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Sammanfattning
Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöktes i uppsatsen vilka möjligheter och 
hinder som finns för jämställdhetsarbete på ett IT-företag. En enkätundersökning utifrån en 
bearbetning av ett enkätförslag från JämO kompletterades med kvalitativa intervjuer och 
relaterades till koncernens jämställdhetsplan och personalpolicy. Att organisationen bestod av 
tjänstemän och hade en platt organisationsstruktur var två faktorer som antogs prägla dess 
genuskontrakt, ett begrepp som hämtades från Hirdmans teoribildning. För att undersöka 
skillnaden mellan det samhälleliga jämställdhetsidealet och jämställdhet som praktik 
användes två teman, arbetsmiljö relaterat till genus och attityder till jämställdhet. Resultaten 
visade en organisation där jämställdhet var ett outtalat ideal, medan praktiskt 
jämställdhetsarbete saknades. Stort individuellt ansvar och hög grad av informell 
arbetsdelning var delar av de interna rutinerna. De främsta möjligheterna för aktivt 
jämställdhetsarbete var att det fanns kvinnor och män på alla nivåer och att individens 
kompetens värderades mycket högt. När det gällde hinder för jämställdhetsarbete var det för 
det första komplicerat för såväl chefer som medarbetare att över huvud taget definiera 
problem i termer av genus- och jämställdhetsfrågor. För det andra riskerade den som påtalade 
jämställdhetsproblem att mista viktiga kontakter och uppdrag. För det tredje fick 
medarbetarna själva på grund av den ständiga tidspressen och bristen på ledningsinitiativ i 
jämställdhetsfrågor hantera genusrelaterade problem individuellt, i mån av egen tid och kraft. 
Paradoxalt nog medförde anammandet av jämställdhetsidealet och företagets fokus på 
individens kompetens att genus inte tilläts bli en uttalad faktor som kunde påverka 
arbetsmiljön. På grund av det doldes ojämställdhet och därigenom även vikten av praktiskt 
jämställdhetsarbete.
Sökord: genus, jämställdhet, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, IT-företag, enkätundersökning

Abstract
In this essay, the opportunities and obstacles of gender equality work were examined from a 
gender theory perspective. A survey was used, based on a questionnaire from the Equal 
Opportunities Ombudsman (JämO), which was complemented by qualititative interviews. The 
data was then analyzed in relation to the equal opportunities policy and staff policy of the 
corporation head quarters. The organization had a non-hierarchical structure and consisted of 
salaried employees, which was asumed to influence its gender contract – a concept derived 
from the theories of Hirdman. In order to examine the difference between the ideal of gender 
equality in the Swedish society and the gender equality in practice, two themes were used, the 
work environment in relation to gender and attitudes towards gender equality. The result 
showed an organization where gender equality was an unspoken ideal, while active work for 
it was lacking. In the company, a high degree of individual responsibility and an informal 
distribution of work were parts of the internal routines. The foremost opportunities for 
actively working for gender equality were the fact that both men and women were found at all 
levels of the company, and that individual competence was highly valued. Three obstacles 
were identified. Firstly, it was complicated for both managers and staff to define problems in 
terms of gender and gender equality issues. Secondly, those who called attention to problems 
risked losing important contacts and commissions. Thirdly, due to the constant time pressure 
and the lack of initiative from management in gender equality issues, the employees had to 
handle problems arising relating to gender on their own, depending on their own time and 
energy. Paradoxically, the adopting of the ideal of gender equality and the focus on individual 
competence prevented gender being seen as a factor that could affect the work environment. 
By that, inequalities relating to gender were hidden and thereby also the importance of active 
gender equality work. 
Keywords: gender equality, gender equality work, work environment, IT-company, survey



Förord

Hösten 2006 genomförde studenterna på Södertörns Högskolas Genusvetarprogram inom 

ramen för jämställdhetsprojektet NättochJämt utredningar hos olika företag. Den här 

uppsatsen bygger på en utredning hos IT-Konsult AB (fingerat namn). Uppsatsen kan ses som 

en del av en sådan typ av kartläggning som jämställdhetslagen ålägger arbetsgivare att göra. 

På IT-Konsult AB fick medarbetarna själva ta sig tid från andra arbetsuppgifter till att delta i 

undersökningen, och delvis därför är jag stort tack skyldig! Här vill jag också passa på att 

rikta tacksamma tankar till alla mina nära och kära som lagt ner tid och kraft för att hjälpa mig 

i min målsättning – att få uppsatsen att bli både färdig och så bra som möjligt. Särskilt min 

namne, du är så bra!

Ett stort tack till alla som på olika sätt valt att

dela med sig av sin kunskap och sin tid!
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VARFÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE?
I dagens Sverige är det för de flesta självklart att jämställdhet1 är något bra. Jämställdhet som 

begrepp är konstruerat som något som alla kan vara för. Det tillkom delvis för att särskilja 

jämlikhet mellan kvinnor och män från jämlikhet mellan alla människor, för att undkomma 

den konfliktdimension som begreppet jämlikhet i allmänhet kan associeras till.2 Det finns en 

utbredd föreställning om att Sverige är jämställt, att det inte finns några ojämlika skillnader 

som baseras på kön (Fürst 1999). Det är få som öppet säger sig vara emot jämställdhet, det 

avviker från den dominerande uppfattningen och ideologin (ibid).

I själva verket finns dock ojämställdhet på en rad områden. En snabb titt på 

arbetsmarknaden visar att kvinnor tjänar mindre än män, innehar färre chefspositioner, utför 

mera obetalt arbete, återfinns i större utsträckning inom yrken som saknar karriärmöjligheter 

och att långt fler kvinnor än män arbetar deltid ofrivilligt (SOU 1998:6). Vi har alltså den 

paradoxala situationen att de flesta är för jämställdhet, samtidigt som vi lever i ett ojämställt 

samhälle. Ett vanligt perspektiv på jämställdhetsfrågan är att det blir bättre med tiden, och 

visst har mycket också hänt det senaste århundradet. Kvinnor är numera likvärdiga 

medborgare enligt svensk lag. De har fått äganderätt, rösträtt, rätt att vara vårdnadshavare av 

sina barn och rätt att ta anställning inom alla yrkeskategorier, för att peka på några av alla de 

framsteg som gjorts (SCB 2006). 

Det finns emellertid nackdelar med att se jämställdhet som något som 

oundvikligen kommer med tiden. Det som framförallt talar mot ett sådant förhållningssätt till 

jämställdhet är att det döljer vikten av aktivt förändringsarbete. Tankegångarna kan illustreras 

som ”om jämställdhet kommer av sig självt så småningom så behövs väl inte aktivt 

jämställdhetsarbete just här, där jag är? Det ordnar sig väl ändå?” Och om jämställdhetsarbete 

trots allt ses som något som behövs, så kan väl ”någon annan” ta ansvar för det. Det 

sistnämnda berör just det att jämställdhet ses som något positivt. Att det är så innebär trots allt 

att det finns en utbredd föreställning om att kön kan spela roll – men att det då gör det någon 

annanstans, inte just här, där man själv befinner sig eller i den egna vardagen. Delvis på grund 

av den starka förankring detta synsätt har så möter jämställdhetsarbete ofta motstånd, trots att 

jämställdhet ses som positivt och ett oemotsägligt ideal. 

Lagen om jämställdhet, som avser situationen på arbetsplatser, kom till 1980 

(Fürst 1999). Den syftar till att ta människor ur uppfattningen att någon annan ansvarar för att 

                                                
1 ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det 
förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden” (SOU 2005:66).
2 DS 2001:64 Ändrad ordning för en utvidgad diskussion om detta.
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åtgärda problemen och att jämställdhetsproblematik endast finns på andra platser än där man 

själv befinner sig. I jämställdhetslagen slås det fast att det ska finnas en jämställdhetsplan på 

varje företag med tio eller fler anställda. Vidare utses arbetsgivare som ansvariga för att vidta 

aktiva och förebyggande åtgärder för att på olika sätt främja jämställdhet på arbetsplatserna. 

De jämställdhetsplaner som ska upprättas ska innehålla kartläggningar av nuvarande situation 

och åtgärder för att komma till rätta med ojämställdhet på arbetsplatsen. Det ska finnas såväl 

långsiktiga som kortsiktiga mål, och jämställdhetsplanen ska utvärderas och uppdateras varje 

år. 2001 skärptes dessutom kraven på utredning och kunskapsinsamling, och JämO kan nu 

kräva av företag att få ta del av såväl hela jämställdhetsplaner som den del som innehåller 

lönekartläggning.

I den här uppsatsen kommer jämställdheten på ett specifikt företag att 

undersökas utifrån jämställdhetslagens tanke om att jämställdhet som ideal och praktik är 

något som berör alla. Därmed är det viktigt att hålla i minnet att utgångspunkten i denna 

uppsats är att en arbetsplats och dess genusrelationer formas av den koncern, den bransch och 

framförallt av det samhälle som arbetsplatsen är en del av. Av den anledningen kommer 

tidigare forskning om jämställdhet och genusvetenskapliga teorier som berör långt större 

områden än enskilda arbetsplatser att användas, både för att kontextualisera materialet och för 

att tolka resultaten av undersökningen. Nu till syftet med denna uppsats. Sedan följer ett 

avsnitt som introducerar den organisation som undersöks här.

Syfte och frågeställningar
De frågeställningar som denna uppsats söker besvara har delvis formulerats och 

omformulerats under arbetets gång. Det övergripande syftet har dock hela tiden varit 

detsamma, att undersöka vilka strukturella möjligheter och hinder som finns för jämställdhet 

och jämställdhetsarbete på en specifik arbetsplats. Syftet är medvetet mycket brett 

formulerat, det har dock avgränsats så att uppsatsen ämnar besvara två övergripande 

frågeställningar. 

● Kan skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av sina arbetsvillkor 

urskiljas, och i så fall vilka? 

● Vilka attityder till jämställdhet, kön och jämställdhetsarbete kan urskiljas i 

organisationen?

IT-Konsult AB
Den organisation som ska undersökas här har utifrån sin huvudsakliga verksamhet getts det 

fiktiva namnet IT-Konsult AB. Företaget ingår i en koncern med över 1000 anställda. 
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Koncernens policy är att låta entreprenöranda styra produktionen, med många små 

självstyrande enheter. Den består av relativt sett många små och medelstora bolag, med ett 

stort antal kontor runt om i Sverige.3 Konsultverksamhet med inriktning på 

informationssystem och informationsteknik är i fokus. Arbetet handlar om att skräddarsy 

applikationer, alltså det som kallas mjukvara. Det är en dynamisk organisation där det mesta 

kan förändras snabbt och mycket också har förändrats under ganska kort tid, framförallt 

ägarförhållanden. Företaget är ett business-to-business-företag, kunderna består med andra 

ord av andra företag och inte av privatpersoner. IT-Konsult AB är verksamt på en relativt 

smal marknad, det finns få kunder som har den omsättning och kapacitet som man inriktar sig 

på att arbeta med. Både branschen företaget ingår i och de specifika förhållanden som råder 

på företaget kommer att presenteras närmare nedan. 

Uppsatsens disposition 
Nästföljande avsnitt ägnas åt de metodval som gjorts och materialet som samlats in. Därefter 

ägnas de teoretiska utgångspunkter och huvudbegrepp som används ett avsnitt, där även den 

tidigare forskning samt de teoretiska ingångar som analysen bygger på introduceras. 

Återkoppling till dessa görs framförallt i den avslutande diskussionen. Uppsatsens tyngdpunkt 

ligger på presentation och analys av resultatet av enkätundersökningen samt intervjuerna. I 

den avslutande diskussionen lyfts återigen den inledande frågan om varför jämställdhetsarbete 

behövs och vem som är ansvarig, samt vilka fördelarna med jämställdhetsarbete skulle kunna 

vara för just det här företaget.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Här presenteras det material och de metoder som uppsatsen baseras på. Som nämndes i 

förordet har denna uppsats tillkommit i samarbete med ett företag. Att skriva en uppsats 

utifrån en specifik organisations behov och situation är ett spännande sätt att arbeta. Det 

medför en del andra utmaningar än gängse uppsatsarbete, framförallt därför att arbetet blir så 

beroende av enskilda anställdas tid och engagemang. Dessutom bör ett aktivt 

jämställdhetsarbete, vilket denna uppsats kan ses som en typ av, omfatta så många 

medarbetare som möjligt. Frågor som uppstått under arbetets gång har till exempel berört om 

det är uppsatsförfattaren eller kontaktpersonens sak att engagera övriga medarbetare, hur

                                                
3 Uppgifterna om företaget och koncernen är hämtade från koncernens hemsida, dess årsredovisning och från 
samtal med medarbetare, både av mera informell karaktär och regelrätta intervjuer, samt närvaro vid två 
veckomöten. Dessutom hämtas vissa siffror från en lista över personalstyrkan med kön, ålder och lön angivet. 
Den finns, liksom övrigt material, i uppsatsförfattarens ägo. Av konfidentialitetsskäl kan dock källorna inte 
anges närmare.
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information ska spridas, om den överhuvudtaget spridits och vad undersökningen ska syfta 

till. Hur projektet initierats är också av stor betydelse för hur det kan genomföras och hur 

tillgången till material ser ut. Om det till exempel finns flera engagerade medarbetare och 

ledningen kan avsätta tid och resurser till arbetet eller om det är en före detta chef som tagit 

initiativet och ingen extra tid kan avsättas har naturligtvis betydelse. Här var fallet snarare det 

sistnämnda än det förstnämnda. Vidare är intentionen med denna uppsats att den i möjligaste 

mån ska vara tillgänglig även för någon som själv inte har en genusvetenskaplig utbildning, 

men som är intresserad av hur genus påverkar och påverkas på en specifik arbetsplats. Allt 

detta har på olika sätt präglat arbetet med föreliggande uppsats.

Det material som används har samlats in genom en enkätundersökning som 

distribuerades till samtliga anställda och kvalitativa djupintervjuer. Utöver det närvarade 

uppsatsförfattaren vid två veckomöten. Övrigt material är företagets jämställdhetsplan, 

årsredovisning och koncernens hemsida, samt samtal som förts med olika medarbetare och 

chefer. Dessutom har företagets lokaler besökts vid sammanlagt sex tillfällen. Så till de 

metoder som använts för att skapa och samla in materialet.

Enkätundersökning ger bredd
Kvantitativa metoder är värdefulla när bred kunskap eftersöks, och kan betraktas som ett 

tidseffektivt forskningsverktyg (jfr. Ejlertsson 2005). I det här fallet var bred kunskap 

eftersträvansvärt, då företaget inte tidigare arbetat aktivt med jämställdhet och bedömningen 

var att de behövde få mesta möjliga kunskap på den relativt korta tid som stod till förfogande. 

Optimalt är att göra en totalundersökning, det vill säga att samtliga individer i en given grupp, 

en population, tillfrågas. Vanligtvis är populationen för stor för att detta ska vara möjligt, och 

då görs ett urval (Ejlertsson 2005). I det här fallet bestod populationen av företagets anställda, 

tjugofem personer, varför en totalundersökning kunde genomföras.

Utgångspunkten för enkätutformningen var Jämställdhetsombudsmannens, 

JämO:s, förslag till enkät4 (JämO:s hemsida). Svaren på enkätfrågorna kodades och 

behandlades sedan i statistikprogrammet SPSS, med korstabeller som huvudsaklig 

                                                
4 JämO:s enkät kan sägas syfta till att samla in nödvändig kunskap för att skapa ett underlag för utformning och 
uppföljning av jämställdhetsplaner (se JämO:s hemsida). Att utgå ifrån det förslaget innebär att enkätresultaten i 
viss mån enklare kan jämföras med andra enkätundersökningar som gjorts med samma syfte inom samma 
område. JämO:s enkätförslag hade dock ett antal nackdelar i förhållande till syftet med denna uppsats. Dels var 
det alltför omfattande, det bestod av många fler frågor än vad som ansågs lämpligt att använda. Dels var 
svarsalternativen föga nyanserade, de bestod i stort sett av ”ja”, ”nej” och ”vet ej/ej tillämpbart”. Dessutom 
formulerades vissa av frågorna om, även detta i syfte att få mer nyanserade svar. Ett av skälen till det sistnämnda 
var att JämO:s förslag innehöll flera ledande frågor. Exempelvis frågan som diskuteras närmare vid 
resultatpresentationen; ”Är medarbetarna positiva till att arbetskamrater är föräldralediga?”. 
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analysteknik.5 Vid utformning av en enkät måste ett antal avvägningar göras. Förutom de rent 

innehållsliga aspekterna som vi återkommer till nedan, så gäller det att inte konstruera en 

alltför tidskrävande enkät. Av flera skäl är det lämpligt att begränsa antalet frågor som ingår i 

ett enkätformulär. Ett skäl är att svarsfrekvensen kan antas minska om det uppfattas som ett 

långt och krångligt formulär (Ejlertsson 2005). Ett annat skäl som är tungt vägande här är att 

det är viktigt att så mycket av resultaten som möjligt används i analysen, då det annars kan 

uppfattas av respondenter som att de frågor de ansåg viktiga föll bort. Ett sådant scenario 

riskerar att dämpa respondenternas nyfikenhet och intresse, vilket inte är bra i något fall men 

dessutom kan ses som direkt olämpligt när det handlar om en enkät som är relaterad till ett 

jämställdhetsprojekt. I idealfallet bör ett sådant syfta till kunskapsspridning och att engagera 

så många som möjligt (se t.ex. Amundsdotter och Gillberg 2001). 

Enkätformuläret baserades som nämndes ovan delvis på JämO:s enkätförslag. 

Vissa frågor arbetades om, och en pilotenkät sammanställdes som testades på fyra personer 

som inte hade någon koppling till företaget ifråga (se Ejlertsson 2005 för en motivering till 

detta tillvägagångssätt). Utifrån dessa personers kommentarer och tankar reviderades sedan 

enkätformuläret. Det bestod till sist av 37 frågor och fyra bakgrundsfrågor.6 Inga öppna frågor 

förekom, det fanns endast fasta svarsalternativ. För att fånga in mesta tänkbara åsikter och 

information gavs det möjlighet till att själv skriva in kommentarer och synpunkter på fyra 

olika angivna platser i enkätformuläret. Detta visade sig ge relativt få kommentarer, men väl 

så innehållsrika. Kommentarerna sammanställdes i ett textdokument, och bearbetades genom 

tematisering på ett liknande sätt som intervjuerna (se nedan). I vissa fall citeras de i anslutning 

till olika tabeller, för att illustrera och nyansera den tolkning som görs av resultaten. Ibland 

gav kommentarer angående en fråga ledtrådar och ingångar som inte alls förväntades, vilket 

vi får anledning att återkomma till i anslutning till analysen av resultaten. 

Enkäten distribuerades direkt till de anställda som deltog på ett veckomöte där 

uppsatsförfattaren närvarade, samt till övriga anställda med hjälp av kontaktpersonen på 

företaget. Respondenterna ombads lämna in sina svar i kuvert som delades ut tillsammans 

med enkäten och skriva upp sig på en lista. På så vis kunde en påminnelse göras endast till 

dem som inte lämnat in när den vecka som gavs för att besvara enkäten var till ände. 

Påminnelsen gjordes av uppsatsförfattaren via mail till de som inte svarat. I första 

svarsomgången kom 20 svar in, och inga ytterligare svar inkom efter påminnelsen. Total 

                                                
5 Inga chi²-test eller andra former av signifikanstester har gjorts, vilket motiverats av populationens ringa storlek 
och den höga svarsfrekvensen.
6 Se bilaga 1, Enkätformulär med följebrev.
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svarsfrekvens blev 80 %. För att i möjligaste mån undvika att de enskilda svaren skulle kunna 

spåras till enskilda respondenter garanterades i följebrevet att frågor med få svar inte skulle 

redovisas separat. Detta medför att resultatet ibland presenteras en smula summariskt och utan 

exakta siffror. Det innebär också en delikat balansgång, eftersom frågan om vad som kan ses 

som få svar är en smula svårbesvarad när 20 svar, av totalt 25, inkommit. 

Intervjuer ger djup
Den bredd som en enkätundersökning ger medför inte bara fördelar. Validiteten hos en enkät 

med slutna svarsalternativ är alltid beroende av hur respondenten tolkar frågan. Därefter är 

sammanställning och analys beroende av hur den som gör undersökningen i sin tur tolkar 

svaren i relation till frågorna. Delvis därför kan kvantitativ metod med fördel kompletteras av 

kvalitativ (se t.ex. Marsh & Stoker 2002). Den ursprungliga planen var att genomföra en eller 

två fokusgruppintervjuer, och sedan konstruera enkäterna utifrån dem7. Av praktiska skäl som 

framförallt gällde tidsbrist kom det istället att bli kompletterande intervjuer. Intervjuerna, tre 

stycken, genomfördes i samband med att enkäten distribuerades, samma dag och dagen efter. 

Det sätt varpå de genomfördes inspirerades av Steinar Kvales tankar och riktlinjer (1997). 

Respondenterna fick utgå ifrån de tankar som uppkommit i samband med att de besvarat 

frågorna i enkäten. Det följdes upp delvis baserat på en intervjuguide som kretsade kring två 

teman (se Bilaga 3, Intervjuguide). Dessa teman stämde i stort sett in på de teman som 

enkäterna kretsade kring, det vill säga arbetsmiljö och jämställdhet på arbetsplatsen. 

Intervjuguiden syftade dessutom till att ha något att falla tillbaka på om intervjun skulle ha 

svårt att komma igång eller om någon av parterna skulle komma av sig under intervjun, samt 

om ämnen som uppsatsförfattaren ville behandla inte skulle komma upp spontant. Alla frågor 

i intervjuguiden kom således inte att ställas. 

Urvalsmetoden kom till sist att bestå i spontana anmälningar till 

uppsatsförfattaren, möjligen fanns det någon påtryckning till detta ifrån chefshåll. Det blev en 

heterogen grupp personer som intervjuades. Då syftet med intervjuerna framförallt var att 

fungera som komplement till enkäterna fungerade detta urvalssätt bra. En summarisk 

beskrivning8 av de tre som deltog i intervjuer är att både kvinnor och män, i olika åldrar och 

med olika familjesituationer, med varierande yrkeserfarenhet och olika lång erfarenhet av 
                                                
7 Under arbetet med denna uppsats har flera uppslag till frågor som skulle kunnat ingå kommit upp. Dessa 
kommer att diskuteras i den avslutande diskussionen, som förslag till framtida undersökningar. 
8I små organisationer är upprätthållandet av konfidentialitet ett svårhanterligt problem. Redan här bör det därför 
påtalas att vissa uppgifter om deltagarna i studien förändrats. Detta gäller inte minst företags- och koncernnamn, 
men också de enskilda deltagarnas namn och ålder, och i vissa fall positioner inom organisationen. Någon exakt 
beskrivning av informanterna kommer av samma anledning inte att ges. Övriga etiska övervägande kommer att 
presenteras i anslutning till olika delar av denna uppsats.
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företaget fanns representerade. En av intervjuerna kunde inte spelas in, anteckningar togs 

istället och ”utskriften” av dessa godkändes av respondenten. De övriga två spelades in och 

transkriberades i sin helhet. Sedan bearbetades intervjuerna i första hand i relation till 

enkätsammanställningen, och i andra hand för att fånga upp teman som inte kommit fram 

genom enkäterna. 

Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad karaktär (se t.ex. Kvale 1997) 

fanns det också utrymme för att ställa frågor utifrån det material som samlats in under närvaro 

vid möten och samtal med medarbetare. Dessa gällde främst den psykosociala arbetsmiljön, 

med fokus på jargong, upplevelser av tidsåtgång och interna rutiner. Intervjuarens främsta 

verktyg är under intervjuer att lyssna och ställa följdfrågor, utifrån inställningen att den som 

blir intervjuad är i besittning av unika erfarenheter och kunskaper, i de här fallen om 

arbetsplatsen ifråga (även i detta fall har inspiration hämtats från Kvale 1997). Samtliga 

intervjuer kom att ge ett rikt material, men få direkta citat kommer att presenteras av 

konfidentialitetsskäl. Intervjuerna kom att tjäna som trianguleringspunkter för tolkningar av 

enkätresultaten, och vice versa. Triangulering kan här betraktas som ett sätt att jämföra och 

komplettera kunskap som kommer från olika former av metoder. Just vad gäller kvantitativa

och kvalitativa metoder kan kombinationen göra att de väger upp varandras nackdelar (se t.ex. 

Marsh & Stoker 2002). Det är av denna anledning som både enkäter och intervjuer tjänat som 

metoder för materialinsamling här. Ju rikare material, ju större möjlighet att beskriva en 

teoretiskt förankrad bild av en verklighet som egentligen kan sägas tillhöra någon annan.

Metodreflektion
Här kommer vissa aspekter av metodvalet som betraktas som särskilt viktiga att diskuteras. 

Det handlar för det första om att genom ett välavvägt enkätformulär få tillgång till den 

kunskap som eftersöks (jfr Ejlertsson 2005). Det gäller till exempel vilka bakgrundsfrågor 

som ingår i ett enkätformulär. Bakgrundsfrågorna som fanns med här konstruerades utifrån en 

önskan om att undersöka om det fanns skillnader mellan hur olika personer upplevde 

arbetsmiljön och sin arbetssituation, särskilt med avseende på kön (se Bilaga 1, 

Enkätformulär med följebrev). 

I och med att enkätformuläret bestod av både upplevelsefrågor och attitydfrågor 

som berör arbetsmiljö i allmänhet, och faktorer som rör jämställdhet i synnerhet, så var det 

nödvändigt att ha med de bakgrundsfrågor som användes. Detta eftersom det både finns 

mätbara indikatorer på jämställdhet, såsom hur kvinnor och män på samma arbetsplats 

upplever sin arbetsmiljö, och för att jämställdhet dessutom i stor utsträckning handlar om 
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attityder och uppfattningar. Om kvinnor och män upplever sin arbetsmiljö på olika sätt kan 

det föreligga problem som inte kommer i dagen när attityder till jämställdhet undersöks, och 

vice versa. Övriga bakgrundsfrågor fanns framförallt med som ett sätt att kunna se om andra 

faktorer än kön spelade roll. Dock visade det sig inte ge några tydliga indikationer på att så 

var fallet och i kombination med viss platsbrist har det bidragit till att fokus i resultatdelen 

ligger på skillnader baserat på kön. Det finns fler frågor än de som använts som kan ha varit 

intressanta. Den begränsning som gjordes motiverades främst av att de enskilda 

respondenternas svar inte skulle kunna kopplas till enskilda personer.

För det andra handlar det om att för att kunna tolka resultaten från såväl 

intervjuerna som, framförallt, från enkäterna så måste en relevant tolkningsram skapas. 

Analysen har närmast varit inspirerad av hermeneutisk metod, där tolkningen av de enskilda 

delarna jämförts med tolkningen av helheten. De har så att säga satts i helhetens ljus för att se 

om den uttolkade betydelsen av delarna då förändras, och helheten har i sin tur sökt tolkas 

utifrån vad delarna visat på (se t.ex. Kvale 1997 för en mera utförlig diskussion). I praktiken 

har detta inneburit att det inte alltid funnits en klar gräns mellan bakgrundsmaterialet och det 

material som primärt fungerat som källmaterial. I det som kan kallas totalmaterialet ingår 

därmed utöver enkäten och intervjuerna även all den information som legat till grund för 

uppsatsförfattarens bild av företaget, såsom företagets hemsida, jämställdhetsplanen, 

informella samtal med medarbetare och chefer, och så vidare. 

För det tredje har detta sätt att arbeta främst motiverats av målsättningen att 

tolkningarna ska vara begripliga och ha högt förklaringsvärde i den vardag som upplevs av de 

anställda på företaget. Dessutom är uppsatsen skriven inom en disciplin, den 

genusvetenskapliga, som befinner sig i vad som ibland kallas en reflexiv fas (Widerberg 

1999). Det handlar om att ständigt ifrågasätta vem som är subjekt och vem som är objekt, 

vems kunskap som är sann, och i vilken kontext den räknas som sann. För att uttrycka det 

med lekmannamässiga termer så är det viktigt att inte tro att tillgången till vissa akademiska 

verktyg ger rätt att ”skriva någon på näsan”. Särskilt viktigt blir det när det gäller jämställdhet 

och jämställdhetsarbete, ett ämne som kräver reflexion av var och en som berörs. 

Medvetenhet om detta medför att tolkningens förklaringsvärde inte bara kan avgöras av 

människor i det akademiska rummet, utan också av den verklighet och de upplevelser som i 

det här fallet medarbetarna på företaget har. Tyvärr har tidsbristen medfört att detta snarare 

varit ett sätt att förhålla sig till materialet, än en praktiskt tillämpad metod där uppsatsen 

ventilerats med respondenter.
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Innan vi går in på materialet ska den genusvetenskapliga ansatsen hos detta 

utredningsarbete redovisas, och så ska en bild av de faktorer som kan tänkas påverka 

arbetssituationen och villkoren för jämställdhet och jämställdhetsarbete på företaget tecknas. 

ORGANISATIONENS GENUSKONTRAKT
Utgångspunkten för denna uppsats är att anlägga ett genusperspektiv på jämställdheten i en 

organisation.9 Det innebär att kvinnor och män, kvinnligt och manligt, betraktas som något 

som är socialt konstruerat. Företagskulturen och relationerna mellan individer på 

arbetsplatsen är med det perspektivet något som både påverkas av genuskonstruktioner och 

som i sig konstruerar genus och kön.10 Olika teoretiska ingångar till hur detta ser ut kommer 

här att betraktas som delar av det som kan betecknas som organisationens genuskontrakt. 

Innan detta begrepp definieras och diskuteras närmare ska den genusvetenskapliga ansatsens 

huvudsakliga konsekvenser presenteras.

För det första blir det nödvändigt att se bristande jämställdhet som ett 

strukturellt fenomen. Det innebär att vare sig enskilda individers egenskaper eller egenskaper 

som beror på biologiskt kön står i centrum när strukturell ojämställdhet, som till exempel det 

låga antalet kvinnor i ledningspositioner på företag, analyseras. För det andra är det relevant 

att se hur genus som stereotyp föreställning och praktik skapas och reproduceras i en 

organisation. Detta måste sättas i relation till genussystemet11 och genuskontraktet i det 

samhälle som organisationen ingår i. För det tredje krävs genusteoretiska verktyg med hjälp 

av vilka organisationens genuskontrakt kan analyseras. Det räcker med andra ord inte att titta 

på antalet kvinnor och män i en organisation, eller vilka formella positioner de befinner sig i. 

Mekanismerna som leder fram till, upprätthåller och förändrar genuskontraktet, i vilket både 

de formella och informella strukturerna ingår, måste också undersökas. 

Nedan tecknas en bild av olika faktorer som både ligger till grund för och på 

olika sätt kan tänkas påverka genuskontraktet i IT-Konsult AB.

                                                
9 Se t.ex. Mark 2000 för ett mera utförligt resonemang om vad genusvetenskap kan tillföra jämställdhetsarbete.
10 Genus och kön är två begrepp som ibland används som liktydiga inom jämställdhetsforskning. Här är genus 
det huvudsakliga teoretiska begreppet. Kön syftar oftast på biologin, vilket inte passar in i den 
socialkonstruktivistiska ansats denna uppsats har. Däremot kan läsvänligheten öka om även begreppet kön 
används, särskilt för den som är ovan vid begreppet genus. Båda begreppen kommer av denna anledning att 
användas i denna uppsats. 
11 Könsmaktordning, könsmaktssystem, patriarkat och flera andra begrepp kan naturligtvis också vara relevanta, 
men här används i första hand Yvonne Hirdmans teoretiska ramverk, med begreppet genussystemet i centrum.
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Strukturell förklaringsmodell
Innan de specifika teoretiska verktyg som används i denna uppsats diskuteras så är det 

relevant att fundera kring den enorma betydelse kategorin kön har idag. Det handlar om att 

oavsett hur olika individer kan vara så finns det en mängd fakta som talar för att vi 

kategoriseras i olika grupper och att vi hela tiden kategoriserar varandra. Framförallt tar vi 

kategorierna kvinna och man för givet. Ett vanligt och mycket talande exempel rör det 

nyfödda barnet, om vilket de flesta av oss frågar ”vad blev det?” för att få reda på om det kan 

kategoriseras som en flicka eller en pojke. Några kvantitativa exempel från Statistiska 

centralbyrån, SCB: 52 % av de kvinnor som återfinns på arbetsmarknaden jobbar i offentlig 

sektor, och 48 % i privat, medan 19 % av männen jobbar i offentlig sektor och 81 % i privat 

sektor. Kvinnor återfinns oftare i yrken med låga utbildningskrav, män har oftare 

ledningsposter, kvinnor har lägre lön än män och de yrken där kvinnor oftast återfinns 

värderas lägre än de typiskt manliga (SCB 2006). Det statistiken talar om för oss är att det 

handlar om strukturer. 

Obetalt arbete12 som oftast utförs i anslutning till hemmiljön, och betalt arbete 

som genererar lön är två områden som i hög grad skiljer liv och villkor åt mellan kvinnor och 

män. Kring dessa två områden finns också många föreställningar, som delvis är kopplade till 

varandra. Det finns en utbredd föreställning om att kvinnors hemarbete påverkar dem och 

deras arbete i högre utsträckning än mäns hemarbete påverkar män (se t.ex. SOU 1994:3). De 

facto är det i praktiken så att kvinnor generellt sett tar huvudansvaret för såväl utförande av 

hemarbete som för barn (SCB 2006, SOU 2005:66). Det gör att kvinnor riskerar att 

missgynnas mer än män när det gäller arbetsgivares inställning både till att medarbetare inte 

arbetar övertid och till att de är föräldralediga. Kvinnor kan ha svårare att få befordran eller 

kompetensutveckling för att de är kvinnor – och som sådana förväntas de engagera sig för 

mycket i sitt privatliv och för lite i sitt arbete (SOU 1994:3). Varken detta eller att kvinnor får 

lägre lön än män kan dock förklaras endast utifrån denna mekanism, fullt så enkelt är det inte. 

Förklaringen till kategoriernas betydelser, till köns enorma betydelse, kan inte ges med hjälp 

av ett individuellt perspektiv. En strukturell förklaringsmodell är nödvändig för att förstå hur 

genus systematiskt påverkar kvinnors och mäns liv och arbetsvillkor. Ett grundläggande 

problem, som har pekats ut som en tänkbar orsak till arbetsdelningen mellan kvinnor och 

män, är genussystemet, vilket är ämnet för nästkommande två avsnitt.

                                                
12 En stor del av det obetalda arbetet är relaterat till föräldraskap och ansvar för barn.
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Begreppet genus
Genusvetenskap handlar i första hand om att undersöka och förklara hur det kommer sig att 

kön betyder så oerhört mycket för hur människor lever sina liv, vilka möjligheter och 

begränsningar som kategorin kön medför. Ett grundläggande begrepp inom genusvetenskapen 

är genus, som utifrån Yvonne Hirdmans teori kan definieras som bestående av två delar 

(Hirdman 2001). Den ena är det biologiska könet, kroppen och allt som ingår i vår förståelse 

av den. Den andra delen är det sociala könet, det som vi uppfattar som normalt för en man 

eller en kvinna med ett visst biologiskt kön, det som vi konstruerar socialt. Genus omfattar 

båda dessa delar, men det är samtidigt mer än bara dessa delar (Hirdman 2001). Detta 

eftersom genus genomsyrar hela vårt samhälle, allas våra medvetanden och våra beteenden. 

Genus är något som de flesta av oss inte är medvetna om. Det föregår både våra uppfattningar 

om och vår påverkan på biologin, liksom det föregår förståelser av det som kan kallas socialt 

kön. På ett fundamentalt sätt organiseras och kategoriseras människor utifrån genus.13 Detta 

kallar Hirdman genussystemet (1990, 2001). 

Genussystemet och genuskontrakten
En genusvetenskaplig teoribildning som har fått stort genomslag i svensk 

jämställdhetsforskning är Yvonne Hirdmans genussystemsteori (Hirdman 1990, 2001). 

Genussystemet bygger på två logiker.14 Den första särskiljer kvinnor och män, det som 

definierar det ena är att det inte är det andra. Den andra logiken är värderande, mannen och 

det som betraktas som manligt värderas genomgående högre än det som ses som icke-manligt, 

det vill säga kvinnligt (ibid). Ett tydligt uttryck för detta är värderandet av kvinnors och mäns 

arbeten, där kvinnor i långt större utsträckning än män har yrken med låg lön (SCB 2006). Ett 

annat faktum som talar för Hirdmans teori är att kvinnor tjänar mindre än män även om de 

utför samma arbetsuppgifter, och alla andra faktorer som kan påverka lönesättning räknas bort 

(SOU 2005:66:161). 

Genussystemet är ett vitt begrep, som omfattar i stort sett allt vi tar oss för och 

upplever såväl på invid- och organisationsnivå som på samhällsnivå. För att göra det mera 

gripbart och för att kunna se hur genussystemet tar sig uttryck i en given kontext kan 

Hirdmans begrepp genuskontrakt användas (Hirdman 1990, 2001). Genuskontraktet kan 

beskrivas som ett slags överenskommelse om hur män och kvinnor ska agera och vara för att 

ta del av de förmåner som finns i ett givet sammanhang. Exempel på förmåner kan i det här 

                                                
13 Se not 10 för en diskussion om hur begreppen kön och genus används i denna uppsats.
14 I fortsättningen kommer dessa att kallas mekanismer. Hirdman använder dock begreppet logiker.
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sammanhanget vara att bli chefer på arbetsplatsen eller få tillgång till information som 

distribueras via informella kanaler. Inom kontraktet ryms utrymme för förändring, det kan 

omförhandlas men är samtidigt mycket svårt att förändra (Hirdman 1990, 2001). Delvis beror 

detta på att genuskontraktet inte är något som förhandlas fram medvetet. Hirdman tillämpar 

begreppet på samhällsnivå, och urskiljer tidsperioder då olika kontrakt har dominerat (ibid). 

Här ska begreppet genuskontrakt istället tillämpas på organisationsnivå. Det kan ses som ett 

teoretiskt ramverk med hjälp av vilket strukturella möjligheter och begränsningar som 

genussystemets mekanismer medför i ett givet sammanhang – här IT-Konsult AB - kan 

urskiljas och analyseras. Så vilka är dessa mekanismer? 

Integrering och segregering
Två mekanismer som är väsentliga att titta på är integrering och segregering. Att kvinnor och 

män befinner sig på samma arbetsplatser och i samma positioner beror på den mekanism som 

kan kallas integrering.15 Hirdman talar inte direkt om integrering och vad det är, men pekar 

på vissa integrerande faktorer eftersom genussystemets segregerande faktorer naturligtvis inte 

är de enda som är verksamma när det kommer till relationerna mellan könen (Hirdman 1990, 

2001). Bland annat har den ekonomiska utvecklingen under nittonhundratalet under perioder 

medfört arbetskraftsbrist. Delvis därför har kvinnor gjort sitt intåg på arbetsplatser som 

tidigare varit helt stängda för dem eller åtminstone kraftigt mansdominerade (ibid). Samtidigt 

har genussystemet inte förändrats i grunden. Det som hänt är att olika, i vissa fall nya former 

av genuskontrakt konstruerats och kommit att dominera och ta över efter andra (ibid). 

Segregeringen har istället kommit att verka inom de arbetsplatser där kvinnor och män 

integrerats (Se t.ex. SOU 1994:3 och SOU 1998:6).

I forskning om genus och arbete, som delvis bygger på Hirdmans teori, har 

framförallt tre segregerande mekanismer urskiljts. Dessa är horisontell segregering, vertikal 

segregering och intern segregering (SOU 1998:6). Horisontell segregering handlar om att 

kvinnor och män helt enkelt befinner sig i olika fysiska rum (ibid). De återfinns i mycket hög 

utsträckning i olika arbeten, tydligast blir det när det gäller frågan om offentlig och privat 

sektor som beskrevs ovan. Vertikal segregering innebär att en större andel män återfinns 

högre upp i hierarkin, fler män än kvinnor är chefer och har ledande positioner (ibid). Intern 

segregering, slutligen, handlar om att även om kvinnor och män har samma yrken och finns 

på samma arbetsplatser så utför kvinnor ändå andra arbetsuppgifter än män, de har delvis 

                                                
15 Exakt vad integrering är kan mycket utrymme ägnas åt, vilket inte kommer att ges här. Däremot 
rekommenderas den som vill veta mer om olika former av integrering att se t.ex. På gränsen till genombrott? 
Om det könsuppdelade arbetslivet. Gonäs red. 2005. 
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annat ansvar och deras möjligheter till makt och karriärutveckling är, delvis i och med detta, 

ofta sämre än mäns (SOU 1998:6, se även Lindgren 1985). Intern segregering kan sägas 

handla om situationer och sammanhang där horisontell och vertikal segregering sker inom en 

organisation. När kvinnor befinner sig i positioner som inte innebär samma möjligheter och 

samma makt i organisationen som de män befinner sig i, så blir det en segregerande 

mekanism i sig kan man säga (SOU 1998:6, se även Moss Kanter 1977). Positionen i 

organisationen kommer då att överskugga betydelsen av kön, medan föreställningar om 

kvinnors maktlöshet/inkompetens/ovilja att göra karriär ändå tenderar att bli självuppfyllande 

profetior (Moss Kanter 1977).

IT-branschen
När vi sedan ser till IT-branschen så syns segregeringen inte minst när det gäller andelen 

kvinnor av de anställda. 1997 var den totala andelen kvinnor av samtliga förvärvsarbetande i 

Sverige 47 %, nästan hälften med andra ord. Linnakivis kartläggning visar att motsvarande 

andel inom vissa IT-branscher16 var 28 %, det vill säga mindre än en tredjedel. Då endast 

börsnoterade IT-företag granskades sjönk andelen kvinnor till en femtedel av de anställda, 

20% (DN hösten 1999, refererad av Linnakivi i SOU 2000:31). Nu finns det naturligtvis inte 

endast segregerande mekanismer, utan integrerande även här. Det är integrerande mekanismer 

som gör att det överhuvudtaget finns kvinnor på IT-branschens arbetsplatser. Men de 

segregerande mekanismerna tycks starka. Konsekvenserna av dem kan mätas redan på 

gymnasienivå, där långt färre kvinnor än män väljer teknisk linje (SOU 2000:31). På 

företagen hamnar kvinnor sedan oftast i administrationen, som Linnakivi visar, och väldigt få 

i företagsledningar. Forskning visar däremot att kvinnors chanser att hamna i chefsposition, 

och att få hög lön, ökar om de befinner sig i mansdominerade yrken i förhållande till om de 

befinner sig i kvinnodominerade yrken (SOU 1998:6). De har dock mindre chanser än vad 

män har att bli chefer, oavsett var de arbetar (ibid). I ledningen för IT-företagen i de branscher 

Linnakivi granskat fanns 6 % kvinnor (SOU 2000:31), trots att det borde vara 28 % för att 

vara representativt i förhållande till andelen kvinnor och män. Kvinnor är således både i 

minoritet, det finns en horisontell segregering, och så finns alltså en tydlig vertikal 

segregering i IT-branschen. De kvinnor som arbetar där har statistiskt sett mindre chanser att 

göra karriär som chefer än männen.

                                                
16 IT-branschen beskrivs här främst utifrån en kartläggning från 1997, som Tiina Linnakivi gjort på uppdrag av 
JÄMIT (SOU 2000:31, rapport 1). Hon tittar på vissa IT-branscher, nämligen ”Konsultverksamhet avseende 
maskinvara, Datakonsultverksamhet, Programvaruproduktion, Databehandling och Databasverksamhet” (SOU 
2000:31:21). Inom dessa branscher kan även företaget IT-Konsult AB placeras, varför hennes kartläggning är 
högst relevant att titta på här.
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Minoritetseffekter
Rosabeth Moss Kanter urskiljer tre effekter av att kvinnor är i minoritet i en organisation. Den 

första effekten är synlighet, att kvinnor blir synliga som just kvinnor. Deras prestationer får 

representera kategorin kvinnors prestationer (Moss Kanter 1977). Kvinnor måste dessutom 

prestera mer än män för att få sin kompetens erkänd (se t.ex. SOU 1994:3 som behandlar 

frågan om kvinnliga chefer i svenskt näringsliv). Samtidigt får de inte prestera för mycket då 

de kan uppfattas som aggressiva om de överglänser män. Den andra effekten är det Moss 

Kanter kallar kontrasteffekt. Den medför att män överdriver skillnaderna mellan majoriteten, 

männen, och minoriteten, kvinnorna. Ofta innebär det att kvinnor utestängs från informella 

sammanhang och kontaktnät (Moss Kanter 1977). Det medför också att kvinnor utsätts för 

vad Moss Kanter kallar lojalitetstest. Dessa kan vara av olika slag, till exempel kan det 

förutsättas att kvinnorna ifråga inte tar illa upp eller till och med skrattar med i sexistiska 

skämt för att visa att kvinnor har humor och att de passar in. Det kan också handla om att visa 

tacksamhet för att man fått komma så långt, till skillnad från andra kvinnor, och att inte visa 

missnöje mot gruppen (ibid). 

Den tredje effekten som Moss Kanter urskiljer är assimilering. Med det menas 

här är att avvikare aldrig tillåts vara individer. Kvinnor i minoritet måste alltid förhålla sig till 

stereotypa bilder av och generaliseringar om kvinnor (ibid). Betydelsen av gruppers 

sammansättning är beroende av kön. Till exempel visar det sig att vilka som är i minoritet, om 

det är män eller kvinnor, avgör hur det påverkar individerna i den grupp det berör. Om det är 

kvinnor så stereotypiseras de och upplever många nackdelar, som bland annat Moss Kanter 

visat (1977), men om det är män så kan de tvärtom dra fördel av att vara i minoritet och den 

uppmärksamhet det ger (Wahl m.fl. 2001, SOU 1998:6). 

Ett tjänstemannaföretag
Något som torde ha stor betydelse för utformningen av genuskontraktet i IT-Konsult AB är att 

det är ett renodlat tjänstemannaföretag. Det karakteristiska för gruppen tjänstemän,17 när den 

relateras till gruppen arbetare, är att de har en högre grad av självbestämmande och hög 

psykisk arbetsbelastningen, medan den fysiska arbetsbelastningen är lägre (SCB 1997). Det är 

också väsentligt att det i det här fallet handlar om högre tjänstemän. Utbildningskraven är 

höga och den individuella kompetensen det som idealt sett avgör hur arbetet värderas (SCB 

1997). Möjligheterna till kompetensutveckling och personligt avancemang inom 

                                                
17 Här är syftet att utifrån tidigare studier baserade på existerande klassifikationer peka ut några strukturella 
förutsättningar för genuskontraktet i organisationen, inte att diskutera vilken grupp de anställda tillhör.
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organisationen är generellt sett mycket högre för denna grupp än för arbetare och tjänstemän 

på lägre nivåer (ibid). Ett annat karakteristiskt drag är att tjänstemän oftare har en individuellt 

perspektiv på sitt arbete, då de har stora individuella möjligheter till social rörlighet.18 Detta 

kan jämföras med arbetare, som statistiskt sett har små chanser att själva så att säga klättra 

uppåt i samhället i förhållande till de chanser de har som kollektiv, genom till exempel 

fackliga förhandlingar (ibid). 

För att uttrycka det med Gerd Lindgrens ord så kännetecknas 

tjänstemannaarbetsplatser av kollegialitet/kollegiesystem, medan arbetararbetsplatser 

kännetecknas av kollektivsystem (Lindgren 1985). Kollegialitet innebär i det här fallet att 

kollegorna konstruerar egna informella regler för beteenden gentemot varandra och gentemot 

ledningen. Vidare tenderar medarbetarna att betrakta varandras kompetens som viktigare än 

särskilda likheter dem emellan, såsom kön (ibid). Den typ av kollegiesystem som Lindgren 

beskriver är troligen i allra högsta grad närvarande i de ”nya” platta organisationerna. Den 

platta organisationen ses idag av många som en möjlighet till ökad jämställdhet 

(Amundsdotter och Gillberg 2003). I jämförelser mellan hierarkiska organisationer och 

nätverksorganisationer, platta organisationer, verkar kvinnor ha större chanser i organisationer 

av den sistnämnda typen (Wahl m.fl. 2001). Där vars och ens kompetens blir väsentlig för 

företagets överlevnad blir risken för att kvinnor stereotypifieras inte lika stor (ibid). 

På sätt och vis kan alltså kollegiesystemet motverka genussystemet, eftersom 

”kvinnor ges samma möjligheter som män [...] och meriter är utslagsgivande i avancemang 

och val av arbetspartners” (Lindgren 1985:62). Detta är dock idealfallet av kollegiesystemet. I 

och med att genussystemet ständigt närvarar med sina segregerande och värderande 

mekanismer så finns det anledning att ifrågasätta till exempel vad som räknas som kompetens 

inom organisationen19 och vilka som tillerkänns den, när mannen och det manliga generellt 

sett är normen (se Hirdman 2001). Den platta organisationsformen befinner sig inte utanför 

genussystemet, men i och med den kanske nya former av genuskontrakt skapas. Kontrakt som 

innebär nya möjligheter för kvinnor och män. Men som också medför andra former av 

begränsningar.

                                                
18 Social rörlighet kan mycket förenklat i det här fallet förstås som möjlighet att få det bättre, såväl ekonomiskt 
som statusmässigt/socialt. 
19 Frågan om vad som ses som kompetens är central i många genusvetenskapliga studier om lön, kön och 
hierarkier på arbetsplatser. Den kommer dock inte att utredas närmare här. För den som vill läsa mer 
rekommenderas SOU 1998:6. Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige 
och SOU 1994:3 Mäns föreställningar om kvinnliga chefer. 
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Förhållningssätt till idealet 
Jämställdhetsarbete med genusperspektiv kan sägas syfta till att i grunden förändra en 

organisation eller en arbetsplats, så att de mekanismer som beskrivits ovan inte längre 

begränsar individernas möjligheter till ett gott arbete (se t.ex. Mark 2000). Attityder till 

jämställdhet och jämställdhetsarbete kan därför visa på vilka mekanismer som påverkar 

genuskontraktet i en organisation, och vilka praktiska metoder som är lämpliga att använda 

för att förändra både attityderna och organisationen (Mark 2000). Inledningsvis påtalades att 

jämställdhet är normen i dagens Sverige. De olika attityder som beskrivs här kan betraktas 

som delar av genuskontraktet i ett svenskt företag. I och med idealet om jämställdhet är den 

absolut vanligaste inställningen att jämställdhet är bra, och ojämställdhet följaktligen dåligt.20

Däremot kompletteras detta ofta med föreställningen att eventuella problem finns någon 

annanstans än i den egna organisationen (se t.ex. Gonäs m.fl. 2005). Det gör att eventuella 

problem som uppstår förstås som individuella, inte strukturella. Utifrån den teoretiska 

ansatsen i denna uppsats är det en förklaringsmodell med svagt värde. 

Ett annat vanligt sätt att förhålla sig till jämställdhet och jämställdhetsarbete är 

att uttala sig mycket positivt, men sedan inte göra något i praktiken (se t.ex. Pincus 2002). 

Detta kallas tyst motstånd av bland andra Pincus (ibid). Sedan finns det också öppet motstånd, 

men det är mera sällan motstånd mot jämställdhet per se utan oftare riktat mot 

jämställdhetsarbetet, den tid det tar och dylikt (se t.ex. Hård 2004). Att jämställdhetsfrågor är 

en icke-fråga med argument som att det handlar om kompetens och inte på något sätt om kön, 

är ett annat sätt att förhålla sig till jämställdhet (se t.ex. SOU 1994:3). Att jämställdhetsarbetet 

är en form av förändringsarbete föder också motstånd, på det sätt som förändring ofta gör 

oavsett vilka skäl som anförs eller vad det syftar till (Gonäs m.fl. 2005). 

Som synes är det flera mekanismer som påverkar genuskontraktet i en 

organisation. Vissa samverkar med varandra, andra motverkar varandra. Men detta är några 

av de strukturella faktorer och mekanismer som kan tänkas prägla genuskontraktet i den 

organisation som undersöks här. Nedan kommer vi in på undersökningens kärna; resultatet av 

enkätundersökningen. När det presenterats återkommer vi till hur resultatet kan analyseras i 

relation till genuskontraktet i organisationen, och vilka mekanismer som finns på 

arbetsplatsen som IT-Konsult AB utgör.

                                                
20 Jämställdhet är inte ett entydigt, väl avgränsat begrepp. Se not 1 för den definition som hämtats från den 
senaste statliga utredningen om jämställdhet. Denna definition tillämpas även i denna uppsats. 
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RESULTAT OCH ANALYS
Arbetet med uppsatsen har kretsat kring två övergripande teman, arbetsmiljö och genus och 

attityder till jämställdhet. Presentationen av resultaten har dock strukturerats i ett antal 

underteman. Först ges en beskrivning av de som besvarat enkäten, vilket relateras till 

könsfördelningen i koncernen. Sedan presenteras företagets arbetsrutiner närmare. Efter det 

följer ett avsnitt som fokuserar på arbetsvillkor, särskilt med avseende på eventuella 

skillnader för kvinnor och män. Därefter ägnas ett avsnitt åt den psykosociala arbetsmiljön, 

där material från intervjuerna lyfts fram i relation till enkätresultaten. Jämställdhetssträvanden 

i koncernen och i företaget är nästa avsnitts tema. De sista två avsnitten ägnas åt två praktiska 

aspekter av jämställdhet på en arbetsplats, nämligen föräldrafrågor och löner. 

Analysen bygger i första hand på enkäterna, som i vissa fall kompletteras och 

jämförs med material från intervjuerna. I andra fall relateras materialet till koncernens 

jämställdhetsplan. Tabellerna kommer att presenteras skriftligt innan de redovisas visuellt. 

Hur resultaten kan förstås utifrån de teoretiska utgångspunkterna återkommer vi till under 

rubriken Avslutande diskussion. Låt oss nu se till vad som kan utläsas om manligt och 

kvinnligt och hur det är att vara man respektive kvinna i organisationen IT-Konsult AB. Hur 

ser arbetsmiljön och arbetsvillkoren ut på IT-Konsult AB? Hur ser medarbetarna själva på sin 

arbetssituation, och vilka attityder till jämställdhet kan urskiljas? 

De anställda
I koncernen som helhet är 23 % procent av medarbetarna kvinnor, och följaktligen 77 % män 

(Koncernens årsredovisning). I styrelsen finns inga kvinnor, men i företagsledningen är 15% 

kvinnor. På IT-Konsult arbetar sammanlagt 25 personer, varav 9 kvinnor och 16 män. Utöver 

konsulterna finns systemutvecklare, säljare och supporttekniker. På företaget IT-Konsult AB 

är det tämligen jämn representation bland cheferna på bolagsnivån och VD:n är en kvinna. 

Av de 20 som besvarade enkäten var 7 kvinnor och 13 män.21 I genomsnitt har 

medarbetarna varit på IT-Konsult AB i cirka tre och ett halvt år (medianvärde 3,5). Den som 

arbetat längst på företaget har varit där i åtta år medan så många som 5 personer arbetat där 

max ett år. En stor del av de som valt att ange befattning/titel i enkäten var konsulter, 7 

personer. 4 av 20 har angett att de innehar chefspositioner.

                                                
21 20 av de 25 anställda besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 %. Av företagets anställda är 
36 % kvinnor och 64 % män, bland respondenterna är 35 % kvinnor och 65 % män. Andelen kvinnor och 
andelen män som besvarat enkäten motsvarar alltså andelen kvinnor och andelen män som arbetar på företaget. 
Sammantaget innebär detta att enkätundersökningens resultat mera sannolikt är möjligt att generalisera till hela 
företaget.



18

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna
Variabel Antal (N=20)

Kön
Kvinnor 7
Män 13

Antal år i företaget
1 år 5
2 år 2
3 år 2
4 år 2
5 år 4
6 år 1
7 år 2
8 år 1
Ej angivet 1
Median 3,5 år

Position i företaget
Chefer 4
Övriga 16

Befattning/huvudsakliga arbetsuppgifter
Konsult 7
Säljare 3
Utvecklare 3
Support 1
Ej angivet 6

Arbetsformer och rutiner
På IT-Konsult förutsätts att arbete fördelas mellan medarbetare av dem själva, vilket påtalades 

i samtliga intervjuer på olika sätt. Formella träffar där alla anställda deltar sker endast under 

en timme i veckan. Där presenterar var och en sina nuvarande projekt, och viss 

arbetsfördelning sker. Det gäller att sälja sin tid och se till så att det alltid finns något att göra, 

men ändå inte ta på sig mer än vad som är möjligt att utföra (intervju med medarbetare 

december 2006). Det är dessutom en ständig kamp mot klockan, varför all tid som går åt till 

något som inte direkt genererar intäkter betraktas som bortkastad eller åtminstone som mycket 

svår att avsätta. Alla arbetar med samma fokus; att kunna debitera kunder för sin arbetade tid i 

största möjliga utsträckning. ”Här handlar allt om pengar” som det sades i en intervju. 

Ett relativt stort problem för medarbetarna tycks vara att vissa uppdrag inte går 

att fakturera i den utsträckning som man lägger ner tid, delvis på grund av att företaget 

övertagit kontrakt från andra bolag i koncernen. Ibland tar projekt mera tid än planerat på 

grund av oförutsedda problem med till exempel programmering, det är inte alls ovanligt, och 

frågan om vad som då ska ses som övertid är sannolikt inte helt lätt att avgöra. Kan man 
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dessutom ”kompa ut”22 den tiden så kanske den inte betraktas som övertid. Optimalt sett ska 

kunden kunna se i fakturan och rapporteringen om så kallat ”backjobb”23 utförts, men det 

påverkar sannolikt inte möjligheten för anställda att ta ut kompenserande ledighet. 

Arbetsvillkor
I detta avsnitt behandlas upplevelser av arbetet. På IT-Konsult AB finns kvinnor och män på 

alla nivåer. Trots att kvinnor och män formellt sett har samma yrkestitlar och arbetsuppgifter24

så finns det tendenser till skillnader i upplevelser av arbetet, och i vilken utsträckning man 

kan påverka det. I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 nedan syns detta i svaren på frågorna som 

berör arbetssituation, arbetstid och möjligheten att arbeta hemifrån.25 Låt oss så ta en titt på 

tabellerna, för att sedan se vad intervjumaterialet säger om samma ämne. 

Tabell 2 handlar om i hur stor utsträckning de anställda kan påverka sin 

arbetssituation. Alla har uppgett att de i någon mån kan påverka sin arbetssituation. Men det 

syns en markant skillnad i andelen kvinnor som svarat mycket, endast 1 av 7, och andelen 

män som svarat detsamma, 8 av 13, vilket motsvarar en klar majoritet. 

Tabell 2. Påverka sin arbetssituation, kvinnor och män 
I hur stor utsträckning kan du påverka din 
arbetssituation?

Kvinna 
(antal) 

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Mycket 1 8 9
Till viss del 6 5 11

Totalt (N=20) 7 13 20

När det gäller arbetstid, tabell 3 nedan, har 17 personer uppgett att de kan påverka sin 

arbetstid till viss del eller mycket. Även här syns dock tendenser till att män i högre 

utsträckning kan påverka, 8 av 13 har svarat mycket. Detta kan jämföras med att 3 av 7 

kvinnor inte alls kan påverka sin arbetstid, medan inga män uppgett att de inte kan det.

                                                
22 Det vill säga ta ut kompenserande ledighet.
23 Backjobb innebär till exempel tid som läggs ner på programmering som kunden inte behöver betala för.
24 Det saknas heltäckande uppgifter om könsfördelning i relation till yrkestitlar och arbetsuppgifter. Se not nedan 
för en något utvidgad diskussion.
25 De korstabeller som redovisas här är gjorda helt utan hänsyn till olika former av arbetsuppgifter, såsom 
chefsansvar eller administrativt ansvar i form av projektledarskap. De skillnader som kan urskiljas med avseende 
på kön kommer nedan att diskuteras i förhållande till de tre segregeringsmekanismer som presenterades i 
teoriavsnittet. Värt att notera är även att det handlar om tendenser, variationer inom gruppen män och inom 
gruppen kvinnor finns som synes också.
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Tabell 3. Påverka arbetstid, kvinnor och män
I hur stor utsträckning kan du 
påverka din arbetstid?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Mycket 2 8 10
Till viss del 2 5 7
Inte alls 3 0 3

Totalt (N=20) 7 13 20

Som vi kan se i tabell 4 nedan så är hemarbete möjligt för 14 av de 20 som deltagit i enkäten. 

Däremot är det skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor. En klar majoritet av 

männen, 11 av 13, har svarat att de kan arbeta hemifrån om de skulle vilja, medan 3 av 7 

kvinnor svarat detsamma. En knapp majoritet av kvinnorna, 4 av 7, har uppgett att de inte har 

den möjligheten.

Tabell 4. Möjlighet att arbeta hemifrån, kvinnor och män
Har du möjlighet att arbeta 
hemifrån om du skulle vilja?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 3 11 14
Nej 4 2 6

Totalt (N=20) 7 13 20

Att kunna arbeta hemifrån, eller från annan plats än på kontoret, och delvis därigenom styra 

över arbetstiden verkar i intervjuerna vara mycket vanligt. ”Titta borta hos oss nu, där är 

kanske fem personer, fast vi är tjugo” och ”det kan bli ganska ensamt här, många jobbar 

hemifrån” är två citat som visar på detta. I intervjuerna framhävs av samtliga att arbetet är ett 

”ensamrace”. Det utförs under ett stort mått av självstyre, vilket samtliga uppger att de 

uppskattar. Någon menar att självstyret är en viktig förutsättning för att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Men det finns också upplevelser av att det kan bli för ensamt. I vissa situationer 

önskar man mer stöd än det som ges. I enkäterna fanns det också kritiska kommentarer 

angående ledningen utanför företaget, det vill säga från koncernhåll, som handlade om samma 

sak. 

Fler män än kvinnor arbetar ofta övertid. Av samtliga respondenter har 12 av 20 

angett att de arbetar övertid ofta eller ibland, av dessa är 4 kvinnor och 8 män. Av de som 

svarat att de sällan arbetar övertid, 8 personer, finns 3 kvinnor och 5 män. Samtliga tycks 

arbeta övertid någon gång, eftersom ingen har angett att de aldrig jobbar övertid. 
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Tabell 5. Övertid, kvinnor och män

Arbetar du övertid?
Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja, ofta 1 4 5
Ja, ibland 3 4 7
Nej, sällan 3 5 8

Totalt (N=20) 7 13 20

Detta med övertid kan relateras till att arbetsfördelningen inte är särskilt jämn. Vare sig 

mellan olika tidsperioder eller mellan olika medarbetare. ”Vissa som nästan har tomt med 

jobb, de har nästan inget att göra, medan andra har i princip nästan två tjänster, alltså jobb för 

två anställda” presenteras i en av intervjuerna som ett problem. Det antyder dessutom att den 

informella arbetsdelningen kan ha vissa nackdelar ur ett resursmaximeringsperspektiv, vilket 

vi får anledning att återkomma till.

Nästa ämne är ansvaret som arbetet innebär. 15 personer har svarat att de 

upplever att deras arbete innebär lagom mycket ansvar. 3 personer upplever att de har för 

mycket ansvar, 2 av de 7 kvinnorna som besvarat enkäten och 1 av de 13 männen. En något 

högre andel kvinnor än män således.

Tabell 6. Ansvar i arbetet, kvinnor och män
Hur mycket ansvar upplever du att 
du har i ditt arbete?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

För mycket 2 1 3
Lagom 4 11 15
För lite 0 1 1
Vet ej/ej aktuellt 1 0 1

Totalt (N=20) 7 13 20

Alla kan uppleva stress i sitt yrke, det behöver inte vara något negativt i sig.26 På IT-Konsult 

AB visar det sig av svaren på frågan om hur stressigt arbetet upplevs att alla tycks uppleva 

stress i arbetet någon gång, ingen har angett att arbetet inte alls är stressigt. I tabell 7 nedan 

redovisas dessa svar. Ungefär hälften upplever att det endast är lite stressigt, 9 personer. 3 av 

7 kvinnor upplever lite stress, medan 6 av 13 män uppgett samma sak. Om vi lägger ihop 

alternativen ganska stressigt och lite stressigt så har alla män valt något av de alternativen, 

medan något fler än hälften kvinnor, 4 av 7, svarat detsamma. 2 av de 7 kvinnor som svarat 

upplever dock att arbetet är alltför stressigt, medan inga män tycks göra det. 

                                                
26 Det handlar oftare om att kraven som ställs på medarbetaren också måste motsvaras av inflytande. Se till 
exempel SOU 2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet, för en något mera utvecklad diskussion.
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Tabell 7. Upplevelse av stress, kvinnor och män

Upplever du att ditt arbete är...
Kvinna 
(antal) 

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Alltför stressigt 2 0 2
Ganska stressigt 1 7 8
Lite stressigt 3 6 9
Inte alls stressigt 0 0 0
Vet ej/ej aktuellt 1 0 1

Totalt (N=20) 7 13 20

Stress talades det även om i intervjuerna. Särskilt kom det upp i relation till arbetsuppgifter 

som tilldelades medarbetare av kollegor i de samarbetsprojekt som nästan varje kunduppdrag 

innebär. Delvis tycktes stressgraden vara relaterad till hur samarbetet fungerade, vilket i sin 

tur kunde relateras till att olika personer i organisationen anammade olika arbetssätt. När det 

gäller stress är det också värt att notera att majoriteten av de anställda kan klassificeras som 

högre tjänstemän. Forskning kring arbetsmiljö för den gruppen visar att de ”jämfört med 

okvalificerade arbetare [har] en klart högre risk att ha ett jäktigt arbete och nästan tre gånger 

så stor risk för att ha ett psykiskt ansträngande arbete” (SOU 2000:41:57). De resultat som 

framkommit angående jäkt, stress och psykisk ansträngning i denna undersökning kan alltså 

betraktas som normala när det gäller den här typen av arbetsplatser. Därmed inte sagt att det 

är något positivt. Tvärtom finns desto större anledning att undersöka vad som bidrar till 

respektive kan minska den psykiska arbetsbelastningen och stressen.

I koncernens jämställdhetsplan står att läsa att kvinnor och män ska få stöd till 

den kompetensutveckling de behöver, och att medel ska avsättas till kompetensutveckling i 

budgeten. Inte minst utifrån detta finns det anledning att se till om kvinnor och män upplevde 

skillnader vad gäller huruvida arbetsgivaren tog tillvara deras kompetens. 18 av 20 ansåg att 

arbetsgivaren tog vara på deras kompetens eller deras möjligheter mycket eller till viss del, 11 

av 20 valde det senare svarsalternativet. En något lägre andel av kvinnorna än av männen 

ansåg att det gjordes mycket, 2 av 7 jämfört med 5 av 13. På svarsalternativet till viss del 

fördelar sig kvinnors och mäns svar relativt lika, 4 av 7 kvinnor ansåg att det gjordes till viss 

del, medan 7 av 13 män svarat detsamma.

Tabell 8. Kompetens och möjligheter, kvinnor och män
I hur stor utsträckning tar 
arbetsgivaren vara på din 
kompetens eller dina möjligheter?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Mycket 2 5 7
Till viss del 4 7 11
Inte alls 0 1 1
Vet ej/ej aktuellt 1 0 1
Totalt (N=20) 7 13 20
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Nästan ingen vill prova på arbetsuppgifter som till större delen utförs av det kön man inte 

tillhör själv, 15 av 20, och 3 har svarat att vet ej/ej aktuellt. Tabellen visar en tendens att en 

större andel män svarat nej, 11 av 13 har svarat nej, jämfört med 4 av 7 kvinnor. Svaren på 

denna fråga kan tyda på att det inte finns en tydlig könsuppdelning vad gäller arbetsuppgifter, 

eller att få är intresserade av att göra det som vanligtvis görs av personer av det andra könet. 

Eftersom 2 personer svarat att det finns sådana arbetsuppgifter kan en gissning vara att det 

trots allt finns så kallat könsmärkta arbetsuppgifter. 

Tabell 9. Könsmärkta arbetsuppgifter, kvinnor och män
Finns det arbetsuppgifter som till större 
delen utförs av kvinnor som du som man
skulle vilja prova på och vice versa
 (som utförs av män som du som 
kvinna skulle vilja prova på)?

Kvinna 
(antal) 

Man  
(antal)

Totalt 
(antal)  

Ja 1 1 2
Nej 4 11 15
Vet ej/ej aktuellt 2 1 3

Totalt (N=20) 7 13 20

I intervjuerna framhävs på olika sätt att det är individens kompetens och personlighet som 

avgör var hon eller han hamnar, om man vill samarbeta med en person och så vidare. Kön har 

inte med saken att göra. Utifrån det kanske tabellen ovan ska tolkas som att även om det finns 

könsmärkta arbetsuppgifter så är det få som ser det så. 

Psykosocial arbetsmiljö
Det första som kan vara av intresse under denna rubrik är att trivseln på arbetsplatsen verkar 

vara övervägande god. 15 av 20 har svarat att de trivs mycket eller ganska bra.27

Tabell 10. Trivsel på arbetsplatsen
Hur trivs du i det stora hela på din 
arbetsplats?

Antal 

Mycket bra 4
Ganska bra 11
Varken bra eller dåligt 4
Ganska dåligt 1
Totalt (N=20) 20

Företaget är beroende av goda informella kontakter mellan medarbetare. Detta är också något 

som gäller för hela koncernen, det uppmärksammas i koncernens årsredovisning att de 

informella nätverken mellan medarbetare är av största vikt för att kunskap och kompetens ska 

kunna spridas och användas på bästa sätt (Koncernens årsredovisning). I och med detta är det 

                                                
27 De flesta tabeller som diskuteras redovisas i texten, övriga står att finna i bilaga 2. Undantaget är sådana som 
bedömdes innehålla för få svar, med anledning av löftet att inte redovisa frågor med få svar. Se även diskussion 
om detta i avsnittet Enkäter ger bredd ovan.
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mycket intressant att se på hur respondenterna upplever att de blir bemötta av arbetskamrater. 

De flesta, 13 av 20, anser att de oftast blir positivt bemötta. Dock är det så många som 7 av 20 

som uppgett både positivt och negativt. Det kan då till exempel handla om att enskilda 

personer bemöter dem negativt ofta, eller att bemötandet är olika beroende på situation och 

sammanhang. Ser vi till kön så är det en något större andel av kvinnorna som upplever att de 

oftast bemöts positivt, 5 av 7 jämfört med 8 av 13 män. Det här resultatet kommer även att 

diskuteras i relation till stämningen på arbetsplatsen nedan, och vad gäller frågan om det är 

viktigt med jämn könsfördelning på arbetsplatsen.

Tabell 11. Bemötande från arbetskamrater, kvinnor och män
Hur blir du oftast bemött av dina 
närmaste arbetskamrater?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Positivt 5 8 13
Både positivt och negativt 2 5 7
Negativt 0 0 0

Totalt (N=20) 7 13 20

Upplevelser av bemötande från den närmaste chefen (tabell 12, bilaga 2) överensstämmer i 

stort sett med bemötande från arbetskamrater. I intervjuerna framkom att vissa medarbetares 

beteenden ibland hade fått kollegor att fundera på om de hade något personligt emot dem, 

men att det inte hade varit så, utan bara handlat om olika personliga egenskaper som 

människor hade. Det handlade alltså om sätt att vara och handla som inte riktats mot specifika 

medarbetare. 

När det gäller stöd vid eventuell utsatthet ger svaren inte lika entydiga resultat, 

som synes i tabell 13 nedan. 9 personer har svarat att de tror att de skulle få stöd om de blev 

utsatta för osynliggörande, utfrysning och dylikt, medan lika många valt svarsalternativet vet 

ej/ej aktuellt. Här kan man tänka sig att de svarat utifrån en föreställning om att det inte skulle 

hända, med betoning på den sista delen av svarsalternativet, det vill säga ej aktuellt. Det kan 

också vara så att det finns en osäkerhet vad gäller frågan om eventuellt stöd – kanske har 

några svarat att de helt enkelt inte vet. Intressant är också att medan 2 av 7 kvinnor svarat ja 

så har 7 av 13 män svarat ja. En större andel av männen än av kvinnorna tror alltså att de 

skulle få stöd om de utsattes för något av detta. Om vi lägger ihop svaren för alternativet nej 

och vet ej/ej aktuellt så visar det sig att en majoritet av kvinnorna valt dessa alternativ, 5 av 7, 

medan hälften av männen, 6 av 13, svarat att de inte tror att de skulle få stöd eller att de inte 

vet, alternativt att det ej är aktuellt.
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Tabell 13. Stöd av chef om utsatt, kvinnor och män
Tror du att du skulle få stöd av din 
närmaste chef/ledningen om du blev 
utsatt för osynliggörande, 
utfrysning etc.?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 2 7 9
Nej 1 1 2
Vet ej/ej aktuellt 4 5 9

Totalt (N=20) 7 13 20

Vid de möten som uppsatsförfattaren närvarade vid observerades en mycket skämtsam 

stämning. Redan vid första närvaron på ett veckomöte skämtades det även med 

uppsatsförfattaren och ämnet för uppsatsen. Bland annat därför behandlades den skämtsamma 

stämningen och jargongen på företaget i samtliga intervjuer (se Bilaga 3, Intervjuguide). 

 [...] det som vi gör här på [veckomöten] är egentligen enda gången som vi träffas. 
Om du tittar borta hos oss nu så sitter kanske fem pers där och vi är tjugo. Så att 
det är enda gången som vi träffas och surrar lite, då kan man ju inte sitta där och ha 
tråkigt. [...] Alltså det är en av de få gångerna som man är riktigt avspänd, man är 
inte det mot kund, eftersom man gör ett jobb på ett helt annat sätt, du har ett helt 
annat ansvar.

Stämningen som observerats på mötena visade sig vara den vardagliga. I citatet ovan spårar 

vi kanske en del av den psykiska ansträngning som den här typen av arbete kan innebära 

(SCB 1997). Att vara avspänd vid något tillfälle är utifrån det perspektivet en nödvändighet

för att orka. Däremot är det inte alltid skämtsamhet leder till just avspändhet. Ibland kan 

jargongen och skämten upplevas som jobbiga. Framförallt om man är på dåligt humör:

Det är väldigt mycket skämt, jag tycker att det är skönt [...] men det är ju ganska 
mycket gliringar och sånt, och det kan ju vara, jag tycker att oftast är det ju roligt, 
men är man på dåligt humör då kan man bli lite trött.

 Den skämtsamma stämningen kan även upplevas som jobbig om det blir ”för låg nivå”:

I: Är det mycket skämt här?
R: Ja, det ser du ju bara på mötena. Vissa skämtar mer än andra. Ibland blir det 
väldigt låg nivå och någonstans går ju gränsen.
I: Var går gränsen, när tycker du att den är nådd? 
R: Ja, var går gränsen. Min gräns är nog, när det blir mycket sexanspelningar och  
på kvinnor. Det kan bli för mycket och det är lätt att folk triggar varandra. Men 
egentligen är det väl upp till en själv att säga ifrån.

I nära anslutning till frågor om stämningen kom det också upp tankar om att yrket till viss del 

handlade om att ha en viss personlighetstyp. Den intervjuade gjorde skillnad mellan 

utvecklarna, som är mer teknikinriktade och mindre intresserade av människor och att vara 

sociala, medan konsulterna och säljarna snarare har en särskild benägenhet att vara utåtriktade 

och sociala:
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Och det är få här som är, alltså generellt sett, blyga. Då är man i fel organisation, 
då har man fel yrke. Då ska man göra något annat. Det här jobbet innebär någon 
form av kontinuerlig social kontakt. Dels internt här och mot kund. Och det är 
skillnad på att prata internt här och mot kund, man måste sköta sig på ett annat sätt 
mot kund.

En klar majoritet av de anställda anser att stämningen på arbetsplatsen lämpar sig för både 

kvinnor och män, 18 av 20 (tabell 14, bilaga 2). 2 av 20 valde svarsalternativet vet ej/ej 

aktuellt. En kommentar till detta i enkäterna var ”[u]pplever att stämning och klimat är öppet 

och medger samma förmåner för både man och kvinna”. 

Helt kort kan sägas om sexuella trakasserier att det är det frågeavsnittet som 

hade störst internt bortfall.28 4 av 20 valde att inte svara. Av de som svarat har 15 uppgett att 

de inte blivit utsatt för något av de olika exempel på vad som kan definieras som sexuella 

trakasserier som fanns med i enkätformuläret (se Bilaga 1, Enkätformulär med följebrev).

Jämställdhet i praktiken
I rapporten av en granskning som JämO gjorde av IT-företag 2002 står att läsa att få företag 

hade jämställdhetsplan, och att ännu färre lyckats med sina målsättningar utifrån de planer 

som arbetades fram på företagen när JämO krävde att få se dem 

(Jämställdhetsombudsmannen 2002). Det tycks också som om det passiva motståndet är en 

vanlig strategi i IT-företagen som granskats:

Arbetsgivarnas ambitioner att åtminstone sedan 1999 års granskning jämna ut 
könsfördelningen har inte gett någon utdelning. Trots att man i sina 
jämställdhetsplaner har förklarat sig villig att genomföra en rad åtgärder 
(Jämställdhetsombudsmannen 2002).

Hur är det då med jämställdhetsarbete och jämställdhetsplan på IT-Konsult AB? Det finns en 

jämställdhetsplan på koncernnivå. Dock finns det ingen tillgänglig statistik över den totala 

personalstyrkan uppdelad på kön, och i likhet med de IT-företag som JämO granskade har 

inte någon lönekartläggning gjorts.29 I inledningen till jämställdhetsplanen, under rubriken 

Företagskultur, står att läsa att: 

                                                
28 Bortsett från det frågeavsnitt som endast riktade sig till föräldrar och de som varit eller var föräldralediga. För 
mer om detta se under rubriken Föräldrafrågor nedan. Se även avsnittet Metodreflektion för en mera utvidgad 
diskussion om frågor och redovisning av resultat. 
29 Det fanns inte så mycket material att tillgå för uppsatsförfattaren, dock arbetades en del fram sedan det 
efterfrågats. Detta tycks vara typiskt för denna typ av företag, följande citat från JämO vittnar om detta: 
”Slutligen visar granskningen att arbetsgivarna har svårt att redovisa vilka lika arbeten som finns och vad 
löneskillnaderna bottnar i. Arbetet med att utröna om likvärdiga arbeten finns, har genomförts först efter flera 
påtryckningar från JämO:s sida” (Jämställdhetsombudsmannen 2002). 
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Det yttersta målet för [Koncernen] är utveckla ett bra företag, som har hjärta för 
sina anställda och är inriktat mot målet fullständig kundtillfredsställelse. 
[Koncernen] ska vara ett företag som byggs med individen som utgångspunkt. 
Medarbetaren ska uppleva sitt arbete som mer än ett jobb – det ska vara en 
uppmuntrande, utvecklande och trevlig del av livet (Jämställdhetsplan, 
Koncernen).

Det sägs även explicit i personalpolicyn att medarbetarna och deras kunskap är företagets 

främsta resurs (Koncernens hemsida). 

Trots att det står i jämställdhetsplanen att den tagits fram i samarbete med 

personalen så tycks ingen på just det dotterbolag som undersöks här känna till den. Det 

framgår redan vid den initiala kontakten med olika representanter för företaget. När 

jämställdhetsplanen efterfrågas säger både den före detta VD:n och en av mellancheferna att 

de inte vet om det finns någon, men att de inte tror det. Det blir ofta skrivbordsprodukter av 

jämställdhetsplaner och andra policydokument, och förhoppningen i koncernen tycks vara att 

var och en ute i koncernens bolag har en bra inställning och själva arbetar med dessa frågor. I 

uppsatsförfattarens informella samtal med medarbetare sägs det explicit att det som kommer 

från huvudkontoret är valfritt att ta till sig, i ett sammanhang där det exemplifieras vad 

koncernens entreprenöranda har för praktiska konsekvenser.

I enkäten ställdes frågor om vad medarbetarna visste, om företagets 

jämställdhetsplan och det eventuella jämställdhetsarbete som bedrevs. Som vi ser i tabell 15 

nedan så var det endast 3 av 20 som svarade ja på frågan om de kände till om företaget hade 

en jämställdhetsplan. 2 av 7 kvinnor och 1 av 13 män. Av dessa hade ingen tagit del av 

jämställdhetsplanen (tabell 16, bilaga 2). 

Tabell 15. Kännedom om jämställdhetsplanen, kvinnor och män 
Känner du till om företaget har en 
jämställdhetsplan? 

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 2 1 3
Nej 4 8 12
Vet ej/ej aktuellt 1 4 5

Totalt (N=20) 7 13 20

Jämställdhetslagen skärptes år 2001, men redan innan dess var arbetsgivaren skyldig att ha en 

plan för åtgärder i fall av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön (JämO:s 

hemsida). I koncernens jämställdhetsplan stod det under rubriken Trakasserier att:

Sexuella och etniska trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om 
könsdiskriminering ska motverkas kraftfullt. Kontaktpersoner för att göra 
anmälan/ diskutera trakasserier har utsetts och ska kommuniceras. Vid en eventuell 
anmälan ska åtgärder vidtagas snarast för att förhindra att eventuella trakasserier 
fortsätter (Jämställdhetsplan, Koncernen).

Information om kontaktpersoner har dock inte lyckats nå alla på det företag som undersöktes 

här, som vi ser i tabell 17. Nästan alla kvinnor visste vem de skulle vända sig till om de blev 
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utsatta för sexuella trakasserier, 6 av 7, medan mindre än hälften av männen visste detsamma, 

6 av 13. 5 av 13 män visste inte. 2 män valde svarsalternativet vet ej/ej aktuellt. Sammanlagt 8 

personer visste alltså inte vem de skulle vända sig till. 

Tabell 17. Kännedom om kontaktperson vid sexuella trakasserier, kvinnor och män
Vet du vem du ska vända dig till om 
du blir utsatt för sexuella 
trakasserier? 

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 6 6 12
Nej 1 5 6
Vet ej/ej aktuellt 0 2 2

Totalt (N=20) 7 13 20

Ingen kände till företagets beredskapsplan mot sexuella trakasserier (tabell 18, bilaga 2). Det 

antyder att det saknas en. Om det finns en så har den definitivt inte kommunicerats till de 

anställda. 

I jämställdhetsplanen står det också att det vid rekrytering ska göras särskilda 

ansträngningar för att minska underrepresentationen av endera könet till tjänster där sådan 

finns. Hos de anställda på dotterbolaget IT-Konsult finns dock en delad inställning till vikten 

av jämn könsfördelning. Tabell 19 nedan visar att hälften av de anställda som svarat på 

enkäten tycker att det är viktigt med en jämn könsfördelning,30 medan hälften har svarat att de 

inte tycker det. En tendens som kan urskiljas är att en något större andel män än kvinnor anser 

att det är viktigt, 7 av 13 män i förhållande till 3 av 7 kvinnor. Det kan kanske relateras till 

huruvida man upplevde positivt bemötande från arbetskamrater, där en större andel kvinnor 

än män ansåg att de oftast blev positivt bemötta (tabell 11, ovan). En tänkbar tolkning är att 

de som svarat att de blir både positivt och negativt bemötta blir negativt bemötta utifrån den 

jargong som finns, vilken det tycks vara fler män än kvinnor som bidrar till att upprätthålla 

(observation vid mötena). Kanske är det av den anledningen som en liten könsrelaterad 

skillnad kan urskiljas vad gäller inställningen till om det är viktigt med en jämn 

könsfördelning.

                                                
30 Ett vanligt mått på jämställdhet är kvantitet. JämO:s definition av en kvantitativt jämställd arbetsplats är när 
det finns 60-40 procentig representation av vardera könet (JämO:s hemsida). Den gängse föreställningen kan 
dock tänkas vara att ”jämn könsfördelning” får människor att tänka på 50-50 representation. 
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Tabell 19. Viktigt med jämn könsfördelning, kvinnor och män
Tycker du att det är viktigt med en 
jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 3 7 10
Nej 4 6 10

Totalt (N=20) 7 13 20

I en av enkäterna kommenterades de frågor som tabellerna ovan baseras på med ”[h]oppas att 

de som anställs är de som är bäst lämpade och inte att de är valda efter könskvotering”. Även 

i intervjuerna underströks att man inte uppfattade det som att kön borde ha eller för den delen 

hade någon betydelse på arbetsplatsen. 

I tabell 20 nedan syns något som kan betecknas som en relativt utbredd samsyn 

kring att kvinnor och män har samma möjlighet att välja arbetsuppgifter, kunder och liknande, 

som kan medföra högre lön och bättre karriärmöjligheter. 18 av 20 har svarat att de anser att 

det är så på IT-Konsult AB. 

 Tabell 20. Möjlighet att välja arbetsuppgifter etc., kvinnor och män
Har kvinnor och män lika stor chans 
att välja arbetsuppgifter/kunder 
etcetera som kan medföra högre 
lön, större karriärmöjligheter mm?

Kvinna 
(antal) 

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 5 13 18
Nej, kvinnor har större möjligheter 0 0 0
Nej, män har större möjligheter 1 0 1
Vet ej/ej aktuellt 1 0 1

Totalt (N=20) 7 13 20

Ovan har vi ägnat oss åt vad de anställda vet om företagets jämställdhetsarbete, och hur de 

själva ser på några aspekter av jämställdhet på sin arbetsplats. Nedan ska vi fortsätta med det 

sistnämnda, och se till hur de anställda upplever att föräldraskap och föräldraledighet 

uppfattas på arbetsplatsen. 

Föräldrafrågor 
Som vi såg ovan (tabell 5) så är det inte helt ovanligt att arbeta övertid som anställd på IT-

Konsult AB. Att jobba övertid kan vara svårt för de som är föräldrar eller har huvudansvar för 

barn, varför de riskerar att missgynnas av en sådan bedömning. I nästa tabell redovisas hur 

respondenterna ser på frågan om villighet att arbeta övertid premieras i bedömningen av 

prestation i löneförhandlingar. 7 av 20 har svarat att de anser det gör det. En större andel av 

kvinnorna än av männen har svarat ja, 3 av 7 jämfört med 4 av 13. 
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Tabell 21. Premieras övertid, kvinnor och män
Anser du att villighet att jobba övertid (vilket kan missgynna anställda 
med ansvar för barn) premieras
i bedömningen av prestation i 
löneförhandlingar? 

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 3 4 7
Nej 2 7 9
Vet ej/ej aktuellt 2 2 4

Totalt 7 13 20

Den tendens till skillnad mellan kvinnornas och männens svar som kan urskiljas i tabellen 

ovan kan jämföras med att det var fler män än kvinnor som ofta arbetade övertid. Detta kan 

vara en del av förklaringen till den fördelning vi ser av svaren på denna fråga. Om man tjänar 

på ett system kan det vara svårare att se hur det fungerar, och vilka som drabbas av det (Fürst 

1999). Att arbetsvillkoren ska passa föräldrar är dock en målsättning som finns med i 

koncernens jämställdhetsplan. Det skulle kunna borga för att nästa fråga som behandlas här 

har besvarats positivt.

Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är även den intressant ur ett 

jämställdhetsperspektiv. I jämställdhetslagens femte paragraf står det att ”[a]rbetsgivaren skall 

underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap” (JämL 5§). I praktiken handlar det naturligtvis om mycket mer än vilken 

inställning arbetsgivaren upplevs ha till föräldraledighet, men här är det denna fråga som är 

mest relevant att syna.31 Resultaten i tabell 22 nedan visar att 9 av 20 anser att arbetsgivaren 

varken har en positiv eller negativ inställning, 5 av 20 har svarat positiv och 6 har valt 

alternativet vet ej/ej aktuellt. Anmärkningsvärt är att 4 av 13 män anser att det finns en positiv 

inställning från arbetsgivarens sida, medan bara 1 av 7 kvinnor har svarat detsamma. Ingen 

har svarat att det finns en negativ inställning, till skillnad från resultatet i tabell 23 som vi ska 

se till strax. 

Tabell 22. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet, kvinnor och män
Vilken inställning har din 
arbetsgivare till att medarbetarna är 
föräldralediga? 

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Positiv 1 4 5
Varken positiv eller negativ 4 5 9
Negativ 0 0 0
Vet ej/ej aktuellt 2 4 6

Totalt (N=20) 7 13 20

                                                
31 I enkätformuläret fanns ett frågebatteri som riktade sig enbart till föräldrar och anställda som varit/är 
föräldralediga. Det besvarades av mycket få personer, det interna bortfallet bestod av 14 svar. Sannolikt berodde 
detta på att det inte fanns så många personer som befann sig i den situationen.
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En av de saker som kan ses som arbetsgivarens ansvar är att se till så att medarbetarna inte har 

anledning att vara negativa till andras föräldraledighet, genom att till exempel se till så att 

arbetsuppgifter omfördelas på ett bra sätt och att ingen annans arbete blir lidande på grund av 

någons föräldraledighet. I tabell 23 nedan visar det sig att 4 av 20 svarat att medarbetarna är 

negativa till andras föräldraledighet. Invid frågan hade någon också skrivit kommentaren ”då 

kan man inte jobba”, vilket antyder att föräldraledighet idag är något som går ut över andra 

medarbetares arbete.

Tabell 23. Medarbetarnas inställning till föräldralediga, kvinnor och män
Är medarbetarna positiva till att 
arbetskamrater är föräldralediga? 

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 2 1 3
Nej 2 2 4
Vet ej/ej aktuellt 3 10 13

Totalt (N=20) 7 13 20

Här är ytterligare en jämförelse av de två tabellerna på sin plats. I tabell 22 har frågan 

formulerats neutralt, med tre alternativ (oräknat vet ej/ej aktuellt). 9 har där valt det neutrala 

mittenalternativet, men ingen har valt det negativa. I tabell 23 redovisas en fråga som 

formulerats i en ledande riktning.32 13 av 20 har här valt alternativet vet ej/ej aktuellt. Men –

och detta är anmärkningsvärt – trots den ledande positiva formuleringen i frågan har 4 av 20 

svarat att medarbetarna är negativa till att kollegor är föräldralediga! Utifrån detta öppnas 

flera tolkningsspår. Ett är att resultatet på denna fråga kan antyda att det finns en relativt 

utbredd negativ inställning till kollegors föräldraledighet. Med tanke på att kvinnor i stor 

utsträckning är de som tar huvudansvaret för barn (se t.ex. SCB 2006) så drabbar denna 

attityd kvinnor i större utsträckning än män. Konsekvensen av den negativa inställningen kan 

också tänkas bli att normen för hur en person ska vara för att passa in förstärks. Dessutom 

visar det att arbetsgivaren i det här fallet hittills inte lyckats skapa en arbetsplats där 

medarbetarna fullt ut kan skapa en god balans mellan betalt och obetalt arbete, mellan jobb 

och familj. 

Löner
I enkätformuläret fanns ett antal frågor om löner med (se Bilaga 1, Enkätformulär med 

följebrev). Förutom frågan om lika lön för lika arbete så fanns det även en fråga om lika lön 

för likvärdigt arbete med i enkätformuläret. Den kommenterades skriftligt av flera 

respondenter, ”förstår inte frågan i relation till [lika lön-frågan]” och ”samma fråga?” med 

                                                
32 Vissa frågor har hämtats direkt från JämO:s enkätförslag, detta är en av dem. Se ytterligare diskussion i not 4 
ovan.
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pilar mellan dem är två exempel. Detta kan delvis förstås utifrån att det inte gjorts någon 

lönekartläggning på IT-Konsult AB.33 I en sådan skall en arbetsvärdering göras, där lönerna 

undersöks i relation till utbildningskrav, ansvar, erfarenhet av yrket och så vidare. Lönenivåer 

och lönestatistik är inte något som medarbetarna tar del av. Den statistik som fanns tillgänglig 

för uppsatsförfattaren bestod inte av någon reguljär lönekartläggning, men det går ändå att 

göra en mycket grov uppskattning utifrån lönelistan. Medianlönen34 för kvinnor, för män och 

för samtliga anställda räknades fram. Det visade att kvinnornas medianlön ligger 500 kronor 

under männens. Varje månad, så skillnaden blir 6000 kronor per år, sett till medianlöner. 

Samtidigt ska den procentuella skillnaden inte överdrivas, det rör sig om en skillnad på 

mindre än 2 %.

Hur uppfattade då de anställda på företaget frågan om lön och kön? Det tycks 

finnas delade åsikter om huruvida löneskillnader som beror på kön finns på denna arbetsplats, 

som vi ser i tabell 24 nedan. Knappt hälften har svarat att de tror att kvinnor och män har lika 

lön för lika arbete på företaget, 9 av 20. 2 av 7 kvinnor och 7 av 13 män har svarat ja på 

frågan om de tror att det är så, alltså en betydligt lägre andel av kvinnorna än av männen. 6 

personer av 20 har svarat att de tror att kvinnor och män inte får lika lön för lika arbete på IT-

Konsult AB, varav 4 av 7 kvinnor och 2 av 13 män. Till sist har 5 personer valt 

svarsalternativet vet ej/ej aktuellt. Även i det fallet finns en tendens till skillnad baserad på 

kön, ungefär dubbelt så stor andel män har valt det svarsalternativet. Vi kan alltså sluta oss till 

att kvinnor i större utsträckning än män uppfattar att det finns löneskillnader som beror på 

kön. 

Tabell 24. Lika lön för lika arbete, kvinnor och män
Tror du att kvinnor och män har lika 
lön för lika arbete (exempelvis 
konsult/konsult) på din arbetsplats? 

Kvinna 
(antal) 

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 2 7 9
Nej 4 2 6
Vet ej/ej aktuellt 1 4 5

Totalt (N=20) 7 13 20

I intervjuerna påtalades det dels att lönerna inte reglerades av kollektivavtal, utan var helt 

individuella, dels att kunskapen om andras löner var låg. Det betydde dock inte att man inte 

funderade kring lönerna på företaget. Ett exempel:
                                                
33 Det kan också ha något att göra med att exemplet på likvärdiga arbeten som ingick i frågan inte på något sätt 
kunde relateras till företagets yrkeskategorier. 
34 Medianvärdet är mittenvärdet. Det har lika många värden ovanför sig som under, och alltså inte detsamma 
som ett medelvärde. Här redovisas endast skillnaderna mellan medianlönerna, inte vad medianlönerna är. Detta 
eftersom det är företagets policy att inte ha öppna löneregister. Inkomster är dock offentliga uppgifter i Sverige, 
och vem som helst kan begära att få ta del av andras inkomstuppgifter på skattekontor.
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I: Är det något annat du tänkt på?
R: Ja, det här med löner. [...] jag tror att lönerna skiljer sig ganska mycket. Jag har 
fått reda på ganska lite. 
I: Vad baserar du det med skillnaderna på?
R: Jomen, man får reda på någons ingångslön, och så tänker man ’men han har ju 
mycket mindre ansvar än jag, då borde jag ligga högre’

I koncernens jämställdhetsplan, slutligen, står det att det inte finns löneskillnader baserat på 

kön. Det står däremot inget om hur underlaget för detta konstaterande ser ut.

AVSLUTANDE DISKUSSION
Så är det dags att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar. Innan frågan om vilka 

hinder och möjligheter som finns på företaget IT-Konsult AB vad gäller jämställdhet och 

jämställdhetsarbete behandlas, så återvänder vi till frågeställningarna. 

Arbetsmiljö och genus

Den första frågeställningen lyder kan skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av 

sina arbetsvillkor urskiljas, och i så fall vilka? Som resultatet ovan visade är svaret på första 

delen av den frågan både ja och nej. En klar majoritet trivdes på arbetsplatsen, och ansåg att 

stämningen lämpade sig för både kvinnor och män. De generella arbetsvillkoren som gäller i 

stort handlar framförallt om tre saker. Dessa är för det första att arbetet är mycket av ett 

ensamjobb, det är självstyrande i hög grad. Detta uppskattades, och det var till och med en 

förutsättning för att trivas för en del. För det andra beror mycket på informella kontakter 

mellan medarbetarna, de förutsätts fördela arbetet själva. Det var också många som angav att 

de kunde påverka sin arbetssituation i stor utsträckning. För det tredje är tid lika med pengar, 

och på detta företag handlar allt om pengar och om att jaga timmar. Ett ganska typiskt 

tjänstemannaföretag med platt struktur, kan vi tänka oss. Detta om likheterna. Hur var det 

med skillnaderna som kunde urskiljas mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor? Låt oss först 

se till de tendenser som syntes i tabellerna. En större andel kvinnor upplever att de har mindre 

inflytande över sitt arbete, det gäller såväl arbetstid som arbetssituation och, inte minst, om 

man har möjlighet att arbeta hemifrån. Män arbetar däremot oftare övertid. Det är här frågan 

om det kan vara ett utslag av intern segregering, det vill säga trots att kvinnor och män finns i 

samma organisation så är de (delvis) segregerade ( se t.ex. SOU 1998:6).

Uppsatsförfattaren saknar uppgifter om representation av kvinnor och män inom 

de olika yrkeskategorierna som finns på IT-Konsult AB, det vill säga konsulter, säljare, 

utvecklare och supporttekniker. Det gör det svårt att avgöra vilken form av segregering det rör 

sig om. Det kan handla om horisontell segregering, att kvinnorna i högre grad återfinns i 
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yrkeskategorier med mindre möjligheter att påverka än andra yrkeskategorier (SOU 1998:6). 

Men eftersom kvinnor och män tycks återfinnas inom alla yrkeskategorier så är det mera 

sannolikt att det beror på vertikal segregering. Alldeles oavsett om de formella yrkestitlarna 

och positionerna är desamma, så kan det ändå vara så att olika personer utför olika uppgifter. 

Detta är inte bara en fråga om huruvida det är kvinnor eller män, men här tycks det finnas en 

skillnad baserad på genus. Att undersöka denna skillnad närmare är något som fortsatt 

utredning bör ägnas åt, förslagsvis genom kvalitativa intervjuer.

En skillnad som inte syntes i tabellerna, men som fortsatt utredningsarbete kan 

rikta in sig på, har att göra med arbetsrutinerna. Med Moss Kanters teori i minnet, om 

negativa effekter av att vara kvinna i minoritet, så riskerar det informella arbetssättet att 

antingen utestänga kvinnor genom att de helt enkelt inte väljs som samarbetspartners, eller att 

tvinga kvinnor att prestera mer än män för att bli valda igen, och igen (se Moss Kanter 1977). 

Det sistnämnda, kvinnors påtvingade överprestation, kan vara en av anledningarna till att så 

pass hög andel kvinnor svarat att arbetet är stressigt medan inga män gjort det. 

Den skämtsamma stämningen är även den värd att betrakta utifrån Moss Kanters 

teori (1977). Skämtsam och lättsam stämning är givetvis inget negativt i sig. Däremot finns 

det mycket som kan hända såväl i arbetet som, inte minst, i de privata relationer som 

medarbetarna har, som påverkar hur skämt uppfattas. Ibland kan skämt också vara ett sätt att 

sätta människor på plats, eller att avfärda de som till exempel inte lever upp till 

genuskontraktets olika normer (se Moss Kanter 1977). Det behöver på intet vis vara medvetet 

från skämtarens sida, däremot kan den som skämtas med ta illa vid sig och det kan påverka 

vad och hur människor sedan väljer att uttrycka sig (ibid). Även om den platta strukturen på 

företaget verkar ha minskat betydelsen av stereotypa bilder av kvinnor så finns det tendenser 

till att skämten kan upplevas som jobbiga på olika sätt. Och de kan på så vis fungera som 

lojalitetstest (Moss Kanter 1977). De som egentligen inte uppskattar dem måste ändå skratta 

med eller åtminstone låta bli att visa att de inte uppskattar dem. Troligen gäller det för både 

kvinnor och män. Men då kvinnor både är i minoritet, med allt vad det kan innebära, och 

tycks något mindre benägna att vara de som tar initiativen till jargongen, så drabbar det 

sannolikt kvinnor i högre utsträckning än män på IT-Konsult AB. 

Attityder till jämställdhet

Här kommer vi in på vilka olika förhållningssätt till kön, genus och jämställdhet som finns i 

organisationen, alltså frågan om vilka attityder till jämställdhetsarbete och jämställdhet som 

kan urskiljas i organisationen? Trots de inledande orden om att jämställdhet är något som alla 
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är för så är det inte riktigt så enkelt som man kan tro. Att det finns en jämställdhetsplan på 

koncernnivå var inget som fått genomslag på företaget ifråga. Där kände få till att den över 

huvud taget existerade, och ingen av respondenterna hade tagit del av den. I enkäterna 

skymtade en kluven inställning till vissa aspekter av jämställdhetsarbete. En sådan rörde 

huruvida det var viktigt med en jämn könsfördelning. I intervjuerna framkom en syn på kön 

som oväsentligt på företaget, här handlade det endast om kompetens. Något som är mycket 

positivt för alla som arbetar på IT-Konsult AB, om det verkligen fungerar så. 

Talet om individen och individens kompetens, som även återfinns i 

jämställdhetsplanen, kan emellertid dölja betydelsen av genus. Idag betonas individuella 

förklaringar på arbetsplatsen. Skillnaderna i arbetsvillkor som kan urskiljas kan utifrån de 

generella arbetsrutiner som beskrivits ovan naturligtvis påverkas av de enskilda 

medarbetarnas personliga egenskaper. Inte minst är detta en konsekvens av de interna 

rutinerna, som ju bygger på informella nätverk. Men att endast förklara de genusbaserade 

skillnaderna i arbetsvillkor som kan urskiljas utifrån individuella förklaringar räcker inte. 

Dock saknas aktivt jämställdhetsarbete på företaget, och därmed saknas även de verktyg och 

förklaringsmodeller som detta skulle kunna ge de anställda.

Individens kompetens är givetvis viktig i en organisation som bygger på att 

medarbetarnas kunskap är en del av produkten, för att inte säga hela produkten i vissa fall 

(Koncernens jämställdhetsplan, under rubriken Företagskultur). Men genus har också 

betydelse, vilket resultaten i såväl denna studie som tidigare forskning visat. Jämställdhet har 

inte ifrågasatts öppet av någon på företaget under arbetet med denna uppsats. Men det har inte 

heller lyfts fram några konkreta problem som relaterats till eller formulerats i termer av 

jämställdhet. Kanske beror detta på att den vanliga föreställningen att ojämställdhet är dåligt, 

men att problem med ojämställdhet förekommer på andra ställen än i den egna 

organisationen, finns även på IT-Konsult AB.

Det är i och för sig så att företaget präglas av kollegiesystemet, vilket kan 

minska betydelsen av genus (se Lindgren 1985). Men kollegiesystemets grundbult, idealet om 

att kompetens går före kön, kan alltså dölja problem som beror på bristande jämställdhet, och 

därmed dölja behoven av att bedriva aktivt jämställdhetsarbete. Att det finns en inte så liten 

andel kvinnor på arbetsplatsen och att det finns kvinnor i chefspositioner är dock en god 

förutsättning för jämställdhetsarbete. Det är troligen också, utöver det samhälleliga idealet, en 

bidragande orsak till att det inte funnits särskilt mycket av vare sig öppet motstånd mot 

jämställdhet eller stereotypa bilder av kvinnor i det material som analyserats. 
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Därför jämställdhetsarbete!
Att ha en jämställdhetsplan på koncernnivå kan vara ett enkelt sätt att följa lagen utan att för 

den skull behöva jobba aktivt med jämställdhet. Kanske kan detta beskrivas som en form av 

passivt motstånd, där positiva ord inte omsätts i praktisk handling. Jämställdhetslagen 

efterlevs inte heller bara därför att en jämställdhetsplan existerar. Tvärtom är det tydligt 

reglerat vad som ska ingå och vilken kunskap om organisationen som måste finnas för att 

jämställdhetsplanen ska fungera som ett aktivt verktyg. Det är inte ett individuellt problem om 

det finns medarbetare som inte är positiva till att kollegor är föräldralediga eller om folk inte 

vet vem de ska kontakta om de utsätts för sexuella trakasserier. Oavsett hur man ser på 

kvinnor och män, vad som är skillnaderna mellan dem och om dessa skillnader får 

konsekvenser i organisationen, så är det viktigaste ändå att en individ inte ska begränsas på 

sin arbetsplats på grund av att han eller hon är man eller kvinna. Det är inte individen som bör 

ändra på sig och anpassa sig till organisationen, utan organisationen som ska förändras och ta 

tillvara var och ens resurser och kompetens (se t.ex. Wahl m.fl. 2001 för en mer utvecklad 

diskussion). I detta ingår att ha en psykosocial arbetsmiljö som präglas av respekt och 

förståelse för varandra. Genusvetenskapligt grundat jämställdhetsarbete kan bidra till ett 

sådant klimat, och ett aktivt arbete med jämställdhetsplanen är en väsentlig del av detta.

Dock är det viktigt att inte ha en jämställdhetsplan som endast ser till siffror 

(representationen av kön, lönestatistik, föräldraledighet, hur många kvinnor respektive män 

som innehar chefspositioner och så vidare). En sådan kan inte åstadkomma en rättvisande bild 

av de hinder som finns i en organisation. Med en sådan snäv analys riskerar skogen att 

skymmas av alla träd – de könade strukturer som finns i en organisation är bara till viss del 

beroende av det som kan mätas i siffror. Till exempel angående frågan om huruvida 

stämningen lämpar sig för personer av båda könen och det som sades om personlighetstypen 

som krävs för jobbet. De är inte direkt relaterade till varandra. Ändå kan det vara så att 

föreställningen om att man bör ha en viss personlighet för att arbeta på företaget är utbredd, 

att den är en del av organisationens genuskontrakt. Och att det i den personlighetstypen även 

ska ingå en acceptans av den stämning som råder, och ett förkastande av tanken på att kön kan 

ha betydelse. Att titta på ett sådant samband blir omöjligt med det rena siffer- och 

representationsperspektivet. Därför är det positivt att se att den jämställdhetsplan som finns på 

koncernnivå idag även inriktar sig på andra aspekter än de rent numerära. 

Motståndet mot jämställdhetsarbete och mot förändring av strukturerna kan 

relateras till den omedvetenhet som genussystemet i mångt och mycket bygger på. 

Förändringsarbete är så gott som alltid svårt, men av uppenbara skäl särskilt om det inte ens 
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upplevs som motiverat av de som berörs. Utöver det är det naturligtvis också så att förändring 

kostar, både i form av tid, energi och pengar. Dessa nödvändiga förutsättningar kanske inte 

ens finns i den stund förändring initieras. På grund av det extrema ”tid är pengar”-perspektiv 

som finns på IT-Konsult AB idag kan de kostnader som jämställdhetsarbete skulle medföra 

vara mycket svåra att motivera, på kort sikt. De informella arbetsrutinerna och den platta 

organisationen, eller svaga ledningen om man så vill, gör det sannolikt också svårt att se av 

vem och på vilket sätt jämställdhetsarbete ska bedrivas. Dessutom riskerar den som påtalar 

jämställdhetsproblem att bli betraktad som obekväm, då han eller hon ifrågasätter något som 

de flesta tar för givet, är omedvetna om eller betraktar som helt oproblematiskt (se t.ex. Wahl 

m.fl. 2001). Detta kan få som konsekvens att de som har kunskap och engagemang i 

jämställdhetsfrågor väljer att inte yttra sig högt eller aktivt arbeta med jämställdhet. 

Men på lång sikt kan jämställdhetsarbete faktiskt bidra till ökad lönsamhet och 

ett bättre utnyttjande av medarbetarnas kompetens – som ju definieras som både koncernens 

och företagets viktigaste resurs! Jämställdhetsarbetet är nämligen ett verktyg som kan 

användas av såväl företaget som koncernen i syfte att förbättra arbetsmiljön, och på sikt även 

lönsamheten. Forskning visar att aktivt jämställdhetsarbete kan skapa arbetsplatser där 

trivseln ökar och sjukskrivningar minskar (se t.ex. Amundsdotter & Gillberg 2001). Det 

handlar också om vilken bild företaget vill skapa av sig själv. En arbetsplats som tar tillvara 

allas möjligheter och kompetens, där kvinnor och män betraktas som individer och där hänsyn 

samtidigt tas till de villkor som människor lever med på grund av genus, blir en attraktiv 

arbetsplats. Vikten av de informella kontakterna medarbetarna emellan betonas i koncernens 

årsredovisning, och jämställdhetsarbetet kan vara ett verktyg för att förbättra dessa. Det 

handlar om att bredda de nätverk som finns och se till så att ingen utestängs på grund av de 

hinder som genussystemet riskerar att skapa. Jämställdhetsarbete kan alltså vara ett sätt att 

förbättra de interna rutinerna och medarbetarnas möjligheter till samarbete. 

Sammanfattningsvis visar resultaten en organisation där jämställdhet är ett 

outtalat ideal, medan praktiskt jämställdhetsarbete saknas helt. I företaget förutsätts stort 

individuellt ansvar och hög grad av informell arbetsdelning. De främsta möjligheterna för 

aktivt jämställdhetsarbete är att det finns kvinnor och män på alla nivåer och att individernas 

kompetens värderas mycket högt. När det gäller hinder för jämställdhetsarbete är det för det 

första komplicerat för såväl chefer som medarbetare att över huvud taget definiera problem 

som del av bristande jämställdhet, delvis på grund av att kön inte ses som en faktor som 

påverkar arbetsmiljön på företaget. För det andra kan den som påtalar jämställdhetsproblem 

riskera att få inte bara en sämre arbetsmiljö, utan också att mista viktiga kontakter och 
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uppdrag. Den försämrade arbetsmiljön är här relaterad till att de som påtalar 

jämställdhetsproblem och problem som är genusrelaterade riskerar att ses som jobbiga eller 

som humorlösa (jfr Moss Kanter), och därför behandlas sämre. För det tredje får 

medarbetarna själva på grund av den ständiga tidspressen och bristen på ledningsinitiativ i 

frågor som berör jämställdhetsarbete får hantera de eventuella jämställdhetsproblem drabbar 

dem individuellt, i mån av egen tid och kraft. Paradoxalt nog medför anammandet av 

jämställdhetsidealet och företagets fokus på individernas kompetens att genus inte tillåts bli 

en uttalad faktor som kan påverka arbetsmiljön. Därigenom döljs de ojämställdheter som 

finns och vikten av aktivt jämställdhetsarbete går samma öde till mötes.

För de flesta leder ökad kunskap om jämställdhet till reflexion, som i sin tur kan 

leda till någon form av förändring, individuell såväl som strukturell. I vissa fall möts 

förändringen med varmt mottagande, men väldigt ofta möts den också av motstånd. Till sist är 

en förhoppning med denna uppsats att de anställda och ledningen på företaget skall ges 

kunskap och verktyg med vilka de, om de så önskar, kan förändra sin organisation. Ett 

modernt företag, som inte bara följer jämställdhetslagens minimikrav, utan även deltar i 

förbättring av såväl arbetsmarknad som samhället i stort, är något som både medarbetare, 

ledning och aktieägare kan vara stolta över. Dessutom är det en fråga om rättvisa, om varje 

människas rätt att utvecklas och vara den han eller hon vill – inte den som mögliga 

föreställningar om kön pådyvlar oss!
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BILAGA 1 Enkätformulär med följebrev

2006-12-04

Till alla medarbetare på <företagsnamnet>

Från Katarina Djäken, student på Södertörns Högskola

Det här är en enkät om jämställdhet på din arbetsplats. Resultatet kommer att ligga till 

grund för min d-uppsats i Genusvetenskap vid Södertörns Högskola. Förutom uppsatsen 

kommer jag även att skriva en rapport till <företagsnamnets ledning och medarbetare, och 

alla som deltar är naturligtvis varmt välkomna att ta del av dessa dokument. Det är helt 

frivilligt att besvara enkäten, men min målsättning är att få höra vad samtliga medarbetare 

anser och upplever och jag hoppas att du kan ta dig tid att besvara den!

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas av mig i 

forskningssyfte. Ingen på vare sig <koncernnamnet> eller på <företagsnamnet> kommer 

att se dem, och för att undvika att någon som svarat kan kännas igen i 

resultatrapporteringen kommer inte de frågor som fått få svar att särredovisas. Med 

enkätformuläret följer ett kuvert – det är viktigt att du lägger den ifyllda enkäten i det 

kuvertet, lämnar in det i receptionen på <företagsnamnets kontor i <ortsnamn> och skriver 

på en lista att du svarat. Detta eftersom jag vill ha möjlighet att påminna de som glömt 

bort att lämna in inom utsatt tid, men ändå undvika att svaren kan kopplas till enskilda 

personer.

Jag vill ha in enkätsvaren senast måndag den 11 december. Om du har några frågor om 

enkäten eller om uppsatsen så hör av dig till mig, antingen på min mail 

katarina01.djaken@student.sh.se eller på min mobil <nr>. Övriga frågor kan också

besvaras av min kontaktperson på <företagsnamnet>, <namn> 

Med vänliga hälsningar

Katarina Djäken
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Inledningsvis några frågor om hur du upplever din arbetssituation.

1. I hur stor utsträckning kan du påverka din arbetssituation?
Mycket
Till viss del
Inte alls
Vet ej/ej aktuellt

2. I hur stor utsträckning kan du påverka dina arbetstider?
Mycket
Till viss del
Inte alls
Vet ej/ej aktuellt

3. Har du möjlighet att arbeta hemifrån om du skulle önska?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

4. Arbetar du övertid?
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig
Vet ej/ej aktuellt

5. Hur mycket ansvar upplever du att du har i ditt arbete?
För mycket
Lagom 
För lite
Vet ej/ej aktuellt

6. Upplever du att ditt arbete är…
Alltför stressigt
Ganska stressigt
Lite stressigt
Inte alls stressigt
Vet ej/ej aktuellt

7. Stannar du ibland hemma (sjukskriver dig eller tar ledigt) för att du inte trivs på ditt 
jobb?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt
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8. Hur blir du oftast bemött av dina närmaste arbetskamrater?
Positivt
Både positivt och negativt
Negativt
Vet ej/ej aktuellt

9. Hur blir du oftast bemött av din närmaste chef?
Positivt
Både positivt och negativt
Negativt
Vet ej/ej aktuellt

10. Tror du att du skulle få stöd av din närmaste chef/ledningen om du blev utsatt för 
osynliggörande, utfrysning etc?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

11. I hur stor utsträckning tar arbetsgivaren vara på din kompetens eller dina möjligheter?
Mycket
Till viss del
Inte alls
Vet ej/ej aktuellt

12. Finns det arbetsuppgifter som till större delen utförs av kvinnor som du som man 
skulle vilja prova på och vice versa (som utförs av män som du som kvinna skulle 
vilja prova på)?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

13. Hur trivs du i det stora hela på din arbetsplats?
Väldigt bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet ej/ej aktuellt

Synpunkter och kommentarer:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nedan följer ett frågeavsnitt om hur du ser på olika aspekter av jämställdhet på 
<företagsnamnet>.

14. Tycker du att det är viktigt att det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

15. Har kvinnor och män på företaget lika stor chans att välja arbetsuppgifter/kunder 
etcetera som kan medföra högre lön, större karriärmöjligheter mm?
Ja
Nej, kvinnor har större möjligheter
Nej, män har större möjligheter
Vet ej/ej aktuellt

16. Tycker du att stämningen på arbetsplatsen/i arbetsgruppen lämpar sig för både kvinnor 
och män?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

17. Tror du att kvinnor och män har lika lön för lika arbete (exempelvis konsult/konsult) 
på din arbetsplats?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

18. Tror du att kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete på din arbetsplats? 
(exempel på likvärdigt arbete kan vara medicintekniker/barnmorska) 
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

19. Anser du att villighet till att jobba övertid (vilket kan missgynna anställda med ansvar 
för barn) premieras i bedömningen av prestation i löneförhandlingarna?
Ja
Nej
Vet ej/aktuellt

20. Tror du att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan kvinnliga och manliga 
anställda?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt
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21. Tror du att eventuella bonuslöner eller prestationslöner blir rättvist fördelade mellan 
kvinnliga och manliga anställda?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

22. Vilken inställning upplever du att din arbetsgivare har till att medarbetare är 
föräldralediga?
Positiv
Varken positiv eller negativ
Negativ 
Vet ej/ej aktuellt

23. Är din arbetsgivare särskilt positiv till att kvinnor är föräldralediga?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

24. Är din arbetsgivare särskilt positiv till att män är föräldralediga?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

25. Är medarbetarna positiva till att arbetskamrater är föräldralediga?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

Nu följer några frågor för dig som är förälder och för dig som varit eller är föräldraledig. Du 
som inte ska besvara dem kan fortsätta med fråga 32.

26. Har du haft någon kontakt med arbetsgivaren under din föräldraledighet?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

27. Hade du önskat mer kontakt?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

28. Har din arbetsgivare gjort tillräckligt i syfte att underlätta för dig att ta föräldraledigt i 
önskad utsträckning?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt
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29. Förläggs möten på din arbetsplats normalt sett på tider som gör det lätt för dig att ta 
ansvar för barn?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

30. Har din arbetsgivare gjort tillräckligt för att underlätta för dig att kombinera arbete 
med barn?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

31. Har du undvikit att vara föräldraledig på grund av hot om sämre löneutveckling?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

Synpunkter och kommentarer:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Härnäst följer några frågor om sexuella trakasserier.

32. Vet du vem du ska vända dig till om du blir utsatt för sexuella trakasserier?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

33. Har du under det senaste året upplevt dig vara utsatt för något av följande: 
(flera alternativ möjliga)
Osynliggörande eller förlöjligande 
vid möten som du tror har med kön att göra
Bilder, skärmsläckare eller dylikt 
av sexuell karaktär som du tagit illa vid dig av
Ovälkomna kommentarer eller ovälkommen
uppmärksamhet som har med ditt utseende att göra
Tafsande eller annan beröring som är ovälkommen
Ovälkomna förslag på sexuellt umgänge
En sexistisk eller könskränkande jargong
Inte något av ovanstående
Vet ej/ej aktuellt

a. Om du svarade att du blivit utsatt för något av ovanstående, vem utsatte dig för det?
(flera alternativ möjliga)
Person/personer i chefsbefattning
Kollega/kollegor
Kund/kunder
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34. Vet du om någon annan på arbetsplatsen blivit utsatt för något av ovanstående?
Ja
Nej 
Vet ej/ej aktuellt

Om du svarat ja på fråga 33 och/eller fråga 34 ber jag dig svara på följande frågor:
a. Har din arbetsinsats blivit negativt påverkad av att detta förekommer eller har 
förekommit?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

b. Har arbetsgivaren fått kännedom om att det pågår eller pågick på arbetsplatsen?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

c. Om ja, har arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att få stopp på de sexuella 
trakasserierna eller trakasserierna på grund av kön?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

Synpunkter och kommentarer:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nu några frågor om företagets jämställdhetspolicy, och vad du känner till om den.

35. Känner du till om företaget har en jämställdhetsplan?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

Om ja, har du tagit del av den?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

36. Känner du till om företaget har en beredskapsplan mot sexuella trakasserier?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt

37. Känner du till om din arbetsgivare ansträngt sig för att uppmuntra och möjliggöra 
anställning av underrepresenterat kön?
Ja
Nej
Vet ej/ej aktuellt
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Synpunkter och kommentarer:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Till sist, några bakgrundsfrågor om dig som besvarat den här enkäten:
Jag som besvarar enkäten är
Kvinna
Man
Jag har arbetat på <företagsnamnet> i cirka _____år

Jag är
Chef 
Inte chef

Min befattning/mina huvudsakliga arbetsuppgifter:
_____________________________________________________________________

Tack för att du besvarade enkäten! 
Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras i en rapport och i uppsatsform i
februari 2007.



BILAGA 2 Tabeller

Tabell 12. Bemötande från närmaste chef, kvinnor och män

Tabell 14. Om stämningen passar båda könen, kvinnor och män
Tycker du att stämningen på 
arbetsplatsen/i arbetsgruppen lämpar 
sig för både kvinnor och män?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 6 12 18
Nej 0 0 0
Vet ej/ej aktuellt 1 1 2

Totalt (N=20) 7 13 20

Tabell 16. Tagit del av jämställdhetsplanen, kvinnor och män
Har du tagit del av 
jämställdhetsplanen? 

Kvinna 
(antal) 

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 0 0 0
Nej 4 3 7
Bortfall 3 10 13

Totalt (N=20) 7 13 20

Tabell 18. Kännedom om beredskapsplan mot sexuella trakasserier, kvinnor och män
Känner du till om företaget har en 
beredskapsplan mot sexuella 
trakasserier?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Ja 0 0 0
Nej 4 9 13
Vet ej/ej aktuellt 3 4 7

Totalt (N=20) 7 13 20

Hur blir du oftast bemött av din 
närmaste chef?

Kvinna 
(antal)

Man 
(antal)

Totalt 
(antal)

Positivt 5 8 13
Både positivt och negativt 2 4 6
Negativt 0 1 1

Totalt (N=20) 7 13 20



BILAGA 3 Intervjuguide

- Har du tittat på enkäten? Kom det upp några tankar spontant?

- Spontana tankar om jämställdhet?

Tankar om jämställdhet, kvinnor och män på företaget

- hur upplever du attityden till jämställdhet här?

- hur upplever du attityden till föräldraledighet här?

- finns det skillnader tror du för kvinnor och män på företaget?

- det är ganska många kvinnor som är chefer här, hur tänker du om det?

- vilken jämställdhetsfråga är viktigast här?

- vilka förbättringar för kvinnor och män kan göras?

- ”män är förtryckta här” skojades det om på första mötet jag var med på, hur 

tänker du om det?

Arbetsmiljön/dina arbetsuppgifter

- hur skulle du beskriva arbetsmiljön här?

- stämningen?

- mycket skämt på mötena, är det alltid så?

- vad brukar det skämtas om?

- vilka skämtar, alla?

- tror du att det skulle vara annorlunda om det var en majoritet kvinnor istället?

- är det stressigt?

- hur ser en dag/vecka ut för dig?

- vad är positivt med ditt arbete tycker du?

- vad är problematiskt/negativt?

Bakgrundsfrågor

-     hur gammal är du?

- hur länge har du jobbat här?

- var har du jobbat innan?



BILAGA 4 Förslag till fortsatt jämställdhetsarbete

- Kartlägg företagets anställda utifrån kön, lön, position och ålder, i enlighet med 
Jämställdhetslagens direktiv

- Konkretisera jämställdhetsplanen så att den besvarar vad, vem, hur och när, och sätt upp 
mätbara mål

- Anordna utbildning om hur Berit Ås Härskartekniker fungerar och hur de kan motverkas 
för samtliga anställda

- Anordna utbildning om jämställdhetsplanen och beredskapsplanen för sexuella 
trakasserier för samtliga anställda

- Involvera medarbetarna i att kartlägga vilka nätverk de har idag inom företaget (och inom 
koncernen), vilka de samarbetar med idag och hur de skulle vilja utveckla sina nätverk

- Uppmuntra och avsätt tid till kvinnors nätverkande inom företaget (och inom koncernen) 

- Definiera engagemang i jämställdhetsarbete och deltagande i kurser som syftar till ökad 
jämställdhet som kompetensutveckling och väg in det vid löneförhandling

- Låt den tid som avsätts till jämställdhetsarbete räknas som provisions- eller 
bonusbaserande arbetstimmar 


