebro, 
1998), s 8 och Gertrud Åström, Makt att forma samhället – och sitt eget liv, SOU 2005:66, 
(Näringsdepartementet, Fritzes, Stockholm, 2005), s 147. 
43 Se Christina Florin och Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…”: Jämställdhetens 
politisering under 1960- och 70-talen, (Umeå universitet, Umeå, 2000), s 25. 
44 Gertrud Åström, Makt att forma samhället – och sitt eget liv, SOU 2005:66, (Näringsdepartementetet, Fritzes, 
Stockholm, 2005), s 51. 
45 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=218483. Utskrivet den 2 januari 2006. 
46  Ann-Katrine Roth, Nya jämställdhetsboken: Från teori till praktik, (Nordstedts juridik, Stockholm, 2002),  
s 70. 
47 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=218478 Utskrivet den 2 januari 2006. 
48 Ingrid Pincus, Män som hindrar och män som främjar jämställdhetsarbete, ur Styrsystem och jämställdhet: 
Institutioner i förändring och könsmaktens framtid, SOU 1997:114, (Arbetsdepartementet, Stockholm, 1997),  
s 149. 
49 Se Gertrud Åström, Makt att forma samhället – och sitt eget liv, SOU 2005:66, (Näringsdepartementetet, 
Fritzes, Stockholm, 2005), s 51. 
50 Se Ann-Katrine Roth, Nya jämställdhetsboken: Från teori till praktik, (Nordstedts juridik, Stockholm, 2002),  
s 71. 
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Just det faktum att ideologin omfattas av en stor majoritet kan dölja den faktiska bristen på 
jämställdhet i praktiken.”51 
 
Gertrud Åström beskriver hur den svenska jämställdhetspolitiken från mitten av 1980-talet till 
början av 2000-talet gått från att ha sin utgångspunkt i förändringen av attityder till analyser 
av maktstrukturer.52 Man har gått från att undanröja formella hinder till att synliggöra de 
informella. Jämställdhetsarbetet präglas numera av jämställdhetsintegrering, d.v.s. att 
jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten och inte bara finnas på särskilda platser eller 
situationer. 
 
Marie Nordberg menar att jämställdhetspolitiken kan delas upp i tre olika diskurser, nämligen 
jämställdhet som könsöverskridande likhet, jämställdhet som maktskillnad mellan könen och 
jämställdhet uppfattad som komplementär skillnad mellan könen, även kallad positiv särart. 53 
Den första diskursen som dominerade under början av 1980-talet utmärks av kvantitet; antalet 
kvinnor och män på olika platser inom arbetslivet betonades. Fokus låg då både på kvinnors 
och mäns arbetsförhållanden och man arbetade för att få in kvinnor i mansdominerade yrken 
och tvärtom. Under den andra diskursen som var mest framträdande kring 1990 betonades 
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden medan männen främst sågs som ett hinder för 
jämställdhetsarbetet. Den tredje dominerar, enligt Nordberg, sedan slutet av 1990-talet och 
utmärks av att ”[m]anliga och kvinnliga individer ses i denna diskurs som bärare av vissa 
egenskaper eftersom de uppfostrats som kvinnor respektive som män.”54 Nordberg kallar 
detta för kulturell determinism, kvinnor och män anses ha olika egenskaper som bör bejakas 
samtidigt som de har samma värde. ”Egenskaper såsom lyhördhet och social skicklighet knyts 
stereotypt till kvinnliga individer medan rationalitet och handlingsinriktning hänförs till 
manliga.”55 Detta synsätt präglas av ett komplementärt tänkande, där kvinnor och män 
förväntas bidra med olika perspektiv. Det har stora likheter med den biologistiska syn som 
enligt Nordberg rådde under 1800- och tidiga 1900-talet.56 Även då sågs könen som 
komplementära. Till skillnad från den kulturella determinismen ansågs då kön som något 
medfött. Som jag förstår Nordberg menar hon att dessa diskurser följer efter varandra men jag 
ser det snarare så att de samverkar, men att den ena eller andra kan dominera under en viss tid 
eller i en specifik organisation.  
 

                                                 
51 Christina Florin och Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…”: Jämställdhetens politisering 
under 1960- och 70-talen, (Umeå universitet, Umeå, 2000), s 89. 
52 Se Gertrud Åström, Makt att forma samhället – och sitt eget liv, SOU 2005:66, (Näringsdepartementet, 
Fritzes, Stockholm, 2005), s 47 ff. 
53 Se Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? : Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, feminintet och heteronormativitet, (Arkipelag, Göteborg, 2005), s 82 f. 
54 Se ibid., s 84. 
55 Ibid., s 85. 
56 Se ibid., s 86. 
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Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt beskrivs de teorier och teoretiska begrepp som används i studien. Jag har utgått 
från två olika perspektiv; doing gender och Wahls teorier om könsstrukturer. Doing gender-
ansatsen valdes för att den på ett tydligt sätt betonar att genus är något som skapas, d.v.s. 
något vi gör och markerandet av agentens betydelse. Wahls teorier är intressanta eftersom de 
betonar maktaspekter inom organisationer och hur de hänger samman med det övriga 
samhället. Jag belyser även några andra teoretiska utgångspunkter, såsom heteronormativitet, 
manlig och kvinnlig homosocialitet samt intersektionalitet eftersom dessa ses som centrala för 
analysen av studiens resultat. Päivi Korvajärvi, Elin Kvande, Annika Väjne och Susanne 
Andersson är några av de forskare som arbetat utifrån doing gender-perspektivet. 
 
Doing gender-ansatsen 
Organisationsforskningen har kritiserats för att vara könsblind.57 Inom den könsteoretiska 
ansatsen doing gender betonas att genus ständigt görs i den vardagliga praktiken, så även i 
organisationer. ”Gender can be seen as a perspective or a tool that we use to give meaning to 
and make sense of organizational arragement.”58 En av de centrala punkterna inom doing 
gender är att genus ses som något vi gör istället för att vara något vi är. Inom doing gender 
betonas betydelsen av att kontextualisera de kontinuerligt konstruerade genuskonstruktionerna 
och att de kan variera inom en och samma organisation. Genus ses som något som ständigt är 
föränderligt och synen på kvinnor och män som enhetliga kategorier kritiseras. ”The meaning 
of terms such as man/woman and male/female are seen as uncertain, ambiguous and 
changeable.”59 Inom doing gender-perspektivet finns enligt Korvajärvi fyra synsätt; 
etnometodologiskt, kulturellt, processuellt och performativt.60 Jag fokuserar på det 
processuella synsättet inom doing gender men ger ändock en kort beskrivning av de andra tre 
inriktningarna för att sätta in det processuella synsättet i ett sammanhang. 
 
Det etnometodologiska synsättets främsta företrädare är Candace West, Don Zimmerman och 
Sarah Fenstermaker. West och Zimmerman menar att kön formas och konstitueras genom 
mellanmänsklig interaktion. Genom den förhandlas normen kring vad som är kvinnligt och 
manligt fram. Det är en ständigt pågående och föränderlig process, vilket innebär att kön inte 
är konstant utan förändras i tid och rum. De menar att könsskapandet är integrerat i allt som vi 
gör i den vardagliga praktiken. ”Utifrån normativa uppfattningar, som är institutionellt 
skiftande strävar människor efter att framföra och uttrycka genus på ett för situationen 
lämpligt eller acceptabelt sätt.” 61 Det betyder inte att det är tvingande att uppträda som de 
normativa koncepten föreskriver men vi måste ständigt förhålla oss till dem. Korvajärvi 
menar att de könsskapande processerna kan vara tydliga inom enkönade sociala sammanhang.  
 
De andra synsätten har enligt Korvajärvi vuxit fram genom kritik av det etnometodologiska. 
West och Fenstermaker har kritiserats för att de inte belyser genusrelationer tillräckligt 
mycket. Företrädare för det kulturella perspektivet kritiserar West och Zimmerman för att de 
                                                 
57 Se t.ex. Joan Acker, Gender construction in the workplace i Lorber, Judith och Farell, Susan A., (red.), The 
social construction of gender, (Sage publications, London, 1991) eller Anna Wahl et. al., Det ordnar sig: teorier 
om kön och organisation, (Studentlitteratur, Lund, 2001). 
58 Elin Kvande, Paradoxes of gender and organizations: Gender, organization and change, (Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet, Trondheim, 1998), s 52. 
59 Ibid., s 40. 
60 Päivi Korvajärvi, Gendering Dynamics in white-collar organizations, (Acta Universitatis Temperensis, 
Tampere, 1998), s 21. 
61 Susanne Andersson, Ordnade praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två 
närpolisorganisationer, (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2003), s 24. 
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inte tar med de kulturella och symboliska aspekterna av en organisation. En företrädare för det 
kulturella perspektivet, Silvia Gherardi, lyfter i The gender we think fram att genus även 
skapas i symboliska strukturer.62  Hon menar att genus inte bara är något vi gör utan även 
något vi tänker. Genus skapas i sammanbindningen mellan ständigt pågående interaktioner 
och vad Gherardi kallar för symboliskt meningsuniversum. Det består av tröga kulturella 
metaforer och föreställningar kring två poler, en maskulin och en feminin. Hon delar upp ”the 
gender we do” i två delar; ceremoniellt och läkande63 arbete. ”The symbolic order of gender is 
maintained, reproduced and culturally transmitted by ceremorial work whose rules are defined 
by ’good manners’, customs and etiquette of a particular organizatorial culture.” 64 Den 
läkande praktiken överbygger de motsägelser som finns mellan de vardagliga praktikerna med 
symboliska betydelser och återupprättar den uppdelning mellan kvinnor och män som skapas 
genom den vardagliga praktiken. Den läkande praktiken överför symboliken till interaktionen 
i den lokala kontexten.  ”Our perceptions of feminity and masculinity become tools of 
oriention for our practice, interaction and neogatiations when we do gender.”65 Gherardi har 
kritiserats för att ha ett alltför dualistiskt tänkande66 och för att det är oklart hur de läkande 
praktikerna genomförs.67 Jag håller med Andersson om att begreppet remideal work är något 
svårtolkat och väljer därför att använda Anderssons begrepp för-gjorda betydelser istället.68 
För-gjorda betydelser är socialt konstruerade tankemässiga strukturer som föreskriver vad 
genus bör ges för innehåll. Dessa för-gjorda betydelser tar form av symboler och metaforer 
kring kön som begränsar interaktionen i skapandet av genus.  
 
Det performativa synsättet företräds av Judith Butler. Företrädare för detta synsätt menar att 
genus produceras i språk och genom upprepandet av bekönade praktiker. Dessa behöver dock 
inte någon agent eller subjekt utan skapas genom diskursiva praktiker. ”Gender is always a 
doing, though not a doing by a subject, who might be said to pre-exit the deed.”69 Subjektet 
skapas i och genom dessa diskursiva praktiker. Upprepningarna gör att kön återskapas men 
det innebär samtidigt en möjlighet till förändring genom att ingen kopia är exakt likt 
originalet. Butler diskuterar även hur dessa praktiker samkonstrueras med den 
heteronormativa matrisen – att det finns två stabila kön, ett kvinnligt och ett manligt, som står 
i ett motståndsförhållande till varandra i en obligatorisk heterosexualitet.70 Hennes synsätt är 
enligt Vänje likt det etnometodologiska eftersom Butler väljer att ”abstrahera kvinnors reella 
erfarenheter till olika diskurser.”71  
 
Joan Acker, professor emeritus i sociologi, är en av de främsta företrädarna för det 
processuella synsättet. Hon bygger sin teori på en utveckling av det etnometodologiska 

                                                 
62 Se Silvia Gherardi, The gender we think, the gender we do in our daily organizational lives, ur Human 
relations, vol. 47, nr 6, 1994. 
63 Min översättning av ceremorial respektive remedial. 
64 Silvia Gherardi, The gender we think, the gender we do in our daily organizational lives, ur Human relations, 
vol. 47, nr 6, 1994, s 599. 
65 Elin Kvande, Paradoxes of gender and organizations: Gender, organization and change, (Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet, Trondheim, 1998), s 76. 
66 Susanne Andersson, Ordnade praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två 
närpolisorganisationer, (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2003), s 29. 
67 Päivi Korvajärvi, Gendering Dynamics in white-collar organizations, (Acta Universitatis Temperensis, 
Tampere, 1998), s 26. 
68 Se Susanne Andersson, Ordnade praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två 
närpolisorganisationer, (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2003), s 27 
69 Judith Butler, Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, (Rougledge, New York, 1990), s 25. 
70 Se vidare heteronormativitet, s 19. 
71 Annika Vänje, Knäcka koderna: Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, (Luleå tekniska 
universitet, Luleå, 2005), s 55. 
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synsättet. Acker kritiserar synen på organisation som könlös och menar att skapandet av kön 
är en del är en del av vardagliga praktikerna i en organisation.72 Hon menar att organisationer 
bör ses som pågående processer där genus är en del av den organisatoriska praktiken istället 
för rationella strukturer. Acker betonar att genus är situationellt och kontextberoende d.v.s. 
genus kan se olika ut inom olika organisationer.  
 
Acker delar i sin teori upp analysen av genus i fyra olika nivåer eller så kallade gendering 
processes.73 Dessa processer är sammanflätade empiriskt sett men de går enligt Acker att 
särskilja på en analytisk nivå.  
 
1. Uppdelning i två kön – den finns en tydlig uppdelning mellan vad som anses vara kvinnligt 
respektive manligt. Ett tydligt mönster baserat på kön upprätthålls genom t.ex. arbetsdelning, 
könsmärkta platser och tillåtna beteenden. Detta leder till hierarkisering och segregering inom 
organisationen. 
2. Symboler och föreställningar – används för att förklara, legitimera eller bekräfta denna 
uppdelning såsom metaforer och stereotyper om män och kvinnor. De kan även motsäga eller 
motarbeta könsuppdelningen och används också för att naturalisera maktskillnader.  
3. Interaktion – interaktion mellan kvinnor och män, samt mellan män och män respektive 
mellan kvinnor och kvinnor. Denna interaktion som skapar värderingar kring kvinnor och 
män leder till över- och underordning. 
4. Genusidentitet – processer som skapar en individs genusidentitet eller ”internal mental 
work” som Acker kallar det.  Det kan även ses som ”människors internalisering av och 
anpassning till organisationernas könsmärkta förväntningar och möjligheter”.74 Individerna 
försöker upprätthålla en för organisationen ”korrekt” könstillhörighet. Detta synliggörs i val 
av arbetsuppgifter, språkbruk och kläder. 
 
Acker lägger sexualiteten som en del i alla dessa processer. Dessa processer kan enligt Acker 
vara öppna och dolda. Dolda processer kan vara när ett beslut är till synes genusneutralt.  Ett 
exempel på öppna ”processer är när chefer endast rekryterar kvinnor eller män till vissa 
positioner”. 75 De integrerade processerna bildar ofta en hierarki, där det som förknippas med 
kvinnor oftast får lägst status. Det är synligt t.ex. i löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Acker menar att dessa processer även kan användas i studier av segregering till följd av klass 
och etnicitet.76 Detta eftersom de könsmärkta processerna är integrerade i skapandet av 
etnicitet och klass och de klass- och etnicitetsskapande processerna är integrerade i skapandet 
av kön.  
 
Acker har kritiserats för att hennes modell befäster dikotomiseringen av manligt och 
kvinnligt, att det blir något som ständigt konstrueras som motsatser till varandra. Denna 

                                                 
72 Se Joan Acker, Hieriarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations ur Gender and Society, vol 4, nr 
2, 1990, s 146. 
73 Se Joan Acker, Gender construction in the workplace i Judith Lorber och Susan A. Farell, The social 
construction of gender, (Sage publications, London, 1991) eller Lena Gonäs (red.), På gränsen till genombrott?: 
Om den könsuppdelade arbetslivet, (Agora, Stockholm, 2005), s 25. 
74 Lena Gonäs (red.), På gränsen till genombrott?: Om den könsuppdelade arbetslivet, (Agora, Stockholm, 
2005), s 25. 
75 Charlotte Holgersson, Rekrytering av företagsledare: En studie i homosocialitet, (Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, 2004), s 20 och Joan Acker, Gendering 
organizational theory i Albert J. Mills och Peta Tancred (red.), Gendering Organizational Analysis, (Sage 
Publications, London, 1992), s 251-252. 
76 Se Joan Acker, Gender and organizations i Janet Saltzman Chafetz, Handbook of the sociology of gender, 
(Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1999), s 180. 
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modell har även kritiserats för att ”vara för statisk utan öppningar för förändringar”77 och för 
att nivåerna är distanserade från varandra. Men som Kvande framhåller behöver inte 
förändring i en av nivåerna innebära att de andra förändras utan att förändringen kan ske 
asymmetriskt.78 Acker har även kritiserats för att hennes teori är för vag och oklar på vissa 
punkter. Jag har svårt att förstå vad hon menar med den fjärde processen – internal mental 
work. Därför har jag valt att inte använda denna process vid analysen av studiens empiri. 
 
Synen på kön påverkar sedan vilka verksamheter eller arbetssätt som värderas högst inom 
organisationen. Det påverkar även graden av segregering och hierarkisering inom 
organisationen. De sysslor som förknippas med kvinnor får oftast lägst status. Män inom 
kvinnodominerade yrken kan avancera snabbare inom organisationen.79 De får åka glashiss 
som Kvande kallar det.80 
 
De olika perspektiven har olika syn på förändring och kontinuitet i genusrelationer. Vänje 
menar att doing gender-ansatsen ”öppnar upp för möjligheten att initiera förändring”81, genom 
att processtänkandet bereder plats för variationer. Enligt Vänje kan doing gender-perspektivet 
”sägas fungera som en brygga mellan de strukturella och de processuella angreppssätten på 
organisationer”.82 Med hjälp av doing gender-perspektivet kan vi lyfta fram olika praktiker 
som skapas i en organisation. Dessa praktiker kan skilja sig åt mellan organisationerna. 
Praktikerna bildar mönster som i sin tur lägger grund för strukturer.   
 
Könsstrukturer 
En annan utgångspunkt är Anna Wahls teorier om könsstrukturer. Wahl är ekonomie doktor 
och docent och har forskat kring kvinnor och ledarskap samt organisationskulturer. Hon 
menar att kön är en grundläggande strukturerande faktor i organisationer.83 Inom 
organisationerna avspeglas den maktrelation som råder mellan könen i samhället. Hon kallar 
denna relation för könsmaktsordning. Denna könsmaktsordning återspeglas i 
arbetsmarknadens uppdelning i kvinno-  respektive mansdominerade yrken.84 Wahl menar att 
samhällets könsmaktsordning konkretiseras i organisationer.85 Hon använder sig av begreppet 
könsstruktur för att tydliggöra skillnaden mellan olika organisationers könsordningar och ge 
en bild av vilken betydelse kön har inom organisationer. ”En könsstruktur består av tre 
uttryck för könens åtskillnad i organisationer.”86  
 

                                                 
77 Susanne Andersson, Ordnade praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två 
närpolisorganisationer, (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2003), s 29. 
78 Anna Fogelberg Eriksson, Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsföretag, 
(Linköpings universitet, beteendevetenskapliga institutionen, 2005), s 38. 
79 Charlotte Holgersson, Rekrytering av företagsledare: En studie i homosocialitet, (Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, 2004), s 20. 
80 Se Elin Kvande, Doing masculinities in organizational restructuring ur NORA, vol, 10, nr 1, 2002, s 24. 
81 Annika Vänje, Knäcka koderna: Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, (Luleå tekniska 
universitet, Luleå, 2005), s 28. 
82 Ibid., s 56. 
83 Se Anna Wahl, Könstrukturer i organisationer: Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers 
karriärutveckling, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s 80. 
84 Se t.ex. Näringsdepartementet, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, SOU 2004:43, s 41-59 och Statistiska 
centralbyrån, På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 2004, s 34 och 56. 
85 Se Anna Wahl, Könstrukturer i organisationer: Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers 
karriärutveckling, (studentlitteratur, Lund, 2003), s 81. 
86 Anna Wahl et. al., Det ordnar sig: teorier om organisation och kön, (Studentlitteratur, Lund, 2001), s 85. 

16 



Dessa är kortfattat: 
• ”Antalsmässig fördelning mellan kvinnor och män […].  
• Grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken, positioner […].  
• Hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt […].”87  

 
Könsstrukturerna varierar mellan olika organisationer. Wahl använder även begreppet 
könsordning som omfattar könsstrukturen samt symboliska aspekter på kön. De symboliska 
aspekterna omfattar sådant som ceremonier, myter och det sätt man talar om kön. Hon menar 
att dessa kan vara motsägelsefulla. Wahl menar att ”[o]rganisationsstrukturer utvecklas, 
skapas och upprätthålls i samspel med könsordningen.”88 Hon uppmärksammar att 
organisationer inte är könsneutrala, utan präglade av könsmärkta organisationsstrukturer. 
”Maktstrukturer, däribland könsmaktsordningen, finns inbyggda i en organisations struktur 
och kultur.”89 
 
Wahl ser jämställdhet som något som förhandlas fram och detta medför att det inom en 
organisation kan finnas flera olika uppfattningar kring begreppet. Hon menar att 
jämställdhetsreformer kan öka mäns motstånd mot jämställdhet.90 Wahl betonar ledningens 
betydelse för genomförandet av jämställdhetsreformer. Dess inställning påverkar synen på 
jämställdhet inom organisationen genom att ge arbetet trovärdighet och legitimitet. Ledningen 
har även den formella makten att genomföra jämställdhetsreformer. Wahl lyfter fram att 
jämställdhetsarbete ofta är en motsägelsefull process, framgångar följs ofta av bakslag. Hon 
menar att en diskrepans mellan retorik och praktik är central svårighet. ”På en retorisk nivå är 
de flesta positivt inställda till jämställdhet, i praktiken är mannen norm.”91 Detta försvårar 
jämställdhetsarbetet genom att ord inte alltid följs av handling. 
 
I Wahl m.fl. beskrivs flera olika förhållningssätt gentemot jämställdhet.92 Ett av dem är 
baserat på generation – att allt kommer att ordna sig när den yngre generationen tar över. Det 
är ett sätt att frånsäga sig ansvaret.93 Kvande placerar in Wahl under doing gender-ansatsen. 
 
Intersektionalitet 
Wahl och genusforskningen i övrigt har kritiserats för att endast analysera utifrån kön och för 
att basera sina studier på den vita, västerländska, heterosexuella kvinnans perspektiv och 
därigenom befästa den vita heteronormativiteten inom könsforskningen.94 Kritikerna menar 
att även andra maktordningar såsom generation, klass, sexualitet, etnicitet och 
funktionshinder spelar in på aktörernas praktiker.95 Dessa maktasymmetrier kan inte bara 
läggas på varandra, utan de samkonstrueras genom att de ständigt interagerar. Kön görs alltså 
samtidigt som klass, etnicitet och sexualitet. Krekula, Närvänen och Näsman lyfter fram att 
även ålder kan vara en grund för maktrelationer och att ålder ofta har förbisetts vid 
intersektionella analyser.96  I likhet med Kerkula, Närvänen och Näsman menar jag att även 

                                                 
87 Anna Wahl et. al., Det ordnar sig: teorier om kön och organisation, (Studentlitteratur, Lund, 2001), s 85.   
88 Ibid., s 93. 
89 Ibid., s 197. 
90 Ibid., s 150. 
91 Ibid., s 194. 
92 Ibid., s 172 f. 
93 Ibid., s 172.  
94 Se Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, (Liber, Malmö, 2005). 
95 Se ibid. 
96 Se Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman, Ålder i intersektionell analys, i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3 2005, s 81. 
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om kön samkonstrueras med andra maktordningar så behöver det inte nödvändigtvis betyda 
att de alltid är lika betydelsefulla, de kan ha olika tyngd i olika kontexter. I denna studie ligger 
betoningen på kön men även generation och sexualitet kommer att tas upp. 
 
Integrering och segregering 
Anja Tyrkkö diskuterar jämställdhet utifrån begreppen integrering och segregering. 
Integrering mellan kvinnor och män menar de är ett av de viktigaste målen i 
jämställdhetsarbetet. Hon delar upp integrering i fyra olika former; antalsmässig, fysisk, 
arbetsmässig och social integrering.97 Antalsmässig integrering innebär att man räknar antalet 
män och kvinnor inom en organisation. Denna metod används vid beräkning av 
segregeringsindex. Ett yrke ses som jämställt om det underrepresenterade könet inte 
understiger 40 % av den totala populationen. ”Fysisk integrering innebär en rumslig 
blandning av könen.”98 Män och kvinnor befinner sig på samma plats men det behöver inte 
medföra att kvinnor och män utför samma sysslor. Arbetsmässig integrering står för att 
kvinnor och män utför samma arbetsuppgifter och har samma arbetstider. Den sociala 
integreringen innebär att kvinnor och män möts och har sociala kontakter. Detta är viktigt 
enligt Tyrkkö, eftersom kön skapas i interaktionen mellan människor. I interaktionen kan nya 
manligheter och kvinnligheter växa fram, menar hon. 
 
Heteronormativitet 
Heteronormativitet grundar sig på en binär könsuppfattning, en uppdelning i två tydliga kön, 
kvinnor och män. ”Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt 
definierade genom en obligatorisk heterosexualitet.”99 Heterosexualitet är den normativa 
sexualiteten i samhället, vilket medför att alla andra typer av sexualitet ses som avvikande. 
Man förväntar sig att en person är heterosexuell om han/hon inte uttalat att den inte är det. 
Rosenberg menar att heteronormativiteten bygger på två bärande principer, exkludering av 
avvikelser från normen och assimilering, d.v.s. att de avvikande ska anpassas till normen.100 
Den första principen bygger på ett dikotomiskt tänkande i vilken två delar eller kategorier 
tillsammans bildar en helhet. Skillnaderna mellan de två kategorierna ses som det centrala 
medan likheterna mellan dem samt skillnaderna inom kategorierna inte lyfts fram. Den andra 
principen bygger på idén att det är den avvikande som ska anpassa sig till normen. Genom 
osynliggörandet av andra sexualiteter framstår heterosexualiteten som allmänmänsklig och 
neutral. Rosenberg menar att heterosexualiteten framstår som naturlig medan 
homosexualiteten är något som ständigt måste förklaras. 
 
Manlig homosocialitet 
Homosocialitet är ett av maskulinitetsforskningens centrala begrepp. Det beskriver att män 
inom en mansdominerad organisation ofta identifierar sig med och söker sig till andra män.101 
De bildar en manlig gemenskap som grundar sig på en känsla av samhörighet och lojalitet. 
Detta får konsekvenser i t.ex. rekryteringsprocessen genom att män väljer andra män.  
Homosocialitet inkluderar även en maktaspekt. Lipman-Blumen menar att det är ett sätt för 
män att vidmakthålla sin överordning och därigenom utestänga kvinnor, särskilt från högre 

                                                 
97 Se Anja Tyrkkö, Könsmässig segregering i arbetslivet – ett begreppsligt perspektiv i Lena Gonäs (red.), På 
gränsen till genombrott?: Om den könsuppdelade arbetslivet, (Agora, Stockholm, 2005), s 68 ff. 
98 Ibid., s 70. 
99 Judith Butler, Köttet brinner, texter i urval av Tiina Rosenberg, (Natur och kultur, Stockholm, 2005), s 10. 
100 Se Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Atlas, Stockholm, 2002), s 102 –103. 
101 Se t. ex. Gerd Lindgren, Brödraskapets logik, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996:1, 4-5  eller Anna Fogelberg 
Eriksson, Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsföretag, (Linköpings 
universitet, beteendevetenskapliga institutionen, 2005), s 43-44.  
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positioner.102 Homosocialiteten kan inkludera män från olika positioner i en organisation 
eftersom den baseras på det manliga könet och dess överordning. Gerd Lindgren använder 
begreppet för att visa på det informella brödraskapet mellan manliga läkare som hon fann i sin 
studie.103 Detta brödraskap skapar en vi-känsla ett samförstånd emellan männen som 
utestänger kvinnor.104 Hon menar att män i homosociala sammanhang konkurrerar och 
värdesätter varandra och därigenom skapar en hierarki.105 Fogelberg Eriksson lyfter fram att 
homosocialiteten kan utesluta vissa män.106  
 
Vissa forskare, såsom Roper och Sedgwick, kopplar samman homosocialitet med ett 
homosocialt begär mellan män.107 Med det menas att det finns en om än tabubelagd potentiellt 
erotisk attraktion mellan män. Denna attraktion döljs på olika sätt genom att betona männens 
heterosexualitet. Roper ser det som en särskild sorts intimitet som ligger till grund för 
homosocialiteten och att de yngre männen förförs in i gemenskapen av de äldre. Andra 
forskare, såsom Lindgren, kallar det istället för socialt begär för att tona ner den sexuella 
aspekten. Jag har valt att inte lägga den betydelsen i begreppet eftersom jag inte sett några 
tecken på det i min studie. 
 
Kvinnlig homosocialitet 
Nordberg tar upp begreppet kvinnlig homosocialitet.108 Homosocialitet är ett begrepp som 
oftast förknippas med maskulinitetsforskning och kvinnlig homosocialitet är inte så teoretiskt 
utvecklat. Lipman-Blumen beskriver kvinnor som heterosociala d.v.s. orienterade mot män 
för att få status och inflytande. Andra forskare såsom Nordberg och Storr menar att även 
kvinnor kan vara homosociala. Nordberg kritiserar tanken på att kvinnlig homosocialitet 
enbart skulle vara grundad på kvinnors underordning eftersom det ger en alltför statisk bild av 
kvinnor som offer.109 Hon menar att homosocialitet handlar om ett sökande efter något 
gemensamt och att förhandla fram en gemensam kvinnlighet. Nordberg menar att det är mer 
stigmatiserande för en man att närma sig det som är förknippat med kvinnor, vilket får till 
följd att män distanserar sig gentemot kvinnor. Även Abrahamsson som studerat könsmönster 
på mansdominerade och kvinnodominerade industriarbetsplatser tar kortfattat upp kvinnlig 
homosocialitet.110 Hon menar att ”det är svårt att trivas i arbetslaget […] om man inte är 
tillräckligt ’kvinnlig.’”111 
 

                                                 
102 Se Jean Lipman-Blumen, Toward a homosocial theory of sex roles; an explaintion of the sex segeration of 
social institutions, ur Signs vol. 1, nr 3 1976. 
103 Se Gerd Lindgren, Gerd Lindgren, Kön, klass och kirurgi: relationer bland vårdpersonal i 
organisationsförändringarnas spår, (Liber, Malmö, 1999. 
104 Gerd Lindgren, Brödraskapets logik, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996:1, s 5. 
105 Gerd Lindgren, Kön, klass och kirurgi: relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår, 
(Liber, Malmö, 1999). 
106 Se Anna Fogelberg Eriksson, Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett 
verkstadsföretag, (Linköpings universitet, beteendevetenskapliga institutionen, 2005), s 179. 
107 Se Michael Roper, Seduction and succession: Circuits of homodesire in management i Managers as men, men 
as menagers: Critical perspectives om men, masculinities and managements av Collinson, David L. Och Hearn, 
Jeff (Sage Publications, London, 1996), s 210. 
108 Se Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? : Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, feminintet och heteronormativitet, (Arkipelag, Göteborg, 2005), s 303 f. 
109 Se ibid., s 304. 
110 Se Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen, könsmönster och förändring i arbetsorganisationer, (Borea, 
Umeå, 2000), s 122. 
111 Ibid., s 122.   
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Merl Storr har studerat kvinnor vid ”säljmöten” för underkläder.112 Hon menar att den 
kvinnliga homosocialiteten hjälper kvinnorna att hantera underordningen gentemot männen. 
Hon menar att det finns stora likheter mellan kvinnlig och manlig homosocialitet. Kvinnlig 
homosocialitet bygger enligt Storr på tre drag. Den hjälper till att främja mäns intressen, fobi 
för lesbianism samt att förhandla fram en idealiserad form av kvinnlighet. Enligt Storr blir 
männen i kvinnligt homosociala sammanhang en motpol, ”som förväntas vara ointresserad av 
kvinnligt konnoterade ämnen”.113 Nordberg kritiserar henne för att förhärliga en 
kvinnogemenskap eller kvinnokultur. Begreppet kommer i denna studie att användas till att 
beteckna att kvinnor helst vill arbeta med andra kvinnor - ”för dom vet man ju var man 
har”.114 
 
Begrepp och definitioner  
Nedan följer några definitioner för att klargöra vad jag åsyftar med vissa centrala begrepp i 
studien. 
 
Jämställdhet är ett omtvistat och mångtydigt begrepp. Min definition av jämställdhet utgår 
från den definition av jämställdhet som ges av Statistiska centralbyrån: 
”Att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: 
Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
Vårda hem och barn 
Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.”115 
 
Valet av ovanstående definition grundar sig på att jag anser att regeringens definition116 är för 
vid och ospecificerad. Det innebär dock inte att jag ställer mig helt okritisk till denna 
definition. Carin Holmberg, filosofie doktor i sociologi, menar att den förhåller sig alltför 
neutral till att det råder en maktasymmetri i dagens samhälle och att män som grupp har mer 
makt än kvinnor som grupp.117 Jag håller med Holmberg om att definitionen av jämställdhet 
bör återspegla den maktasymmetri mellan könen som finns i dagens samhälle. Synen på vad 
jämställdhet är kan skilja sig åt såväl inom som mellan olika organisationer. Det innebär att 
även skälen till ståndpunkter kring jämställdhet kan variera eftersom man kan lägga i olika 
uppfattningar inom ramen för denna term. 
  
Eva Magnusson, filosofie doktor i psykologi, docent och legitimerad psykolog, lyfter fram 
olika definitioner eller aspekter av jämställdhet.118 Den första aspekten utgår från rättvisa - 
alla medborgare ska ha samma rättigheter och plikter. Den andra centreras kring 
tillvaratagandet av kompetenser. Kvinnor och män anses ha olika kompetenser, vilket med för 
                                                 
112 Se Merl Storr, Latex and Lingerie: Shopping for pleasure at Ann Summer Parties, (Berg Publisher, New 
York, 2003). 
113 Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? : Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, feminintet och heteronormativitet, (Arkipelag, Göteborg, 2005), s 307. 
114 Intervju med Beatrice. 
115 Se På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet (Statistiska centralbyrån, Örebro, 2004), s 1. Vissa 
forskare kallar det för den officiella definitionen, se t.ex. Ann Bergman, Segregerad integrering: Mönster av 
könssegregering i arbetslivet, (Karlstad University Studies, Karlstad, 2004), s 9. 
116 Se http://www.regeringen.se/sb/d/2593 utskriven den 27 maj 2006. 
117 Se Carin Holmberg, Det kallas manshat, (Feminista, 2003, Förlagsort ej angiven), s 76-77 och 124. 
118 Se Eva Magnusson, Jämställdhet i många olika versioner – mönster för den politiska retoriken för 
jämställdhet i svenskt 1900-tal, (Arbetsnotat nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet "Jämställdheterna i 
Norden mellan retorik och praktik - studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern 
jämställdhetspolitik", den 24/11 1999), Hämtad från 
http://www.nikk.uio.no/forskning/nikk/retorik/publ/publ1.html den 10 maj 2006. 
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att det underrepresenterade könet förväntas föra med sig nya synsätt och kunskaper in i 
organisationen. Det tredje utgår ifrån att kvinnor och män har olika intressen, vilket medför 
att män som grupp inte kan företräda kvinnor som grupp och tvärtom. 
 
Med organisation menas i denna studie ”en planmässig inrättad social enhet som syftar till att 
uppnå ett eller flera mål.”119 Det finns en mängd olika sätt att skilja organisationer åt. En 
tydlig skiljelinje går mellan privata och offentliga organisationer. ”Privata företag drivs med 
vinstintresse och konkurrerar på marknader för att kunna sälja sina produkter/tjänster, medan 
offentliga organisationer inrättas för att sköta viss service i samhället.”120 Jag ser inte 
organisation som en statisk enhet utan jag ser det som något som ständigt konstrueras av dess 
medlemmar. Det synliggör att en organisation kan bestå av flera olika individer som kan ha 
olika värderingar, erfarenheter eller intressen. Detta innebär att organisationer förändras över 
tid och i olika kontexter, vilket enligt min mening öppnar för möjligheter till förändring. 
 

                                                 
119 Lars H. Hansen och Pol Orban (red.), Arbetslivet, (Studentlitteratur, Lund, 2002), s 91. 
120 Ibid., s 91. 
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Tidigare forskning  
 
Det finns många studier kring genus och organisationer men det har inte forskats så mycket 
kring jämställdhetsarbetets premisser. Här kommer dock ett urval av studier som jag anser 
vara relevanta eftersom de speglar jämställdhetsarbete inom olika organisationer som 
domineras av ett kön.  
  
Jämställdhetsarbetets pedagogik av Petra Angervall 
Petra Angervall, doktor i pedagogik, har i sin doktorsavhandling121 undersökt vilka idéer som 
ligger till grund för jämställdhetsarbetet på ett företag och ett universitet och hur arbetet med 
jämställdhet struktureras. Företaget har ledarskapsprogram för kvinnor, QLP, utformat av 
konsulter som rekryterats av företaget. Universitetet har ett mentorprogram för kvinnliga 
doktorander inom den naturvetenskapliga fakulteten. Angervall har även studerat ett 
jämställdhetsprogram inom universitetet.  
 
Hon visar att det finns likheter mellan universitetets och företagets jämställdhetsarbete. Inom 
bägge organisationerna betonas betydelsen av konsensus, att enighet behövs för att få igenom 
arbetet. De båda organisationerna präglas av ett könskomplementärt tänkande. Män utgör 
normen – de besitter vad Angervall kallar för neutral kunskap. Kvinnorna har värdeladdad 
kunskap, vilket innebär en mer social kompetens. Många av cheferna menar att det inte finns 
något behov av jämställdhetsarbete i organisationerna, vilket leder till att jämställdhet inte blir 
någon central fråga. 
 
Studien visar att jämställdhetsarbetet på företaget styrs ”uppifrån”. Det är ledarna som 
beslutar hur arbetet ska genomföras och de har delegerat utformningen till konsulter. 
”Konsulten styr vilken kunskap som har legitimitet och villkoren i jämställdhetsarbetet.” 122 
Jämställdhet måste vara lönsamt, ett ökat engagemang för jämställdhet får inte kollidera med 
företagets övriga idéer. Angervall ser två grupper av kvinnor inom företaget. Den ena kallar 
hon för maskotar och den andra för eldsjälar.  Maskotarna är tuffa och självsäkra kvinnor som 
lyfts fram som förebilder och som jämställda. De anses dock sakna den kompetens som 
egentligen krävs för arbetet.  De är lojala mot företagsledningen och lyfts fram för att påvisa 
hur jämställt företaget är. Eldsjälarna är kvinnor som brinner för jämställdhet och som är 
kritiska mot sättet som jämställdhetsarbetet bedrivs på. Det blir en motsättning mellan 
eldsjälarna och ledningen, vilket leder till att eldsjälarna stämplas som feminister.   
 
Företagsledningen ser organisationen som jämställd och därmed blir jämställdhet till en icke-
fråga. Inom organisationen finns föreställningar om kvinnor och män. Kvinnorna ska vara 
tuffa för att klara av konkurrensen, men det behöver inte männen vara. Kvinnorna anses skapa 
en atmosfär av trivsel, kreativitet och lägre prestige. Genom QLP ska kvinnorna bli mer 
självsäkra, självständiga och ta mer plats och det anses öka jämställdheten. Det är en särskild 
grupp kvinnliga tekniker som erbjuds utbildningen medan de andra kvinnorna i 
organisationen inte får delta. Det leder till att kvinnorna i organisationen ställs mot varandra.  
Jämställdhetsarbetet präglas av paradoxer. Samtidigt som skillnaderna mellan könen anses 
vara naturgivna så ska kvinnorna förändra sig för att passa in i organisationen. Angervall 

                                                 
121 Se Petra Angervall, Jämställdhetsarbetets pedagogik: Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på 
ett företag och ett universitet (Acta universitatis Gothenbourgsis, Göteborg studies in educational studies 230, 
Göteborg, 2005). 
122 Ibid., s 87. 
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menar att ”närvaron av kvinnor tillåts legitimera frånvaron av män samtidigt som frånvaron 
av män kan tolkas legitimera arbetets låga prioritet i organisationen”.123  
 
Universitetet är en decentraliserad organisation med ambitioner att skapa en kollektiv 
identitet. Där ses jämställdhet som en kvalitetsfråga. Ledningen vill ge arbetet legitimitet 
genom att sätta höga ledare på posten som jämställdhetsombud. De delegerar dock oftast 
uppdraget till en kvinnlig doktorand. Det finns ett formellt stöd för jämställdhetsarbete men 
informellt motstånd från personer i maktpositioner. Flertalet av de ledande posterna besitts av 
män och flera av dem uppger att jämställdhetsarbetet har påtvingats dem. 
 
Även på universitetet förväntas kvinnor och män ha olika kompetenser och behov. Studien 
visar att pengar (forskningsanslag) ger makt och det begränsar jämställdhetshandläggarens 
verksamhetsområde genom att de inte kan påverka vilka som antas som doktorander på 
institutionen. Jämställdhetsombuden säger att det är svårt att få policyn att leda till konkret 
handling. 
 
Det finns skillnader mellan de två organisationerna. De har exempelvis olika kollektiva 
identiteter. Företaget har en homogen kultur medan universitetets är mer heterogen. Det är 
lättare att ifrågasätta jämställdhetspolicyn på företaget än på universitetet. Angervall menar att 
män med maktpositioner får tolkningsföreträde för hur jämställdhetsarbetet ska genomföras 
genom att de sitter i nämnder på universitet. Hon frågar om det leder till att endast elitgrupper 
blir representerade i jämställdhetsarbetet. 
 
Konstruktion av genus i rätten och samhället av Eva Schömer 
Eva Schömer är juris kandidat och rättssociolog. Hon har undersökt vad olika företag har för 
kunskaper och uppfattningar om jämställdhetslagen. 124 Hon har även studerat ett antal fall 
kring jämställdhetslagen i Arbetsdomstolen.  
 
Schömer genomförde en enkätstudie i mitten av 1990-talet. Enkäten skickades ut till 922 olika 
företag inom tillverkningsindustrin över hela Sverige. Dessa företag var statistiskt utvalda ur 
olika tillverkningssfärer, skilda storleksklasser och från olika regioner. Schömer visar att vid 
tiden för hennes studie var kunskapen kring jämställdhetslagen låg, särskilt bland företagare 
som sysselsatte mellan 10 och 25 anställda. Det var få företagare som hade någon 
jämställdhetsplan, endast 21 %. De flesta av dessa hade upprättats vid de större företagen. De 
vanligaste orsakerna till att jämställdhetsplan saknades angavs främst vara att det fanns 
viktigare saker att ägna sig åt eller att företaget redan var jämställt. Jämställdhetsplanens 
införande skulle hjälpa till att få upp jämställdhetsfrågorna på dagordningen. ”De upprättade 
jämställdhetsplanerna hade inte givit upphov till några större organisatoriska förändringar. 
Förändringarna bestod huvudsakligen av inrättandet av en jämställdhetskommitté.” 
 
Schömer finner ett mönster i svaren av enkäten som visar på att föreställningar om kvinnor 
och män präglades av schabloner. Hon visar att de frågor som prioriterades i de studerade 
företagen var frågan om det vidtas sådana åtgärder att arbetsförhållandena lämpar sig både för 
kvinnor och män och de frågor som fick mest nekande svar var frågan om förekomst av 

                                                 
123 Petra Angervall, Jämställdhetsarbetets pedagogik: Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett 
företag och ett universitet (Acta universitatis Gothenbourgsis, Göteborg studies in educational studies 230, 
Göteborg, 2005), s 93. 
124 Se Eva Schömer, Konstruktion av genus i rätten och samhället: En tvärvetenskaplig studie över svenska 
kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt system, (Iustus förlag, Uppsala, 1999). 
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sexuella trakasserier och om ”arbetsgivaren ansträngde sig särskilt vid nyanställningar att få 
sökande av den [sic] underrepresenterade könet.”125 
 
Schömer argumenterar för att detta mönster beror på att det aktiva jämställdhetsarbetet inom 
tillverkningsindustrin präglades av stereotyper om kvinnligt och manligt samt en rädsla att 
förändra detta mönster. En av dessa stereotyper är att kvinnor inte vill jobba med smutsiga 
jobb. 
 
Ledarskap och kön av Anna Fogelberg Eriksson 
Anna Fogelberg Eriksson är doktor och universitetslektor i pedagogik och har utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt tänkande studerat ledarskap och maskulinitet i verkstadsföretag.126 
Hon har gjort intervjuer med 14 chefer på olika nivåer i ett företag och dessutom gjort 
deltagande observationer. Majoriteten av cheferna på företaget är män och det är även få 
kvinnor i produktionen.  
 
Företaget har fått pris för sitt jämställdhetsarbete, de har en jämställdhetsplan med väl 
dokumenterade mål och klargjorda ansvarsområden. Företagets produktionschef berättar att 
jämställdhetspriset internt har ifrågasatts av flera anställda, särskilt många kvinnor.127 Hon 
tolkar det som att jämställdhetsarbetet kanske inte märks av så mycket i praktiken.  
 
Intervjusvaren visar att det finns skiftande föreställningar om kvinnor och män på 
arbetsplatsen. Flera av informanterna är tveksamma om kvinnor och män är lika eller olika, 
medan andra har bestämda åsikter i frågan. Vissa av informanterna upplever stora olikheter 
mellan kvinnor och män medan andra inte gör det. De ambivalenta växlar under intervjuerna 
från att kön inte har betydelse för ledarskap till att det har betydelse. Det är mest tal om hur 
kvinnliga chefer är, trots att det finns få kvinnor på arbetsplatsen. Kvinnor ses som mer 
inriktade på mänskliga relationer, de har god verbal förmåga och värnar mer om utrustningen. 
Män anses vara mer tävlings- och handlingsinriktade. Män sägs inte bli osams på en 
arbetsplats i samma utsträckning som kvinnor. Andra menar att en persons agerande beror 
mer på individen än på könet. ”På en och samma gång framstår alltså kön som både viktigt 
och oviktigt; könsblandning är bra men kön betyder inget.” 128  
 
Majoriteten av de intervjuade menar att arbetsklimatet skulle bli bättre om det kom in fler 
kvinnor i företaget. De menar att kvinnligt deltagande i arbetsgrupper minskar råhet och den 
jargong som råder i företaget. Kvinnorna kan komplettera männen genom sin annorlunda 
ledarstil. Fogelberg Eriksson menar att ”[k]vinnlighet ses som en potential för att förändra 
män och icke önskevärd manlighet.”129 Könsblandning lyfts fram som något positivt, men det 
betonas samtidigt att kompetens är centralt för att kunna arbeta inom företaget.  
 
Symboliskt märks den manliga numerära dominansen med avsaknaden av synliga toaletter för 
kvinnor. Det fanns även affischer av lättklädda kvinnor i ett av företagets fikarum. 

                                                 
125 Eva Schömer, Konstruktion av genus i rätten och samhället: En tvärvetenskaplig studie över svenska 
kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt system, (Iustus förlag, Uppsala, 1999), s 180. 
126 Se Anna Fogelberg Eriksson, Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett 
verkstadsföretag, (Linköpings universitet, beteendevetenskapliga institutionen, 2005). 
127 Se ibid., s 143. 
128 Ibid., s 158. 
129 Ibid., s 145. 
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Majoriteten av cheferna har inte upplevt någon särbehandlig som en följd av sitt kön. Men de 
kommenterar att kvinnor har större risk att bli utsatta för negativ särbehandling, även om de 
inte sett det på sin arbetsplats. Denna särbehandling sker i så fall på andra arbetsplatser. 
 
Fogelberg Eriksson menar att de intervjuade cheferna återskapar genusordningen. Detta 
genom att ledarna nästan uteslutande ännu är män och många av interaktionerna präglas av 
manlig överhöghet och tolkningsföreträde. Hon finner dock glipor i mönstret t.ex. att 
ledarskapsidealet förändras till ökad variation och det tydliga framhållandet av familjefrågor 
inom organisationen. Detta kan enligt Fogelberg Eriksson leda till en förändring av 
genusordningen. 
 
”Vi har ju inga karlar här” av Eva Amundsdotter 
Eva Amundsdotter, forskarstuderande i arbetsvetenskap och jämställdhetskonsult, undersöker 
i sin C-uppsats hur man kan arbeta med jämställdhet på i stort sett enkönade arbetsplatser. 130 
Hon har studerat ett jämställdhetsprojekt som gjorts på kvinnodominerade arbetsplatser inom 
vård och omsorg och barnomsorg. I början av projektet beskrivs att deltagarna (13 kvinnor 
och en man) inte kände att jämställdhetsfrågor var så relevanta eftersom det nästan 
uteslutande var kvinnor där. Lika lön för lika arbete var det som jämställdhet främst 
associerades med. Jämställdhet sammanvävs med jämlikhet. Amundsdotters studie lyfter fram 
betydelsen av lika möjligheter kvinnor emellan och inte enbart mellan kvinnor och män. Det 
största hindret för jämställdhet beskrivs av deltagarna i studien vara att kvinnor kritiserar 
varandra och blockerar varandras initiativ. Efter projektet sade de medverkande sig ha blivit 
mer medvetna om betydelsen av förväntningar som är sammanbundna med kön i 
organisationerna, som t.ex. att det är modern som blir uppringd först om ett barn är sjukt. 
Amundsdotter betonar betydelsen av klass och etnicitet samt gemenskap och samarbete 
organisationer emellan för att hålla jämställdhetsarbetet aktivt. Hon har även studerat om det 
går att genomföra vad hon kallar för jämställdhetsmärkning. Jämställdhetsmärkning är ett 
märke som i likhet med t.ex. KRAV-märket ska visa att en vara är tillverkad på ett visst sätt 
och uppfyller olika krav.131 Hon menar att med hjälp av jämställdhetsmärkning kan 
”[k]onsumenternas efterfrågan tvinga fram aktivt jämställdhetsarbete på nya arenor”.132   
 
Vilka är de anställdas attityder till jämställdhet i arbetslivet av Annika Marklund och Therese 
Nilsson 
Annika Marklund och Therese Nilsson, båda filosofie magistrar i sociologi, har i sin C/D-
uppsats133 studerat vilka attityder som finns gentemot jämställdhet vid ett mansdominerat och 
ett kvinnodominerat företag. Inget av de företag de undersökt har en giltig jämställdhetsplan. 
De fann att de intervjuade från det mansdominerade förtaget var mer positiva till 
jämställdhetsarbete medan de intervjuade inom det kvinnodominerade inte såg så stort behov 
av det eftersom kvinnor redan dominerade där. Informanterna på den mansdominerade 
arbetsplatsen var mer insatta i frågan än de på den kvinnodominerade men representanter från 
båda organisationerna efterfrågar mer information kring jämställdhetsarbetet från respektive 
ledning.  
                                                 
130 Se Eva Amundsdotter, ”Vi har ju inga karlar här…”: Om jämställdhetsbegreppets relevans för 
kvinnodominerade arbetsplatser, (Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet, Stockholm, 2002). 
131 Se Näringsdepartementet, Jämställdhetsmärkning: Konsumentmakt för ett jämställt samhälle Ds 1998:49, 
(Fritzes, Stockholm, 1998). 
132 Ibid., s 23. 
133 Se Annika Marklund och Therese Nilsson, Vilka är de anställdas attityder till jämställdhet i arbetslivet?: Vid 
ett kvinnodominerat och ett mansdominerat företag, (C/D-uppsats i sociologi vid institutionen för 
arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 2002). 
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The politics of gender equality policy av Ingrid Pincus 
Ingrid Pincus som är filosofie doktor i statsvetenskap har studerat hur politiker och 
chefstjänstemän inom tre olika kommuner förhåller sig till jämställdhetsarbete.134 Hon visar i 
sin studie att dessa grupper motarbetar jämställdhetsarbetet med såväl passiva som aktiva 
motståndsstrategier. Passivitet och tystnad beskrivs vara de vanligaste passiva 
motståndsstrategierna. En annan är skenmanöver, att andra motiv ligger bakom 
jämställdhetsarbetet, t.ex. att man upprättar en jämställdhetsplan för att undvika böter. Det 
aktiva motståndet innefattar enligt Pincus att argumentera emot, att urholka 
jämställdhetsåtgärder samt att undergräva jämställdhetsansvarigas auktoritet. Man 
undergräver de jämställdhetsansvarigas auktoritet genom att kritisera deras sätt att arbeta eller 
deras kompetens. Argumenten mot jämställdhetsarbete bygger främst på att 
jämställdhetsarbetet inte går att förena med organisationens övriga verksamhet. Informanterna 
menar även att jämställdhet är en privat sak och att de som chefer inte har rätt att försöka 
påverka medarbetarnas attityder i frågan. Jämställdheten anses vara något som kommer 
naturligt med tiden. Urholkningsstrategin går ut på att försöka se till att 
jämställdhetsreformerna får så liten verkan som möjligt. Reformerna blir då endast till en 
pappersprodukt.  
 
Gender doesn’t matter but a gender mix is good av Maria Eriksson och Kristina Eriksson 
Kristina Eriksson och Maria Eriksson, som båda är doktorer i sociologi, jämför här sina 
respektive studier kring läkares respektive socialsekreterares ”könsgörande”135 och deras syn 
på kön och proffessionalitet.136 De visar att samtidigt som informanterna betonar vikten av 
könsneutralitet i yrket så understryker de fördelarna med en könsblandad arbetsplats. De 
menar att informanternas betoning av det positiva med en ”’two-gendered’ work force” kan 
ses som återskapandet av den komplementära synen på kön. Män och kvinnor sägs tala olika 
språk och det anses t.ex. kunna bli problematiskt i mötet mellan en kvinnlig familjesekreterare 
och en manlig klient. Eriksson och Eriksson visar även på hur könsskapandet är 
sammanbundet med heteronormativitet och skapandet av proffessionalitet. De menar att 
heterosexualitet är en underförstådd norm i de studerade organisationerna. Informanterna 
anser att det finns en underton av sexualitet på arbetsplatser där män och kvinnor arbetar 
tillsammans och att detta gör arbetet lite mer ”spännande”.  
 
Jämställdhetens spjutspets? av Marie Nordberg 
Marie Nordberg, doktor i etnologi, har studerat män som arbetar som förskollärare, 
sjuksköterskor och frisörer.137 Hon visar hur bilden av den manlige förskolläraren och 
sjuksköterskan skapas som en komplementär motbild till den kvinnliga kollegan. De förväntas 
vara annorlunda och bärare av ett ”manligt perspektiv”. Nordberg belyser att männen 
förväntas vara tekniskt kunniga och fysiskt starka men inte vara bra på att städa och hålla 
ordning. De förmanas ofta och ses som slarviga eller att de utför sysslorna på fel sätt. Hon 
beskriver hur de manliga arbetstagarna kontrolleras av sina kvinnliga kollegor när de utför 
                                                 
134 Se Ingrid Pincus, The politics of gender equality policy: A study of implementation and non-implemation in 
three Swedish Municipalties, (Örebro universitet, Örebro, 2002) och Manligt motstånd och ambivalens till 
jämställdhetsreformer, (Högskolan i Örebro, Örebro, 1997). 
135 Informanternas sätt att göra kön, se teoriavsnittet för vidare diskussion. 
136 Se Kristina Eriksson och Maria Eriksson, Gender doesn’t matter, but a gender mix is good,: Doing gender in 
two professional context i Eva Gunnarsson et.al. Where have all the structures gone: Doing gender in 
organisations, examples from Finland, Norway and Sweden, (Centre for women’s studies, Stockholms 
universitet, Stockholm, 2003). 
137 Se Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets?: Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, (Arkipelag, Göteborg, 2005). 
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kvinnligt konnoterande sysslor. Männen förväntas även ha auktoritet och ta hand om 
”stökiga” barn. Kvinnorna förväntas ha bra hand med sömnad, städning och planering. 
Nordberg beskriver hur heteronormativiteten spelar in den dagliga praktiken. Det synliggörs 
bl. a. genom att vårdtagarna vill att en person med samma kön som dem hjälper dem med 
deras intimhygien och att kollegor av olika kön antas kunna ha ett förhållande med varandra. 
Hon tar även upp den homosociala gemenskapen som beskrivs finnas kvinnor respektive män 
emellan. Kvinnor beskrivs samtala mycket och det ses av informanterna som att kvinnorna 
”tjatar” eller ”kacklar”. Män beskrivs inte prata lika mycket och inte uppskatta dessa samtal 
på samma sätt som kvinnorna. Detta ”ständiga pratande” ses som negativt av vissa kvinnliga 
kollegor och de väljer därför att hellre arbeta tillsammans med män. Nordberg diskuterar även 
hur män i kvinnodominerade yrken lyfts fram som förebilder i försöken att skapa ett mer 
jämställt arbetsliv. Det har dock enligt Nordberg, ofta fått till följd att könsordningen 
cementeras eftersom arbetsdelningen ständigt återskapas genom heteronormativitet. 
 
Det var en gång … och andra berättelser om kön och tid av Maria Carbin och Katharina 
Tollin 
Katharina Tollin och Maria Carbin är två av de få som problematiserat kön och ålder i 
arbetslivet. 138 De har i tidigare studier intervjuat olika chefer för offentliga organisationer 
Västerbottens län och sammanställer i ett konferenspapper hur dessa chefer ser på kön i 
relation till tid. Carbin och Tollin delar in sina resultat i vad de kallar fem olika berättelser om 
tid. I Det var en gång beskriver intervjupersonerna sin syn på hur ojämställdheten mellan 
kvinnor och män har uppstått. Rom byggdes inte på en dag innefattar att jämställdhetsarbete 
tar tid och att det måste ses som en långsiktig process. I den tredje berättelsen, som kallas Det 
blir bättre dag för dag, beskrivs intervjupersonernas inställning om att jämställdhetsarbetet 
ständigt går framåt. Enligt intervjupersonerna är det främst de som tillhör den äldre 
generationen som är motsträviga eller negativa till jämställdhetsreformer. De vill att allt ska 
vara som det alltid varit medan de yngre är mer positiva. Det blir en tydlig dikotomisering 
mellan de yngre och de äldre, där de äldre står för förlegade tankegångar om kön medan de 
yngre beskrivs vara framåtsträvande och inställda på förändring. Denna berättelse kallar 
Carbin och Tollin för Det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Den femte berättelsen, Den 
ljusnade framtid är vår, belyser föreställningar kring målet, ett jämställt arbetsliv där kvinnor 
och män arbetar tillsammans i harmoni. De visar på att intervjupersonernas tal om 
jämställdhet präglas av paradoxer. Samtidigt som jämställdhet ses som beroende av sega 
traditioner så finns synen på jämställdhet som ett linjärt framåtskridande. Tollin och Carbin 
menar att synen på jämställdhet som generationsberoende blir ”ett sätt att legitimera ett 
oförändrat sexistiskt beteende hos äldre (män).”139 
 
Tollin belyser även frågan kortfattat i en studie som hon skrivit tillsammans med Malin 
Rönnblom och Åsa Mattsson.140 De har intervjuat politiker och kommunala tjänstemän om 
deras syn på jämställdhet. I studien beskrivs att jämställdheten kommer att öka av sig självt 
genom att den äldre generationen (fyrtiotalisterna) går i pension. Detta leder till att 
jämställdhetsarbete inte ses som nödvändigt för att få en förändring till stånd. 
 

                                                 
138 Se Maria Carbin och Katharina Tollin, Det var en gång… och andra berättelser om kön och tid 
(Konferenspapper till den andra nationella genuskonferensen i Örebro 2000, opublicerat material, 2000). 
139 Ibid., s 10. 
140 Se Malin Rönnblom. Katharina Tollin och Åsa Mattsson, Jämställdhet – retorik som praktik, (Länsstyrelsen i 
Västerbottens län, Umeå, 1998). 
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Kvinnor är lika bra arbetskraft som män, men olika av Ingrid Pingels och Inga-Britt 
Drejhammar 
Ingrid Pingels och Inga-Britt Drejhammar har med hjälp av intervjuer och enkäter studerat 
inställningen till jämställdhet hos olika representanter från omkring 150 organisationer inom 
näringsliv och offentlig sektor i Östergötland.141 De fann att den viktigaste delen av 
jämställdhet i arbetslivet för flertalet av de intervjuade var lika lön för lika arbete. Majoriteten 
av informanterna menade dock att det inte förekom någon löneskillnad till följd av kön i deras 
respektive verksamhet. Löneskillnaderna orsakades istället av kompetens och karriär. Få av 
dem har något aktivt jämställdhetsarbete, som enligt Drejhammars och Pingels definition är 
allt jämställdhetsarbete utöver författandet av en jämställdhetsplan. Skälet till detta sades vara 
att jämställdhet inte var någonting man tänkte på eller att det inte behövdes eftersom 
organisationen redan var jämställd. Intresset för att arbeta med jämställdhet beskrevs vara lågt 
och jämställdhet diskuterades främst i samband med nyrekrytering eller lönesättning. Inom 
den offentliga sektorn var den främsta frågan hur man ska få fler män att arbeta inom vård och 
omsorg. Majoriteten av organisationen hade en jämställdhetsplan. På frågan om 
jämställdhetsplanen användes i det praktiska jämställdhetsarbetet erhölls svar som kan delas 
in i huvudsakliga grupper. Den första gruppen menade att lagen inte är styrande för 
jämställdhetsarbetet, den andra att planen mest blev en pappersprodukt som inte används i 
praktiken. Planen hade begränsad effekt, enligt den tredje gruppen medan den fjärde ansåg att 
det saknades en diskussion om jämställdhet på arbetsplatsen. Drejhammar och Pingels tolkar 
det som att ”det formella kravet på jämställdhet vunnit allmän acceptans men ännu inte 
integrerats i människors tänkande kring hur det vardagliga arbetet skall organiseras”142. 
 

                                                 
141 Se Ingrid Pingel och Inga-Britt Drejhammar, Kvinnor är lika bra arbetskraft som män, men olika: 
Jämställdhet i östgötska organisationer, (Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2001). 
142 Ibid., s 24. 
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Sammanfattning av empirin 
 
För att lättare åskådliggöra empirin har jag valt att dela upp den i olika teman, som belyser 
villkoren för jämställdhetsarbetet och som kan relateras till studiens frågeställningar. 
 
Innebörden av begreppet jämställdhet 
Fem av informanterna menar att jämställdhet står för lika möjligheter eller lika rättigheter 
oavsett om personen är kvinna eller man men de betonar olika saker. ”Att man ska ha lika 
chanser på arbetsplatsen, i arbetslivet.”143  ”Att alla ska ha lika möjligheter – men var och en 
ska göra det den är bra på.”144 De övriga har svårt att definiera vad begreppet står för. Lika 
löner betonas av flera informanter vara en viktig del av en jämställd arbetsplats. Två av 
informanterna anser att det är skillnad på hur de såg på jämställdhet i yrkesrollen jämfört med 
privat. ”Det är ju upp till var och en i sitt förhållande. För mig är det helt ointressant vem som 
dammsuger.”145 Samtliga informanter utom en anser att deras arbetsplats inte är jämställd. Det 
främsta skälet uppges vara att organisationen är så dominerad av ett av könen. Informanterna 
från företaget lyfter även fram att kvinnorna har svårt att avancera inom organisationen. 
 
Generation 
Ett centralt tema som tas upp av alla informanter är betydelsen av generation. De äldre anses 
vara mindre jämställda än de yngre. Denna skillnad menar informanterna har sin grund i 
uppfostran och hur de äldre männens föräldrar har levt och att samhället har förändrats. En 
betydande del i detta anses vara kvinnornas inträde på arbetsmarknaden.   
 
De intervjuade vill tydligt särskilja sig från denna grupp och vissa av dem ser det som att 
”problemet” löser sig självt så småningom eftersom de äldre snart ska gå i pension. Här 
betonas traditionens betydelse – att söner går i sina fäders fotspår - som skäl till att företaget 
är så mansdominerat. De yngre inom båda organisationerna beskrivs som något mer 
intresserade och villiga att diskutera frågan men det är svårt att få dem att engagera sig i 
frågan. 
 
Jämställdhetslagens betydelse för jämställdhetsarbete 
Jämställdhetslagen lyfts fram som betydelsefull för jämställdhetsarbetet inom båda 
organisationerna. Den anger ramarna för det genom att precisera vad jämställdhetsarbetet bör 
riktas in på. Inom företaget byggs jämställdhetsplanen på jämställdhetslagens paragrafer. ”Vi 
följer… paragraferna rakt av kan man säga.”146 Att uppfylla jämställdhetslagens direktiv ses 
av en av informanterna vara liktydigt med att arbetsplatsen är jämställd. Jämställdhetslagens 
centrala betydelse för jämställdhetsarbetet inverkar på jämställdhetsplanens utformning. 
Svårigheten tycks vara att hitta mål som inte är för svåruppnåeliga på ett års tid. Flera 
informanter upplever att det är samma mål som återkommer år efter år. 
 
Alla informanter anser att jämställdhetslagen är bra men tre tycker att den behöver stramas åt, 
exempelvis genom att införa strängare påföljder om en arbetsgivare inte följer det som 
stadgas i lagen. Jämställdhetslagen används för att legitimera jämställdhetsarbetet. Den ger 
stöd åt och verkar som påtryckningsmedel för jämställdhetskommitténs arbete. En av 
informanterna menar att jämställdhetslagen är orsaken till jämställdhetsarbetet ”utan 

                                                 
143 Intervju med Agneta. 
144 Intervju med Beatrice. 
145 Intervju med Arvid. 
146 Intervju med Arvid. 
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jämställdhetslagen så hade vi nog inte haft något jämställdhetsarbete”147 medan en annan 
anser att det krävs påtryckningar från politikerna i kommunen för att jämställdhetsreformer 
ska genomföras. ”Ska det få ett ordentligt genomslag med jämställdhetsarbetet så måste det ju 
också bli ett väldigt tydligt politiskt direktiv. Annars så händer ju inget.”148 
 
Informanterna från kommunen är alla insatta i jämställdhetslagen men på olika nivåer, från att 
kunna paragraferna utantill till att ha ett hum om den.  På företaget anser sig tre av 
informanterna insatta i jämställdhetslagen, två av dem därför att det ingår i deras 
arbetsuppgifter som medarbetare på personalavdelningen och den tredje eftersom han sitter i 
jämställdhetskommittén. Den fjärde informanten är inte insatt beroende på att hon suttit i 
jämställdhetskommittén en kortare tid. Sex av informanterna efterlyser mer kunskap om 
jämställdhet, särskilt om praktiska metoder att arbeta med jämställdhet. 
 
Motiv för jämställdhetsarbete 
Målet med jämställdhetsarbetet beskrivs av flertalet informanter vara att kvinnor och män ska 
ha lika rättigheter och möjligheter. ”Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej”149 
För en av de intervjuade styrs jämställdhetsarbetet av en stark rättviseaspekt. Individualitet är 
ett annat centralt motiv för att arbeta med jämställdhet enligt informanterna. Det är varje 
individs kompetens som ska styra inte dess kön. 
 
En jämn fördelning av kvinnor och män lyfts fram som både medel och delmål för 
jämställdhetsarbetet. Om fler kvinnor skulle komma in på företaget menar två av 
informanterna att det skulle bli en mjukare stämning på arbetsplatsen. Det skulle bli en 
trevligare arbetsmiljö. Inom kommunen förväntas männen balansera upp kvinnornas 
känslighet. Fler män skulle göra omvårdnaden bättre, särskilt för de manliga vårdtagarna.  
”De lyser upp när det kommer en man.”150 För att utnyttja allas olika kompetenser förordar 
flertalet av informanterna en jämn könsfördelning. 
 
Hinder för jämställdhetsarbete 
Ett centralt hinder för jämställdhetsarbetet uppges vara brist på tid, tid för att diskutera kring 
jämställdhet och därigenom fördjupa och konkretisera jämställdhetsarbetet. ”Det tar tid att 
ändra attityder.” 151 ”Det finns så många frågor som också är viktiga, man kan inte hålla på 
och ägna så otroligt mycket tid åt det [jämställdhetsarbetet].”152 Ett annat genomgående 
hinder som informanterna beskriver är att är för få av det underrepresenterade könet som 
söker sig till respektive arbetsplats. Detta leder till stora svårigheter att nå den eftersträvade 
blandningen av kvinnor och män. Ett annat hinder är att stöd från ledningen sägs saknas. Det 
leder till svårigheter att legitimera arbetet för medarbetarna. En annan svårighet som  
identifierats är att det är svårigheter vid överföringen från en ansvarig till en annan. Vid 
chefsbyte försvinner mycket kunskap om tidigare genomfört jämställdhetsarbete, t.ex. 
kunskap om tidigare jämställdhetsplaner. Likaså beskrivs uppföljning av arbetet till stor del 
saknas. En informant menar att det är samma frågor som tas upp i jämställdhetsplanen år efter 
år.153 
 

                                                 
147 Intervju med Bertil. 
148 Intervju med Beatrice. 
149 Intervju med Astrid. 
150 Intervju med Bertil. 
151 Intervju med Agneta. 
152 Intervju med Anna. 
153 Intervju med Arvid. 
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Flera av informanterna tar upp att sexuella trakasserier är ett hinder för jämställdhetsarbetet. 
De menar att det inte egentligen får förekomma, men att de inte kan utesluta att det gör det. 
Arvid, en av informanterna, säger att det skett flera incidenter på den manligt dominerade 
arbetsplatsen. ”Det är en tjej som jobbade [på en av avdelningarna], där sitter arbetsledaren 
och hennes… vad är det, fyra arbetskamrater hon har, och ser på porrfilm ett helt jävla skift 
och sitter och gapar och skriker. Och hon kom in till oss [jämställdhetskommittén] och berätta 
om det här… för hon hade begärt att få komma in då till en på ett jämställdhetsmöte och 
berätta lite hur det … liksom kan vara… att vara ensam tjej på en arbetsplats och då tyckte ju 
alla så här att: Fy fan men jag menar nästa möte då var det ju bara i stort sett jag som tjata om 
det där.” 
Intervjuare: ”Vad gjorde ni då, vad hände efteråt? 
Informant: ”Ingenting. Inget.”154 
 
Arvid beskriver även en annan situation där sexualitet spelat in. ”Och som det ser ut idag då 
har vi personalmän, heter dom, alla nyanställda får komma in till dom och snacka lite med 
dom, få sina arbetskläder och där inne har de en stor jävla affisch på… massor med nakna 
brudar så här [måttar med händerna]. Alla som kommer in där ser den här bilden. Och den där 
den har jag tjatat om i två-tre år. Och då varit jag borta nästan ett år, så då tog jag upp det där 
igen och fråga xx [en av de personalansvariga]: har ni tagit bort den där jävla bilden än, eller 
hur fan är det? Och då gjorde hon så här: åh [slår sig lätt i pannan med nerböjt huvud] jag ska 
gå ner direkt efter mötet och slita ner den, sa hon. Så den är borta nu i alla fall. ”155  
 
Ett konkret hinder inom företaget är att det saknas skyddskläder i kvinnostorlekar. Det gör att 
passformen blir dålig för kvinnorna. Kvinnorna kan få kommentarer om sin klädstil. Tjejerna 
ska gå i t-shirt medan männen kan gå i neddragen overall under sommaren, då det enligt 
informanten, är väldigt varmt på arbetsplatsen. Inom kommunen är ett problem att det på 
vissa enheter saknas omklädningsrum för de manliga medarbetarna. Skälet till detta sägs vara 
att det är bättre att använda utrymmet till något annat då de det inte finns några manliga 
medarbetare.156 
 
Flera av de som aktivt arbetar med jämställdhet beskriver att det är svårt att nå ut med arbetet 
i organisationen. ”Det är ju trögt att få det som en punkt på agendan. Att få upp det i det här 
dagliga. Det är någonting man har med sig att man tänker på i andra sammanhang också. Det 
är lite svårt.” 157 En annan informant beskriver att det finns en medvetenhet om jämställdhet 
inom företaget, men att det inte finns något större intresse av att arbeta med 
jämställdhetsfrågor.158 Samarbetet mellan de fackliga representanterna och arbetsgivaren 
inom jämställdhetsgruppen beskrivs fungera väl. Svårigheten ligger i att få upp 
jämställdhetsfrågan på dagordningen och att motivera andra representanter för arbetsgivaren, 
såsom personalchefen på företaget med betydelsen av att beslut genomförs.  
 
Attityder gentemot jämställdhetsarbete 
Flertalet av informanterna säger att deras medarbetare är ambivalenta till jämställdhetsarbetet. 
De har inte motarbetat det men inte befrämjat det heller. Några medarbetare, främst män i 
50/60-årsåldern beskrivs motarbeta jämställdhetsarbetet genom att säga att ”det är bra som vi 
har det” eller genom att byta samtalsämne när frågan kommer upp. De beskrivs rycka på 
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155 Intervju med Arvid. 
156 Intervju med Barbro. 
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158 Intervju med Arvid. 
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axlarna och säga ”sluta tjata, det ordnar sig väl det där…” 159 Jämställdhetsarbete är bra, men 
jag har inte tid att engagera mig, uppges vara den allmänna attityden bland de yngre på 
företaget.  
 
Inom företagets städavdelning, som totalt domineras av kvinnor, är flera av medarbetarna 
negativa till jämställdhetsarbetet.160 De vill inte ha in någon man på sin avdelning, allt ska 
vara som det alltid varit. Även här beskrivs att det främst är de äldre kvinnorna som motsätter 
sig en förändring av rådande organisation. Informanten vet inte orsaken till att de inte vill att 
män börjar arbeta inom avdelningen.  
 
Inom företaget upplever en av informanterna att jämställdhetsarbetet starkt begränsas av att 
personalchefen ständigt är negativ till de förslag som jämställdhetskommittén kommer 
med.161 Han upplever att personalchefen ständigt försöker begränsa kommitténs inflytande 
över organisationen. En av informanterna på kommunen efterlyser mer information kring 
kommunens jämställdhetsarbete. Det är svårt att argumentera för punkterna i 
jämställdhetsplanen för medarbetarna, när man inte vet hur de valts ut. 
 
Två av informanterna beskriver att det inte alltid kan arbeta på i den takt de egentligen skulle 
vilja eftersom risken finns att de skulle leda till bakslag. ”Och då måste jag ta ett steg i taget. 
Och liksom backa och se vart människorna befinner sig. Jag kan inte köra hela mitt 
kvinnorace när jag är tillsammans med 60 män [ledningsgruppen för koncernen]. Det går inte, 
då är jag körd.”162 ”Kommer du och tjatar om det där igen” beskrivs vara attityden när en av 
informanterna vill diskutera frågan och då leder det ingenstans att diskutera.163 
 
Flera av informanterna betonar att jämställdhetsarbetet kommer att ta tid. ”Det är ju svårt att 
det just nu, jag tror att det kommer att ta väldigt lång tid eftersom att de här attityderna 
gemene människa har är så väldigt djupt, djupt ingrodda skulle jag vilja säga.” 164 ”Det är 
inget man förändrar i en handvändning”165 menar en annan. 
 
Inom kommunen säger sig informanterna varken ha mött motstånd eller öppet stöd för 
jämställdhetsarbetet. De flesta tycker nog att det är ok, ”det är i alla fall inte någon som sagt 
något annat”.166 En av de andra säger att arbetet möts med förståelse och att han inte märkt av 
något öppet motstånd. Eftersom medarbetarna inte opponerat sig så förväntas de vara för 
jämställdhet. 
 
Förväntningar på kvinnor och män 
Flertalet av informanterna menar att kvinnor och män är olika. Skillnaderna mellan kvinnor 
och män anses främst vara att de talar på olika sätt, vilket kan leda till missförstånd. Kvinnor 
vill diskutera saker mer medan män mer är rakt på sak. De tar ett beslut och står sedan för det. 
”Ja, jag tror att vi kanske funderar på olika saker killar och tjejer. Och jag inbillar mig att 
tjejer är lite mer känslostyrda och killar är kanske lite mer konkreta, rakt på när det gäller 
vissa saker, och jag tror att man behöver den där mixen för att det ska bli ett … lite spännande 
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att gå till arbetet också. ”167 Kommunens ansvariga anser att kvinnor och män är olika, men 
att de ska vara lika värda. 
 
Två av informanterna är ambivalenta inför om kvinnor och män är lika eller olika. 
”Biologiska [sic] är vi ju olika men sedan så finns det ju stora likheter. Egentligen. Men vi 
kan ju vara olika på många sätt också. Jag vill ju tro att vi är lika. Men vi kan uttrycka oss 
olika. Språket kan ju vara lite olika, hur kvinnor utrycker sig och hur män utrycker sig. Man 
kan prata som kvinna, man kan prata som man och de begriper inte ett dugg vad den andra 
säger.”168 De beskriver även att kvinnor och män talar olika. Män är mer rakt på sak medan 
kvinnor mer talar runt saker och ibland ”tjatar eller tjafsar”. ”Det är bättre att arbeta med män 
för det blir mindre tjafs och skitsnack då.”169 Informanten Astrid menar att män är mer öppna 
och ”kör med raka puckar” och är öppet oeniga medan kvinnor ofta går bakom ryggen på 
varandra. 
 
Män anses kunna lösa praktiska problem lättare än kvinnor. Kvinnor ses som mer 
känslostyrda och omhändertagande. Känslomässigheten ses som något negativt vid 
beslutfattning men som positivt vid konflikthantering. Kvinnor förväntas vara bättre på att 
medla i konflikter eftersom de ses som mer lyhörda och förstående. Informanten Barbro säger 
t.ex.: ”Ja, naturligt kvinnligt, det kanske är det att kvinnor har naturligt lite mer omsorg om 
varandra. Bryr sig mer om andra människor, funderar mer om andra människors relationer än 
vad män gör.  Män har lite lättare kanske om det är någonting om det blir en kontrovers att gå 
framåt, tar det lite för vad det är. Reda ut det snabbare och lämna det bakom sig och gå vidare. 
Kvinnor pratar längre om en kontrovers. De går hela tiden tillbaka till den och har lite svårare 
att ändra.”170 Även Bertil tar upp detta fenomen. ”Jag inbillar mig att män är lite mer 
intensiva, lite mer … lite mindre känslomässigt styrda. Kvinnor är mer känslomässigt styrda, 
de vill gärna diskutera på gränsen till att älta saker kan jag uppleva, det kan vara positivt och 
det kan vara negativt ibland. Det kan ta lång tid innan man kommer fram till några konkreta 
beslut. Att de diskuterar saker lite för mycket kan jag anse.”171  
 
En av de intervjuade lyfter fram att jämställdhet inte får bli ett mål bara för sakens skull. Hon 
betonar individers olika kompetens. ”Det spelar ingen roll vem som steker köttbullarna eller 
mekar med bilen – var och en ska göra det den är bra på.”172 Det är kompetensen som ska 
styra vilka som anställs här, inte könet. 
 
Flera av informanterna upplever att det finns olika förväntningar på kvinnor och män inom 
deras yrke. Kvinnorna förväntas vara mer kunniga inom vårdyrkena. ”Kvinnor förväntas ha 
koll på saker, medan männen får mer hjälp när de inte klarar av saker”.173 ”Männen ska städa 
på kvinnors villkor, förstår du? Man ska göra det på … så här gör vi. Sen förväntningar på att 
männen ska komma in och ta hand om… saker som är trasiga…”174 På företaget förväntas 
männen vara fysiskt starkare och mer tekniskt kunniga. ”Ja, killar ska kunna det tekniska mer, 
tjejerna ska inte vara så framåt.”175  
 
                                                 
167 Intervju med Bertil. 
168 Intervju med Beatrice. 
169 Intervju med Astrid. 
170 Intervju med Barbro. 
171 Intervju med Bertil. 
172 Intervju med Barbro. 
173 Intervju med Barbro. 
174 Intervju med Bettina. 
175 Intervju med Beatrice.    
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Det anses vara kvinnornas uppgift att hålla i det sociala arbetet på företaget. De förväntas 
planera och komma ihåg bemärkelsedagar (50- och 60-årsdagar) och avtackande vid 
pensionering. Männen förväntas vara starka och klara av de ”lite tyngre arbetsmomenten” 
medan kvinnorna förväntas behöva hjälpmedel för att klara av dem. Arvid, en av 
informanterna berättar att han brukar problematisera frågan genom att säga att han gärna vill 
ha hjälpmedel också. 
 
Män beskrivs känna sig utanför när kvinnorna på den av kvinnor dominerade arbetsplatsen 
vid fikapauser diskuterar matrecept och barnomsorg. Informanterna menar att männen inte 
deltar i dessa diskussioner lika mycket som de kvinnliga arbetskamraterna, kanske för att de 
inte är så intresserade av sådana saker. 
 
Inom facket på den kvinnodominerade arbetsplatsen upplever informanten att det ställs högre 
krav på kvinnorna. De får kämpa mer för att nå längre i organisationen. Det sägs bero på att 
fackföreningen traditionellt sett varit mansdominerad, trots att kvinnor dominerar bland 
medlemmarna. Det beskrivs vara svårt att få kvinnor som vill ställa upp som fackliga 
företrädare inom fackförbundet på den manligt dominerade arbetsplatsen.   
 
Fyra av informanterna menar att män har större förväntningar på sig att nå högre positioner 
inom respektive organisation. ”Jag tycker att män på något sätt har lite lättare att ta för sig och 
gå framåt i karriären än vad kvinnor har.”176 En annan berättar att män får mer stöd och 
uppmuntran till att söka tjänster vid andra avdelningar inom företaget. 
 
Anna, en av informanterna på företaget menar att kvinnor inte bör ta efter männens sätt att 
vara. ”Det finns en risk att kvinnor tar sig till ett manér som är manligt, som de själva inte är 
och då slår det tillbaka oerhört negativt mot dem. Det gagnar inte dem själva och det gagnar 
inte organisationen. Sådana kvinnor får extra mycket skit av män.”177  Samtidigt finns hos 
henne en osäkerhet om hennes kollegor handlar annorlunda när hon är med och kring vad 
hennes manliga kollegor gör när hon inte är med. Hon frågar sig ”vad vågar de göra när jag är 
med och så. Jag är en udda fågel […] [och] det kan vara svårt att bli insläppt i deras 
kretsar.”178 Som kvinna är man minoritet i företaget och Anna menar att det därför ställs 
högre krav på kvinnor. Kvinnor måste visa att de duger, på ett helt annat sätt än vad männen 
behöver. 
 
Upplevelsen av förekomsten av diskriminering och positiv särbehandling 
En av informanterna upplever sig ha blivit diskriminerad. ”Jag har tittat på ibland vad en man 
har tjänat i samma yrke… så kan man ju känna sig diskriminerad.” 179 De tror dock alla att 
diskriminering förekommer inom deras respektive organisationer. ”Jag har inte blivit 
diskriminerad personligen, men jag kan ta för mig. Men andra har blivit det.”180 Som anställd 
ska man vända sig till sin närmaste chef om man upplever sig vara särbehandlad till följd av 
ens kön. Om denne inte lyssnar ska man ta upp det med jämställdhetsgruppen och 
personalchefen. Astrid, en av informanterna från företaget berättar om en av hennes 
arbetskamrater, som varit vikarie vid maskin (en av avdelningarna) och sedan blivit erbjuden 
en tjänst där. Då sägs det plötsligt att arbetet kräver någon som har minst fyra års utbildning i 
maskinteknik, vilket arbetskamraten inte har. Detta upplever informanten som en ursäkt för 

                                                 
176 Intervju med Barbro. 
177 Intervju med Anna. 
178 Intervju med Anna. 
179 Intervju med Beatrice. 
180 Intervju med Astrid. 
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att undvika att en kvinna får tjänsten.181 Hon beskriver även att en av hennes kvinnliga 
medarbetare sagt till en kvinnlig vikarie som var klädd i kjol att inte klä sig så utmanande och 
att de inte ville ha ”någon liten snörpa här”.182 
 
Tre av informanterna inom kommunen tar upp att det är mer status att arbeta inom 
utbildningssektorn än inom vård och omsorg. De ser det som en kollektiv särbehandling av en 
yrkeskategori men tror inte att det är grundat på kön utan att det har med ålder att göra. Det 
anses vara mer värdefullt att arbeta med det uppväxande släktet än med de äldre. 
 
Kommunen arbetar för att få in fler män i vården och en av informanterna inom 
äldreomsorgen tror sig ha blivit positivt särbehandlad när han utsågs till enhetschef. Ingen av 
de andra inom vården ser sig som positivt särbehandlade i arbetslivet. En av informanterna på 
företaget ser sig som positivt särbehandlad då han fått mer stöd, ja rena uppmaningar, att 
avancera inom organisationen. 
 
Metoder för att öka jämställdheten 
Företaget samarbetar med de olika fackföreningarna som är representerade på arbetsplatsen. 
Inom kommunen samarbetar man med de tre största fackföreningarna i jämställdhetsfrågor. 
Dessa är representerade i jämställdhetsgruppen. 
 
Inom båda organisationerna försöker man förankra jämställdhetsarbetet genom att ta upp det 
till diskussion vid olika personalmöten. I kommunen har man dessutom enkäter angående den 
sociala arbetsmiljön vartannat år. Jämställdhetsplanen används främst för att påminna om 
betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsmöten och dylikt. Alla informanter menar att 
jämställdhetsplanen är en bra metod för att nå jämställdhet, men flera önskar att den kunde 
konkretiseras mer. Två informanter efterfrågar mer information kring kommunens centrala 
jämställdhetsplan, vilka motiv som ligger bakom den och hur den tas fram. En annan önskar 
att diskussionerna kunde breddas så att även personal inom de mansdominerade yrkerna 
såsom brandförsvaret deltar i diskussioner med anställda inom vårdsektorn. 
 
Ingen av informanterna säger sig arbeta efter någon särskild metod i jämställdhetsarbetet. Det 
är jämställdhetslagen som styr hur jämställdhetsarbetet utformas. En av informanterna från 
kommunen säger sig ha använt positiv särbehandling av män för att öka antalet manliga 
medarbetare vid öppnandet av ett nytt vårdboende.183 En av informanterna på företaget önskar 
att hans fackförening kunde ”ligga på” något mer i frågan. Han önskar sig även ett mer uttalat 
stöd från fackföreningens ledning.184 
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Analys och diskussion 
 
Här nedan följer en diskussion kring informanternas inställning till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete kopplat till teori och tidigare forskning. 
 
Innebörden av begreppet jämställdhet  
Gonäs m.fl. menar att införandet av jämställdhetslagen har lett till ett etablerat sätt att förhålla 
sig till jämställdhet i arbetslivet.185 Jämställdhet ses i båda organisationerna som en självklar 
del i personalpolitiken men begreppet som sådant verkar inte ha problematiserats och några 
av informanterna har svårt att definiera det. Jämställdhet ses i dagens samhälle som politiskt 
korrekt. Det märks tydligt i intervjuerna att informanterna är rädda för att göra bort sig. De 
vill undvika att framstå som negativa till jämställdhet genom att ständigt betona sin positiva 
hållning och visa att de uppfyller lagens riktmärken. 
 
De intervjuade förhåller sig ständigt till den jämställdhetsdiskurs som genomsyrar samhället. 
De menar att de lagar som finns på området är bra. Jämställdhet i sig ses som något självklart, 
svårigheten blir att omsätta det i praktiken. De intervjuade från kommunen uttrycker 
skamsenhet för att de inte kommit längre. Det kan vara en följd av att man i dagens samhälle 
förväntas vara positivt inställd till jämställdhet. Detta överensstämmer med vad Hagberg m.fl. 
funnit i sin studie. ”Diskussioner om jämställdhet och jämställdhetsarbete kompliceras av att 
jämställdhetsnormen är officiellt sanktionerad i samhället. Det är ’schämsigt’ för personer och 
individer att inte vara jämställda och att vara emot jämställdhet.”186 
 
Det är intressant att en majoritet av informanterna anser att deras arbetsplats inte är jämställd. 
Det främsta skälet till det är att det ena könet är underrepresenterat. Det tyder på att 
jämställdhet förknippas med kvantitet, om antalet kvinnor respektive män på arbetsplatsen 
ökar så ökar även jämställdheten. Synen på arbetsplatsen skiljer sig från tidigare studiers 
resultat, där arbetsplatsen ses som jämställd och därmed blir jämställdhet ofta en icke-fråga.187 
Jämställdhet legitimeras som en rättviseaspekt, d.v.s. alla medarbetare ska ha samma 
möjligheter och skyldigheter, både inom kommunen och på företaget. 188 På kommunen 
betonas även kompetensargumentet – männen förväntas föra med sig nya synsätt och 
kunskaper in i organisationen. De intervjuade områdescheferna inom kommunen har inget 
organiserat jämställdhetsarbete på sina arbetsplatser men menar att det är något som ständigt 
ligger i bakhuvudet vid t.ex. rekrytering. Problemet beskrivs ligga någon annanstans än i den 
egna rekryteringsprocessen, man kan ju inte anställa kvinnor om de inte söker. 
 
I min studie verkar synen på jämställdhet inom kommunens äldreomsorg vara en blandning 
av jämställdhet som positiv särart och jämställdhet som maktskillnad. Synen präglas av ett 
komplementärt tänkande - kvinnor och män förväntas bidra med olika egenskaper och på så 
sätt bilda en helhet. Kvinnor och män ses som olika delar som behövs för att skapa jämvikt 
och harmoni. Orsaken till olikheterna sägs vara blandning av att kvinnor och män genom sin 
uppfostran har blivit olika och att det är genetiskt grundat. På företaget ses jämställdhet främst 
som maktskillnad men även som positiv särart. Det är främst kvinnornas position som betonas 

                                                 
185 Lena Gonäs (red.), På gränsen till genombrott?: Om den könsuppdelade arbetslivet, (Agora, Stockholm, 
2005), s 27. 
186 Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg och Elisabeth Sundin, Att göra landet jämställt, (Nerenius och Santereus 
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medan man vill att männen ska bli mer välvilligt inställda till kvinnliga medarbetare. 
Samtidigt förväntas dock kvinnor och män ha olika egenskaper och därigenom komplettera 
varandra. 
  
På båda arbetsplatserna beskrivs det svåra i att tillhöra det underrepresenterade könet. Det 
beskrivs vara svårare att komma in i arbetsgemenskapen som ensam kvinna respektive man. 
De som tillhör det underrepresenterade könet upplever att de måste bevisa att de kan utföra 
sysslorna lika bra som de som tillhör det överrepresenterade könet. Detta kan kopplas till 
homosocialitet, som avvikande tillhör man ej den homosociala gemenskapen. 
 
Generation 
Informanterna på företaget distanserar sig från de äldre för att visa att de inte är som dem. Det 
är intressant med det uttalade motstånd som de äldre männen sägs visa. Det beskrivs vara 
svårt att få dem att förändra sig. Det står i motsats till Johanssons studie som visar att få öppet 
vill visa sig negativt inställda till jämställdhet.189 
 
Det finns en föreställning om att problemet med segregeringen ska lösa sig av sig själv i och 
med att de äldre männen går i pension. Det ligger i linje med vad Wahl kallar jämställdhet 
som generationsfråga och likaså med det Carbin och Tollin beskriver i sin studie.190 Temat tas 
även upp av Tollin, Mattsson och Rönnblom i deras undersökning av hur kommunalråd i 
Västernorrland ser på jämställdhet.191 Även de fann att jämställdheten ansågs öka i och med 
att den äldre generationen, fyrtiotalisterna, går i pension eftersom den yngre generationen är 
mer jämställd och att jämställdhetsproblematiken kommer att lösa sig med tiden. Detta kan 
ses som ett sätt att legitimera bristen på insatser på jämställdhetsområdet och att det tar lång 
tid att implementera de beslut som tagits. Min tolkning av informanternas resonemang är att 
det krävs att det kommer fler yngre personer till arbetsplatsen för att en förändring anses 
kunna åstadkommas. 
 
Jämställdhetslagens betydelse för jämställdhetsarbete  
Jämställdhetslagen kan ses som normerade för utformningen av jämställdhetsarbetet. Den 
verkar ses som ett slags ramverk som sätter gränserna för vad som ses som legitimt att 
förändra. Om den förändras ändrar man även jämställdhetsarbetet. En tolkning skulle utifrån 
informantens uttalande om att det är jämställdhetslagen som är orsaken till 
jämställdhetsarbetet på företaget vara att det endast görs för att uppfylla lagens krav. Detta 
sammanfaller med en av de passiva motståndsstrategier som Pincus beskriver. 
 
Att ha ett intresse för jämställdhetsfrågor uppges vara centralt för att söka sig med i 
jämställdhetskommittén. Ingen av organisationerna beskriver att det finns något större intresse 
bland medarbetarna att sitta med i jämställdhetskommittén. Detta legitimeras med brist på tid 
och att det inte ses som någon central fråga inom organisationen. 
 
Samtidigt som jämställdhetslagens stora betydelse poängteras är det få av informanterna som 
har reflekterat över dess innehåll. Även om den ses som det främsta arbetsredskapet så är det 
inget som diskuteras eller problematiseras inom organisationerna. Jämställdhetslagen är en 
bland andra arbetsrättsliga lagar som ska följas. I likhet med Pingels och Drejhammar har jag 
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funnit att de formella kraven på jämställdhet har accepterats inom organisationerna men att 
svårigheter finns att integrera det i den vardagliga praktiken. 
 
Motiv för jämställdhetsarbete 
Blandade arbetsgrupper anses av informanterna medföra en viss erotisk laddning. Detta 
grundas på föreställningen om heteronormativitet – underförstått förutsätts det att alla i 
organisationen är heterosexuella. Bilderna på nakna kvinnor på företaget kan, i enlighet med 
Andersson, ses som ett sätt för männen att bekräfta sin heterosexualitet i den homosociala 
gemenskapen. 
 
I likhet med Angervall har jag funnit att företaget vill skapa en kollektiv grund för 
jämställdhetsarbetet, att alla ska vara för jämställdhetsarbetet. Det är dock svårt att föra ut 
arbetet i organisationen och att få medarbetare att engagera sig fackligt. Målet med 
jämställdhetsarbetet är att arbetsklimatet förbättras och ökad mångfald bland medarbetarna. 
Den enskilda individens engagemang lyfts fram som betydelsefullt samtidigt som det verkar 
vara svårt att få medarbetare att engagera sig i frågan.  
 
Liksom Eriksson och Eriksson har jag funnit att man eftersträvar en könsneutral organisation, 
d.v.s. där kön inte ska spela någon roll.192 Jämställdhetsarbetet ses som ett sätt att nå dit. Det 
blir en paradox i att kön inte ska spela någon roll, samtidigt som könsblandning anses leda till 
ett bättre arbetsklimat.  
 
Hinder för jämställdhetsarbete 
Segregeringen mellan kvinnor och män inom företaget är stark. Kvinnorna arbetar främst 
inom administrationen och inom avdelningar med låg status inom organisationen. Inom 
kommunens äldreomsorg är segregeringen inte lika stark. Det är ett tydligt exempel på Ackers 
första process – att kvinnor och män hålls isär. Det är uppenbart att det råder en stark 
homosocialitet både inom företaget och inom kommunen. Det försvårar arbetet med att öka 
andelen av det underrepresenterade könet inom respektive organisation. 
 
Bilderna på nakna kvinnor och talet om kvinnan som omsorgstagande kan ses som en del av 
könssymboliken på företaget. Både inom företaget och kommunen präglas bilden av mannen 
som en stark och teknisk kunnig ledare medan bilden av kvinnan främsta innefattar 
vårdgivaren som kan hantera känslor. Detta kan ses som exempel på Ackers andra process om 
symbolik kring kön.  
 
Jämställdhetsarbetet beskrivs vara beroende av yttre faktorer, såsom antal ansökningar från 
det underrepresenterade könet, att kläder i rätt storlekar saknas och presenter, såsom kalendrar 
med avklädda kvinnor, som skickas till företagets anställda. Detta kan ses som ett sätt att 
legitimera att arbetet för jämställdhet går långsamt. Det anses ta tid att förändra invanda 
mönster. Det är intressant att se att underleverantörerna förväntar sig att de anställda på 
företaget uppskattar dylika kalendrar.  
 
En av informanterna inom företaget upplever att arbetsledningen framställer arbetsplatsen 
som mer jämställd än vad den är genom att inte berätta om de fall av diskriminering som 
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förekommer på arbetsplatsen.193 Detta kan ses som ett exempel på det som Pincus kallar för 
en form av passivt motstånd – tystnad. Genom att förtiga problemet finns det inte. På detta 
sätt förhindras jämställdhet att komma upp på dagordningen. 
 
Attityder gentemot jämställdhetsarbete 
Jämställdhetsarbetet präglas av en vilja att förändra attityderna hos medarbetarna i 
organisationen. I likhet med Pincus har jag funnit att jämställdhet främst ses som en 
kvinnoangelägenhet.194 Det är kvinnor i båda organisationerna som leder jämställdhetsarbetet, 
även om de finns män i respektive jämställdhetskommitté.  
 
På företaget ligger svårigheten i att föra ut jämställdhetsförändringarna i organisationen. 
Liksom i Pingels och Drejhammars studie så finns det inget större intresse för att diskutera 
jämställdhetsfrågor i kommunen och företaget och det gör det svårt att få in jämställdhet som 
en del i den vardagliga praktiken. En av informanterna från företaget beskriver att hon inte 
kan driva på frågan så mycket som hon egentligen önskar eftersom det skulle leda till ett 
bakslag.195 En annan informant beskriver hur hans medarbetare tycker att han tjatar när han 
tar upp frågan.196 I intervjuerna betonas att jämställdhet bör tas upp till diskussion för att en 
förändring ska kunna uppnås men samtidigt att för mycket uppmärksamhet leder till bakslag. 
Informanterna menar att jämställdhetsarbetet inte kan skyndas på, det tar tid att förändra 
attityder. Jämställdhetsarbetet kan ses som en ständig balansgång; samtidigt som man måste 
trycka på för att något ska hända så får man inte trycka på för mycket.  
 
Det finns en tvetydighet i synen på jämställdhetsarbetet inom kommunen. Samtidigt som dess 
stora betydelse betonas så skulle det inte göras så mycket utan påbud från myndigheterna. I 
likhet med Drejhammar och Pingel funnit så diskuteras ämnet främst när den nya 
jämställdhetsplanen ska tas fram och vid lönesättning. Det beskrivs vara svårt att få upp 
ämnet till diskussion eftersom få är intresserade av frågan. Jämställdhetsarbetet försvåras av 
att talet om jämställdhet inte följs upp med handling. Även detta kan kopplas till vad Pincus 
kallar för skenmanöver, en form av motståndsstrategi, där målet egentligen är ett annat än att 
uppnå jämställdhet, i detta fall att uppfylla jämställdhetslagens krav. 
 
Jämställdhetsarbetet i sig ifrågasätts inte av någon av informanterna men några är kritiska till 
delar av dess genomförande. Behovet av jämställdhetsarbete har inte öppet ifrågasatts inom 
någon av organisationerna men attityden hos en del av medarbetare inom kommunen är ”att vi 
har det väl bra som vi har det”. De ser inget skäl till att ha något jämställdhetsarbete. Det 
överensstämmer med vad Drejhammar och Pingel funnit - varför ändra på något som 
fungerar? 
 
I de två organisationerna centreras jämställdhetsarbetet kring att få in fler arbetstagare av det 
underrepresenterade könet, vilket Tyrkkö kallar för antalsmässig integrering. På företaget 
strävar man efter att uppnå en större arbetsmässig integrering, exempelvis att få in fler män 
inom städavdelningen och kvinnor som maskinskötare. De andra typerna av integrering 
verkar förväntas följa med automatik om bara blev fler kvinnor bland de anställda. Det finns 
dock medarbetare som motsätter sig detta. I intervjuerna med kommunen tas denna typ av 

                                                 
193 Intervju med Arvid. 
194 Ingrid Pincus, Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer, Kvinnovetenskapligt forums 
skriftserie nr 5 (Högskolan i Örebro, Örebro, 1997), s 57. 
195 Se citat av Anna, s 32. 
196 Se citat av Arvid, s 30. 
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integrering inte upp lika uttalat. Där är sysslorna inte lika tydligt uppdelade i olika 
arbetsmoment. 
 
Jämställdhetsarbetet präglas av en ständig balansgång. Informanternas beskrivningar tyder på 
att det krävs att man arbetar hårt och ständigt tar upp frågan för att åstadkomma en förändring 
men man får samtidigt inte trycka på för hårt då kan det få motsatt effekt. Arbetet ses som 
långsiktigt och det går inte att ta några genvägar. Det kan kopplas till vad Carbin och Tollin 
kallar för ”Rom byggdes inte på en dag”- att det inte går att stressa fram förändringar. 
 
Förväntningar på kvinnor och män 
I båda organisationerna finns ett komplementärt tänkande kring kvinnor och män. De 
förväntas ha olika egenskaper som balanserar upp varandra. Kvinnor är omhändertagande 
medan män är tekniska. Kvinnor löser konflikter mellan människor medan män löser 
praktiska problem och kvinnor är känslosamma medan män är handlingsinriktade. Samtidigt 
finns dock en annan typ av tänkande som baseras på kompetens. Det är inte könet som ska 
avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst utan kompetensen.  
 
Samtidigt som man eftersträvar fler kvinnor inom företaget så understryks av två av 
informanterna att det ska vara ”rätt sorts kvinnor”. De får inte vara rädda att ta i eller att bli  
smutsiga.197 Denna distinktion framförs inte kring de arbetskamrater som är män. 
Kvinnorna förväntas, liksom i Angervalls studie, besitta en social kompetens, att kunna lösa 
konflikter och vara lyhörda. Samtidigt beskrivs kvinnor prata mycket eller ”tjata” och gå 
bakom ryggen på varandra. Det överensstämmer med vad Nordberg beskriver i sin studie. 
 
I likhet med Gonäs m.fl. och Fogelberg Eriksson finner jag att ett ökat antal kvinnor på den 
mansdominerade arbetsplatsen förväntas förbättra arbetsklimatet. Flera informanter menar att 
det skulle bli trevligare om det vore fler kvinnor på arbetsplatsen. Men till skillnad från Gonäs 
m. fl., som funnit att män anses öka kvaliteten på utförandet inom kvinnodominerade 
arbetsplatser, så förväntar man sig även inom äldreomsorgen att fler män skulle öka trivseln 
på arbetsplatsen.198 
 
Det är tydligt att vissa av arbetsuppgifterna är könsmärkta. Städning ses som kvinnligt medan 
maskinteknik ses som manligt. Detta leder till att det är svårare för en kvinna att bli 
maskinförare eller för en man att bli städare. Städning är tydligt kvinnligt könskodat medan 
teknik och då särskilt maskinteknik ses som manligt. I likhet med Abrahamsson har jag funnit 
att föreställningar kring tekniskt kunnande är en tydlig segregerande kraft.199 Likaledes att 
fysisk styrka används som argument för att utestänga kvinnor från vissa arbetsmoment. På 
företaget diskuteras om kvinnorna behöver olika hjälpmedel för att väga upp att de är fysiskt 
svagare. Detta ifrågasätts av en av informanterna som menar att de arbetsmoment där de flesta 
kvinnorna arbetar är minst lika krävande.200 Kravet på fysisk styrka kan ses som ett sätt att 
utestänga kvinnorna från tjänsten som maskinoperatör. En annan är föreställningar om att 
kvinnorna inte vill arbeta som maskinförare. Detta har enligt en enkät som företaget gjort 
visat sig vara felaktigt. Visst finns det kvinnor som inte vill bli maskinförare men de som vill 

                                                 
197 Intervju med Arvid. 
198 Se Birgit Pingel, Jämställdhet – en mångtydig diskurs i Lena Gonäs (red.), På gränsen till genombrott?: Om 
den könsuppdelade arbetslivet, (Agora, Stockholm, 2005), s 249. 
199 Se Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen: Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer, (Borea, 
Umeå, 2000), s 127. 
200 Intervju med Arvid. 
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känner att de ej släpps fram av sina manliga arbetskamrater.201 Att kvinnorna inte släpps fram 
som maskinoperatörer skulle kunna bero på att de ser det som en manlig frizon, den 
homosociala gemenskapen. I likhet med Andersson menar jag att kvinnorna inte är helt 
exkluderade ”främst därför att de vistas i samma lokaler och ses som arbetskamrater, om än 
inte likvärdiga.”202 Informanterna på företaget menar att fler kvinnor skulle leda till att den 
hårda men skämtsamma jargongen mellan arbetstagarna mattades av. 
 
Inom äldreomsorgen beskrivs att männen ibland t.ex. drar upp persiennerna eller städar på ett 
annat sätt och att det kan leda till konflikter i arbetsgruppen. Detta eftersom kvinnorna är vana 
vid att sysslorna görs på ett visst sätt. Inom äldrevården är den vertikala segregeringen inte 
lika stark, chefsposterna på enhets- och områdesnivåerna domineras av kvinnor medan den 
högsta chefen är man. Den horisontella segregeringen är inte heller lika uttalad som på 
företaget. Inom äldrevården utför kvinnor och män samtliga sysslor. Vissa av de kvinnliga 
boendena vill inte att en man hjälper dem med intimhygienen, så den utförs då av kvinnliga 
medarbetare. Män förväntas utföra tyngre sysslor, även om man har maskiner till hjälp vid 
tunga lyft och dylikt. Det förutsätts att fler män ska tillföra något annorlunda, ett nytt sätt att 
tänka. 
 
Ackers första process – könsuppdelning - återfinns inom företaget. Den vertikala 
segregeringen är tydlig. De högre posterna domineras starkt av män, medan kvinnorna främst 
återfinns på arbeten med lägre status, såsom städning och rullning. Av informanterna att döma 
är det även svårare för kvinnor att avancera inom företaget. De menar att män får mer 
uppmuntran och stöd av sina överordnade. Även den horisontella segregeringen är markant, 
kvinnor och män arbetar inom olika avdelningar. 
 
Att kvinnor har svårt att bli accepterade som maskinoperatörer kan ses som ett uttryck för den 
manliga homosocialitet som verkar råda på företaget. Maskinförarna vill helst ha manliga 
efterträdare. Inom kommunen lyfter man fram att fler män bland personalen uppskattas av de 
vårdtagarna. Männen uppskattar att de har någon att tala med om sina intressen – sport, 
jordbruk och snickeri, enligt informanten Beatrice – och kvinnorna för att en man ”tar i dem 
igen.”203 Även detta kan ses som ett uttryck för homosocialt samspel män emellan och 
heteronormativitet – de kvinnliga vårdtagarna och den manliga personalen förväntas med 
automatik vara heterosexuella. 
 
Som kvinna ska man vara framåt men inte för framåt. Informanten Anna menar t.ex. om man 
pushar för mycket kan det ge bakslag.204 För att vara framgångsrik i jämställdhetsarbetet bör 
man välja sina tillfällen väl. Hon varnar även kvinnor att ta efter männen.205 Det får enligt 
henne negativa följder både för den enskilda kvinnan och för organisationen som helhet. 
Anna beskriver även en osäkerhet om vad hennes manliga kollegor gör när hon inte är med. 
Även det kan ses som ett uttryck för den manliga homosocialiteten på företaget, där Anna 
som kvinna inte får delta. Detta synliggör att ledarskap förknippas med män och det kan ses 
som ett exempel på Ackers andra process om symbolik kring kön. 
 

                                                 
201 Intervju men Agneta. 
202 Susanne Andersson, Ordnade praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två 
närpolisorganisationer, (Stockholm, 2003), s 136-137. 
203 Intervju med Beatrice. 
204 Se citat av Anna, s 32. 
205 Se citat av Anna, s 32. 
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Upplevelsen av förekomsten av diskriminering och positiv särbehandling 
Det förekommer diskriminering inom båda organisationerna, enligt informanterna. Två av de 
kvinnor som intervjuats upplever sig ha blivit diskriminerade. Två av de andra kvinnorna 
säger sig inte ha blivit diskriminerade men de följer upp det med en förklaring att de har 
speciella omständigheter, såsom ”en snäll chef”206 eller ”jag kan ta för mig”207. En tolkning av 
detta skulle kunna vara att man som kvinna förväntar sig att bli negativt särbehandlad. Till 
skillnad från Schömers studie, vilken visar att få företag uppger att det förekommer sexuella 
trakasserier hos dem så säger företrädarna för både kommunen och företaget att det 
förekommer sexuella trakasserier där, trots att det är helt oacceptabelt. De två intervjuade 
männen säger sig ha blivit positivt särbehandlade, men av olika orsaker. Den ene eftersom 
män förväntas vilja göra karriär inom företaget och den andre eftersom de är så få män inom 
kommunens äldreomsorg. Den intervjuade mannen inom vården är ett tydligt exempel på vad 
Kvande kallar för glashissen, att män inom vården har lättare att nå högre positioner. 
 
Likheter mellan organisationerna 
På båda arbetsplatserna arbetar majoriteten av medarbetarna i skift. Det gör dock inte de sex 
informanter som har chefsposter, de arbetar dagtid. Det är intressant att de två informanter 
som anser sig ha blivit positivt särbehandlade är män. Av kvinnorna är det två som anser sig 
ha blivit diskriminerade medan ingen av männen anser sig ha blivit det. 
 
Tid är en central aspekt i intervjupersonernas tal om jämställdhet. Även om det finns en 
medvetenhet om jämställdhet och en positiv inställning till förändringsarbete bland 
informanterna så beskriver flera av dem att det tar lång tid. ”Det är ju svårt att de just nu, jag 
tror att det kommer att ta väldigt lång tid eftersom att de här attityderna gemene människa har 
är så väldigt djupt, djupt ingrodda skulle jag vilja säga.” 208 Detta kan relateras till Carbin och 
Tollins andra berättelse ”Rom byggdes inte på en dag”. Medarbetarna anses överlag vara för 
jämställdhet som princip men det tar tid att förändra attityder till ett mer aktivt handlande. 
 
Detta står i stark kontrast till andra informanter inom båda organisationerna som menar att 
jämställdhetsproblemen hänger på den ”äldre generationen” och att inställningen till 
jämställdhet kommer att förändras när dessa går i pension. Det är som om de menar att 
jämställdhetsproblemen löser sig själva med tiden. Carbin och Tollin tar upp betydelsen av 
ålder i jämställdhetsfrågor. ”Den yngre generationen ses som hoppet för ett mer jämställt 
samhälle och den äldre generationens värderingar går inte att förändra.”209 Man skjuter ifrån 
sig ansvaret till den yngre generationen. De menar att äldre män får en priviligerad position 
eftersom deras beteende accepteras till en högre grad än yngre mäns. Ointresset för att arbeta 
med jämställdhet legitimeras med ålder, det är de yngres ansvar. 
 
I likhet med Angervall har jag funnit att män inom företaget och kommunen förväntas ha 
neutral kunskap, i detta fall teknisk kompetens, fysisk styrka och intresse av praktiskt arbete. 
Kvinnorna anses ha en annan typ av kunskap – empati, social medvetenhet och 
omsorgsgivande lyfts fram som exempel. Med Anderssons begrepp för-gjorda betydelser ser 
man tydligt att teknik och fysisk styrka förknippas med manlighet. Detta är ett exempel på 
Ackers andra process som visar hur viss symbolik förknippas med kön. Det blir en paradox i 

                                                 
206 Intervju med Agneta. 
207 Intervju med Astrid. 
208 Intervju med Agneta. 
209 Lena Sohl, ”Men då ska man inte börja med herrar i min ålder…” Lärare och studenters tal om genus och 
jämställdhet vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet (Uppsala universitet, Uppsala universitets 
tryckeri, 2004), s 54. 
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att man samtidigt eftersträvar en neutral syn på kön, det vill säga att kön inte ska påverka en 
individs position inom organisationen samtidigt som man lyfter fram att könsspecifika 
egenskaper som behövs för att bilda en hel organisation.  
 
I överensstämmelse med Angervalls studie finns det ett formellt stöd för jämställdhetsarbete 
inom de studerade organisationerna. Det tydliggörs av att det finns en jämställdhetsplan och 
jämställdhetsgrupp respektive jämställdhetskommitté. Det uppges dock finnas ett informellt 
motstånd från delar av medarbetarna och från personer i maktpositioner, såsom 
personalchefen på företaget. Wahl m.fl. lyfter fram betydelsen av ledningens uttalade stöd för 
att åstadkomma ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Om den inte står bakom 
jämställdhetsarbetet finns risken att det förlorar legitimitet och prioritet. 
 
I överensstämmelse med Pincus har jag funnit att jämställdhet främst ses som en 
kvinnoangelägenhet.210 Det är främst kvinnor som sitter i jämställdhetskommittén respektive 
jämställdhetsgruppen. Flertalet av informanterna menar dock att båda könen skulle vinna på 
en ökad jämställdhet. Det är intressant att majoriteten av informanterna inte anser att deras 
arbetsplats är jämställd. Det finns flera studier som visar att man upplever sin egen 
organisation som jämställd medan andra organisationer inte är det.211 Tre av informanterna 
sade dock att den del av organisationen där de arbetar, till exempel arbetslag eller korridor är 
jämställd medan organisationen i stort inte är jämställd. 
 
Jämställdhetsarbetet ses överlag som något som gynnar arbetsklimatet på respektive 
arbetsplats men det är tydligt att få har önskan om att förändra jämställdhetsarbetet.  
Majoriteten av informanterna menar att det är bra som det är och att man bör arbeta på, på det 
sätt man tidigare gjort. Två av informanterna efterfrågar mer stöd från ledningen eftersom det 
har stor betydelse för att beslut i jämställdhetskommittén ska gå att genomföra.  
 
Skillnader mellan de två organisationerna 
Inom kommunen styrs jämställdhetsarbetet från politikerna medan det i företaget styrs av 
ledningen. På båda arbetsplatserna är arbetstiden förlagd i skift. Det är dock endast 
informanterna från kommunen som tar upp att arbetstidens förläggning kan leda till 
bekymmer för de anställda eftersom det är svårare att få barnomsorg efter kontorstid.  
 
Informanterna från kommunen tar i högre grad upp att livet utanför arbetsplatsen kan påverka 
jämställdheten i arbetslivet. En av informanterna berättar att några av hennes kvinnliga 
medarbetare ställer sig kritiska till ett förslag på en ny arbetstidsförläggning inom deras enhet. 
Detta eftersom de nya tiderna inte går ihop med barnens dagistider och de medarbetarna säger 
sig inte kunna ändra på sina makars eller sambos arbetstider. Informanten ställer sig frågande 
till varför männens arbete automatiskt ska gå före kvinnornas. Det kan, enligt min mening, 
vara en följd av att kvinnorna anses ha huvudansvaret för skötseln av hem och barn.212 
 
                                                 
210 Se Ingrid Pincus, Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer, (Kvinnovetenskapligt  forum, 
Högskolan i Örebro, Örebro, 1997), s 57. 
211 Se t.ex. Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg och Elisabeth Sundin, Att göra landet jämställt, (Nerenius och 
Santereus förlag, Stockholm, 1995), Petra Angervall, Jämställdhetsarbetets pedagogik: Dilemman och 
paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet (Acta universitatis Gothenbourgsis, 
Göteborg studies in educational studies 230, Göteborg, 2005) eller Ingrid Pingels och Inga-Britt Drejhammar, 
Kvinnor är lika bra arbetskraft som män, men olika: Jämställdhet i östgötska organisationer, 
(Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2001). 
212 Se t ex Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet, (enheten för 
demografisk analys och jämställdhet, Statistiska Centralbyrån, Örebro, 2004), s 34 och 38. 
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Lönefrågan lyfts fram som ett argument för att få män att vilja arbeta inom vården men inte 
som ett argument till varför kvinnor inte vill jobba inom industrin. Likaså beskrivs medias 
bild av äldreomsorgen som slitsamt och enahanda påverka så att männen undviker att arbeta 
inom vården. Något sådant argument förs inte fram gällande kvinnornas inställning till att 
arbeta inom industrin.  
 
I frågan om synen på tjänstgöringsgrad skiljer sig organisationerna åt. Inom kommunen lyfts 
det fram som en förmån att samtliga medarbetare har rätt att få gå upp i heltid medan man 
inom företaget talar om möjligheten att gå ner i tid, t.ex. som småbarnsföräldrar. Inom 
företaget menar en av informanterna att det är svårt att täcka upp för någon medarbetare som 
vill gå ner i tid.213 En orsak till detta skulle kunna vara att kvinnor traditionellt sett oftare 
arbetar deltid, medan män till stor del arbetar heltid.214 Detta hänger samman med att det 
fortfarande är kvinnorna som gör större delen av det obetalda arbetet såsom omsorg om barn 
och hem.215  
 
Inom företaget finns såsom Ackers analysmodell tar upp en tydlig uppdelning mellan kvinnor 
och män. Kvinnor och män arbetar med olika saker på skilda platser. Kvinnorna finns främst 
på avdelningar med lägst status inom företaget medan männen dominerar på de högre 
positionerna. Denna uppdelning är lika tydlig i kommunen som helhet, där kvinnorna utgör 
majoriteten av medarbetarna inom vården medan männen dominerar inom de tekniskt 
inriktade yrkena. Inom den kommunala äldreomsorgen är dock uppdelningen inte lika tydlig. 
De få män som arbetar där beskrivs göra samma sysslor som kvinnorna. Detta kan vara en 
följd av att arbetet som sådant inte är lika uppdelat i olika moment inom kommunen som på 
företaget. 
 

                                                 
213 Intervju med Astrid. 
214 Se Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet (enheten för demografisk 
analys och jämställdhet, Statistiska Centralbyrån, Örebro, 2004), s 44-45. 
215 Se Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet (enheten för demografisk 
analys och jämställdhet, Statistiska Centralbyrån, Örebro, 2004), s 34-35 samt Frida Widmalm, Tid och pengar -
dela lika?, Långtidsutredningen 2003/04, bilaga 13, SOU 2004:70, (Fritzes, Stockholm, 2004), s 24, 29, 32 och 
37. 
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Slutsatser 
Nedan ges en sammanfattning av studiens resultat indelat i fyra teman som motsvarar studiens 
frågeställningar. 
 
Organisationernas jämställdhetsarbete 
Båda organisationerna arbetar med jämställdhet. Kommunens arbete utgår från dess centrala 
personalkontor som arbetar på uppdrag av kommunpolitikerna. Företaget har en policy på 
koncernnivå, som sedan konkretiseras till lokala jämställdhetsplaner formulerade av en 
jämställdhetsgrupp på respektive arbetsplats. Ansvaret för genomförandet av dem har sedan 
respektive avdelningschef. Inom kommunen finns en central jämställdhetsgrupp som 
formulerar en jämställdhetsplan. Ansvaret för genomförandet har sedan respektive enhetschef 
på de kommunala arbetsplatserna. Inom båda organisationerna finns fackliga representanter 
med i jämställdhetsgruppen/kommittén. 
 
Attityder gentemot jämställdhetsarbete 
Attityden till jämställdhet inom företaget är tvetydig. Det finns ett formellt stöd för åtgärderna 
men samtidigt ett informellt motstånd. Detta motstånd beskrivs främst komma från de äldre 
männen, men även från vissa personer i ledningen. Detta kommer till uttryck genom både 
handlingar, att inte släppa fram kvinnor som maskinförare och symboler såsom sexuellt 
anspelande bilder. Bristen på jämställdhet förklaras med utomliggade faktorer såsom kvinnor 
och mäns utbildningsval men även med brist på tid. Det beskrivs även vara svårt att få 
medarbetare att engagera sig i jämställdhetsarbete. De intervjuade verkar brinna för ämnet. 
Att arbeta med jämställdhet kan ses som en ständig balansgång. Frågan måste 
uppmärksammas för att förändring ska ske men samtidigt får man inte trycka på för hårt. Det 
kan leda till bakslag. 
 
Även på kommunen är inställningen till jämställdhet tvetydig. Det betonas att kommunen, 
som offentlig arbetsgivare, bör vara en förebild för andra arbetsgivare. Synen på könen 
präglas av ett komplementärt tänkande. Kvinnor beskrivs vara mer villiga att diskutera medan 
männen är mer handlingsinriktade. Attityden gentemot jämställdhet vid kommunen är varken 
helt negativ eller helt positiv, men alla medarbetare förväntas vara för jämställdhet. Den 
allmänna attityden beskrivs vara ”vi har det väl bra som vi har det”.  
 
Inställning till jämställdhetslagen 
Jämställdhetslagen beskrivs inom båda organisationerna som mycket viktig för 
jämställdhetsarbetet. Den sägs till och med vara orsaken till det och dess utgångspunkt. Utan 
lagen skulle det nog inte bli så mycket gjort säger en av informanterna på företaget. Att  
uppfylla vad den stipulerar beskrivs både som mål och medel. Samtliga informanter är 
positiva till lagen finns, men flera av dem menar att kraven på arbetsgivare som inte uppfyller 
lagen borde skärpas. Det skulle leda till ett mer aktivt jämställdhetsarbete. 
 
Likheter och skillnader mellan de två organisationerna 
Den centrala frågan i organisationernas jämställdhetsarbete är att öka antalet individer av det 
underrepresenterade könet. Det försvåras av homosocialitet - att medarbetarna främst vill 
arbeta med de som tillhöra samma kön som de själva. En ökad könsblandning skulle enligt 
informanterna leda till att atmosfären på arbetsplatserna blev trevligare. 
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Inom båda organisationerna sammankopplas en något negativ attityd mot jämställdhet med 
generation. De äldre beskrivs mena ”att det är väl bra som vi har det” medan de yngre är mer 
intresserade. Det är dock svårt att få medarbetare att engagera sig i jämställdhetsarbetet. Den 
största orsaken sägs vara brist på tid och i viss mån ointresse. På båda arbetsplatserna finns 
liknande föreställningar kring kvinnor och män. Dessa överensstämmer med vad andra 
forskare såsom Nordberg, Fogelberg Eriksson och Angervall har funnit. Kvinnor förväntas 
vara empatiska, lyhörda och omvårdande medan männen ses som handlingsinriktade, tekniskt 
kunniga och fysiskt starka.  
 
Inom kommunen betonas arbetstider, då särskilt möjlighet att gå från halvtid till heltid. 
Informanterna tar även upp de anställdas situation utanför arbetsplatsen, t.ex. att kombinera 
barnomsorg med förvärvsarbete. Inom företaget betonas istället svårigheterna för kvinnor att 
avancera i karriären. En annan skillnad är att kommunens äldreomsorg kvantitativt sett är mer 
könssegregerad än den undersökta arbetsplatsen på företaget. På företaget är sysslorna 
tydligare könsmärkta och den horisontella segregeringen är starkare. Det kan ju i för sig bero 
på att arbetet som sådant är mer uppdelat i olika moment på företaget. 
 
Avslutande kommentar 
Generation kopplat till kön är ett centralt tema i studien. Det är något som inte tidigare 
studerats så mycket i koppling till arbetslivet. Jag tycker att intersektionen mellan kön och 
ålder i arbetslivet vore intressant att studera vidare och då särskilt med koppling till 
jämställdhetsarbete. Hur kommer det sig att det främst är de äldre männen som framställs som 
negativa till jämställdhet? 
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Bilaga 1, Förfrågan om deltagande i en intervjustudie om jämställdhet 
 
Norrköping den 11 november 2005 
 
Angående medverkan i en studie om jämställdhetsarbete 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Iffi Nilsson Kuylenstierna och jag studerar genusvetenskap D vid Södertörns 
högskola. Inom genusvetenskap studeras hur föreställningar om relationerna mellan män och 
kvinnor verkar. Ämnet handlar såväl om relationerna mellan könen, som relationerna inom 
könskategorierna. Genusvetenskap omfattar studiet av den kunskapsmässiga, sociala och 
kulturella innebörden av begreppet kön. I D-kursen ingår att skriva en uppsats om 10 poäng 
kring ett valfritt ämne inom genusområdet. 
 
Jag är nu i färd med att skriva min D-uppsats. Den ska behandla synen på jämställdhetsarbete 
i organisationer som domineras av kvinnor respektive män. Nu undrar jag om ni i er 
organisation är intresserade av att vara med i denna studie. Jag skulle vilja intervjua några 
personer på ledningsnivå, särskilt den/dem som ansvaret för jämställdhet inom 
organisationen. 
 
Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 minuter och jag kommer ställa frågor kring organisationens 
handlingsplan för jämställdhet och personalens inställning till arbete med och arbetsrättslig 
lagstiftning kring jämställdhet. 
 
Om frågor eller tveksamheter finns så kontakta mig på nedanstående sätt. 
 
Tacksam för svar! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Iffi Nilsson Kuylenstierna 
 
Adress 
Telefonnummer 
E-post 
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Bilaga 2, Intervjuguide till D-uppsats 
 
Syftet 
Att jämföra hur man arbetar med jämställdhetsfrågor inom äldrevården, ett kvinnodominerat 
yrke och tillverkningsindustrin, ett mansdominerat yrke. 
 
Frågeställningar 
Hur är det eventuella jämställdhetsarbetet organiserat?     
Hur är attityden och förhållningssättet gentemot jämställdhet inom respektive organisation? 
Hur ställer organisationerna sig till arbetsrättsliga lagar på jämställdhetsområdet? 
Finns det några skillnader eller likheter mellan de två organisationerna gällande synen på 
jämställdhet och jämställdhetsarbete? 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur skulle du beskriva organisationen på din arbetsplats? T.ex. antalet anställda, 
kvinnor och män, avdelningar etc.  

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
3. Vad har du för befattning? 
4. Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 
5. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
6. Vad har du arbetat med innan du blev verksam inom denna organisation? 
7. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 
8. Hur gammal är du? 

 
Jämställdhetsarbete 

 
1. Vad lägger du i begreppet jämställdhet? 
2. Är det någon skillnad hur du ser på jämställdhet i yrkesrollen respektive privat? 
3. Har ni något jämställdhetsarbete i er organisation? Ja: Hur organiseras det?  Nej: 

Varför inte? 
4. Vilka arbetar med jämställdhet inom er organisation?  
5. Har du eller andra inom enheten fått utbildning på området? Ex. kurser, 

seminarier, diskussionsträffar.  
Om Ja: När och vad togs upp?  
Om Nej: Skulle du vilja ha det? 

6. Har ni en handlingsplan/jämställdhetsplan för jämställdhet?  
Om Nej: vilka/vilket orsak/skäl finns? Vad anser du om att enheten inte har en 
handlingsplan?  
Om Ja: är du insatt organisationens handlingsplan? Vad anser du om den? 

7. Om Nej på fråga 6: Har ni någon från föregående år? Hur gammal är den senaste?  
8. På vilket/vilka sätt försöker du realisera jämställdhetsplanens mål i ditt arbete? 

Kan du ge några konkreta exempel? 
9. Vad innebär den för dig i ditt arbete? Har det skett någon förändring sedan den 

upprättades och i så fall vad? 
10. Är handlingsplanen till hjälp i jämställdhetsarbetet? 
11. Hur gör du för att få ut jämställdhetsarbetet i organisationen?  
12. Tar ni hjälp utifrån t.ex. konsulter, experter i ert jämställdhetsarbete? 
13. Följer ert jämställdhetsarbete någon särskild metod eller upplägg? 
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14. Vad är målet med jämställdhetsarbetet?  
15. Anser du att jämställdhetsarbete leder till något? 
16. Vad anser du utmärker en jämställd arbetsplats? Anser du att din arbetsplats är 

jämställd? Varför, varför inte? 
17. För jämställdhetsansvariga: Hur kommer det sig att du har fått detta ansvar? 
18. Upplever du att du kan påverka jämställdhetsarbetet? 
19. Är det något du saknar i organisationens jämställdhetsarbete?  

Om Ja: vad? 
20. Tror du att arbetssituationen hade varit annorlunda om ni var fler kvinnor/män 
inom organisationen?  

 
Reaktioner på jämställdhetsarbete 
 

1. Hur upplever du att jämställdhetsarbete mottas av dina medarbetare/medlemmar? 
Motstånd eller stöd? Vad tror du att det beror på? 

2. Hur upplever du att andra organisationer bemöter ert jämställdhetsarbete? 
3. Samarbetar ni med andra organisationer när det gäller jämställdhet? (fackföreningar, 

andra enheter inom er organisation, andra organisationer inom samma sfär) 
 
Arbete och kön 
 

1. Tycker du att kvinnor och män är lika eller olika? 
Tycker du att det finns något naturligt kvinnligt resp. naturligt manligt, och i så fall 
vad? 

2. Upplever du att det finns det olika förväntningar på kvinnor respektive män inom ditt 
yrke?  
Om ja: Vad tror du det beror på?  

3. Upplever du att det finns olika förväntningar på kvinnor respektive män på din 
arbetsplats?  
Om ja: Vilka? Vad tror du att de beror på? 

4. Har du någonsin känt dig diskriminerad p.g.a. ditt kön?  
Om ja: när och på vilket sätt?  

5. Har du någonsin upplevt dig positivt särbehandlad som följd av ditt kön? 
6. Vad innebär det i ditt jobb att du är kvinna/man? Tror du att dina arbetsvillkor skulle 

ha varit annorlunda om du var kvinna/man? (tagen ur Alma Perssons magisteruppsats) 
7. Upplever du att föräldraledighet får följder för kvinnor/mäns karriär och i så fall 

vilka? 
8. Vad anser du att kvinnor respektive män vinner respektive förlorar på 

jämställdhetsarbete inom yrkeslivet? 
 
Jämställdhetslagstiftning 
 

1. Är du insatt i jämställdhetslagstiftningen inom det arbetsrättsliga området?  
Om nej: varför inte? 

2. Påverkar jämställdhetslagstiftningen inom arbetsrätten ert jämställdhetsarbete?  
Om ja: hur?  

3. Är det något som ingår i jämställdhetslagstiftningen som du tycker inte bör vara med? 
Om ja: vad och varför?  
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4. Är det något du saknar i jämställdhetslagstiftningen? Finns det något som du tycker 
borde regleras i jämställdhetslagstiftningen som inte finns med nu?  
Om ja: vad och varför? 

5. Har jämställdhetslagstiftning diskuterats inom er organisation? 
6. Är medlemmarna/medarbetarna med frågor om jämställdhetslagstiftningen eller dess 

följder till dig?  
Om ja: hur ofta?  
Om nej: varför tror att de inte gör det?  

7. Tror du att det förekommer någon form av könsdiskriminering inom er organisation? 
Om ja: hur reagerade du på det?  
Om nej: varför inte? 

8. Arbetar ni för att få en jämnare könsfördelning? Varför/varför inte? 
 
 
Avslutning 
 

1. Är det något du tycker att jag glömt att ta upp? Är det något du vill tillägga? 
2. Har ni något material kring ert jämställdhetsarbete som jag kan få ta del av? 
3. Får jag kontakta dig per telefon eller e-post om jag skulle ha några ytterligare frågor? 
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Bilaga 3, Intervjuguide till kommunens centrala jämställdhetsansvariga 
 
Intervjuguide till kommunen 
 
Bakgrundsfrågor 
 

9. Hur skulle du beskriva kommunens uppbyggnad? T.ex. antalet anställda, kvinnor och 
män, arbetsområden etc.  

10. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
11. Vad har du för befattning? 
12. Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 
13. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
14. Vad har du arbetat med innan du blev verksam inom denna organisation? 
15. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 
16. Hur gammal är du? 
17. Vad har du för utbildning? 
18. Vad har/hade dina föräldrar för yrke? 

 
Jämställdhetsarbete 

 
20. Vad lägger du i begreppet jämställdhet? 
21. Är det någon skillnad mellan hur du ser på jämställdhet i yrkesrollen respektive 

privat? 
22. Har ni något jämställdhetsarbete i er organisation?  

Om Ja: Hur organiseras det?  Nej: Varför inte? 
23. Vad är målet med jämställdhetsarbetet? 
24. Har ni någon särskild metod eller upplägg för jämställdhetsarbetet? 
25. Vilka arbetar med jämställdhet inom er organisation?  
26. Vilka sitter i kommunens jämställdhetsgrupp och hur har de valts ut? 
27. Hur många kvinnor och män? 
28. Vem har ansvaret? 
29. Hur kommer det sig att du sitter i jämställdhetsgruppen? 
30. Har ni någon jämställdhetsplan? 
31. Hur görs jämställdhetsplanen? 
32. Vem har huvudansvaret för inlämnade handlingsplaner för jämställdhet? 
33. Vad händer med de inlämnade handlingsplanerna?  
34. Hur går beslutsgången gällande jämställdhet? 
35. Vad anser du om kommunens jämställdhetsarbete? 
36. Har du eller andra inom enheten fått utbildning på området? Ex. kurser, 

seminarier, diskussionsträffar 
 Om Ja: När och vad togs upp?  

37. Hur för ni ut jämställdhetsarbete i organisationen? 
38. Har kommunen haft några jämställdhetskonflikter? 
39. Samarbetar kommunen med andra organisationer? 
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Rättelser 
 
S. 10, femte raden nerifrån, ska ändras till: ”Dessa är dock skrivna på ett allmänt sätt …” 
 
S. 11, not 48. Det ska stå Ingrid Pincus, Män som hindrar och män som främjar 
jämställdhetsarbete, ur Styrsystem och jämställdhet: Institutioner i förändring och 
könsmaktens framtid, SOU 1997:114, (Arbetsdepartementet, Stockholm, 1997),  
s 149 och inte Ingrid Pincus, Män som hindrar och män som främjar jämställdhetsarbete, ur 
Styrsystem och jämställdhet: Institutioner i förändring och könsmaktens framtid, SOU 
1997:114, (Arbetsdepartementet, Stockholm, 1997), s.149. 
 
S. 11, not 49. Titeln på nämnda verk ska kursiveras. 
 
S. 14, not 68. Tillägg: Susanne Andersson är filosofie doktor vid Stockholms universitet. Hon 
forskar kring kön och organisation och har bl.a. studerat maskuliniteter inom polisväsendet. 
Se i noten tidigare nämnda verk. 
 
S. 18 sjätte raden uppifrån. Det ska stå hon istället för de. 
 
S. 18, tolfte raden uppifrån. Det ska stå på istället för i. 
 
S. 20, tolfte raden nerifrån. Det ska stå ospecifik och inte ospecificerad. 
 
S. 23, femte raden nedifrån – nothänvisning saknas. Citatet är hämtat ur Eva Schömer, 
Konstruktion av genus i rätten och samhället: En tvärvetenskaplig studie över svenska 
kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt system, (Iustus förlag, Uppsala, 1999),  
s 119.   
 
S. 37, fjortonde raden nerifrån. Det ska stå normerande och inte normerade. 
 
S. 39, artonde raden nerifrån. Det saknas ett vad mellan med och Drejhammar. 


