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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på ett intresse för hur mellanmänskliga strukturer inom organisationer kan 

se ut. Organisationernas strukturer byggs upp av människorna som arbetar inom dessa 

organisationer och som i sin tur påverkas av samhällets normer och strukturer. Utifrån tidigare 

läsning i ämnet väcktes intresset att titta på hur strukturerna ser ut mellan män och kvinnor inom 

organisationer. Studien gäller Sverige och de två kulturbranscherna filmproduktion och förlag. 

Genom intervjuer, teorier och tidigare forskning har denna studie sökt svaret på varför kvinnor 

och män innehar olika positioner inom organisationer och hur det ser ut inom just 

kulturbranscherna filmproduktion och förlag.  

Det svar som framträtt är att det finns många traditionella könsstrukturer som befäster kvinnors 

och mäns positioner inom dessa organisationer. Både teorier, lästa artiklar och intervjuer pekar åt 

samma håll, strukturer som separerar kvinnors och mäns arbetsuppgifter och yrkesroller finns, 

men på flera håll ser de ut att sakta luckras upp. Inom förlagsvärlden där det är ett övervägande 

antal kvinnor som arbetar är könsstrukturerna på de större förlagen fortfarande ganska stela och 

svårforcerade. Inom film, där arbetet ofta sker i projektform, går utvecklingen mot jämställdhet 

något snabbare. Men fortfarande finns det en hel del förutfattade meningar om vad kvinnor anses 

klara av, exempelvis elavdelningen inom film anses som ett tungt fysiskt arbete och därför ej 

passande för kvinnor. I grunden för detta tankemönster ligger antagandet om att kvinnor ska vara 

svagare än män. Det anses som “naturligt” och leder till att kvinnan i dagens samhälle bör vara 

svagare, för att följa de normativa uppfattningarna samt för att inte hota mannens plats. 

Antaganden som dessa (vad som anses manligt respektive kvinnligt) färgar i allra högsta grad 

individers möjligheter i arbetslivet. 

 

Nyckelord: Organisation, makt, struktur, genus, kön, jämställdhet, film, förlag, kultur.   
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Abstract 

This essay is based on an interest of how inter-social constitutions work and are applied within 

an organisation. The structure of the organisations in question are created from the people who 

work within the organisation, and whom in turn are affected by social structures and values. 

From previous studies within this subject, an interest to research how these structures work 

between men and women in particular, were developed. This thesis will cover the cultural 

aspects of film production and publishing in Sweden. The question of why different genders hold 

different positions within an organisation, in particular in the cultural industries mentioned 

above, will be explored throughout this thesis, by different means of researching techniques.  

The results show that there are a lot of traditional gender structures which strengthen women’s’ 

and men’s predetermined positions within organisations. Most of the material for this thesis 

show a clear tendency for structures that separate women’s and men’s work assignment and 

professional roll at the workplace. However, in many areas it is slowly but surely changing. 

Within the publishing industry, where the majority of personnel are women, these typical gender 

structures are still quite set in place and inflexible. Whilst within film production where projects 

often are short term, the general development towards an equal work environment is moving 

slightly more swiftly. There are however, still a lot of preconceived notions of women’s 

capability to perform certain assignments. For example, lighting engineering within film 

production is considered tough and physically demanding work and therefore no place for a 

woman. The core for this assumption is that women should be weaker than men. This is, in many 

cases, considered as the natural way of things, which in turn enables the idea that women of 

today should also be weaker in order to follow the normative ideal as well as not threaten the 

man’s place of power. Assumptions such as these (what is considered masculine and feminine) 

clearly influences individual’s possibilities in a work environment. 

 

Keywords:  Organization, power, structure, gender, sex, equality, film, publisher, culture.  
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1. Inledning  

I varje organisation finns det en mellanmänsklig struktur. Så fort det är mer än en person, om än 

endast två, så uppstår denna struktur (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Vem 

ansvarar för vad? Har någon mer makt att utöva än en annan och så vidare. Delarna gör helheten, 

individerna (och eventuella regler) skapar strukturerna. Inom det företagsekonomiska ämnet 

organisationsteori studeras bland annat organisationers olika strukturer och hur dessa förändras 

(Rövik, 2000). Det kan handla om att undersöka organisatoriska förändringar av ledarskap och 

management under 1900-talet eller att undersöka medarbetarnas olika roller under olika tider 

(Rövik, 2000; Thomas, 2003). En annan sak som studeras är hur kvinnors möjligheter inom 

organisationer ser ut och har förändrats sedan de på allvar kom in på arbetsmarknaden och inte 

längre endast var någons hustru eller sekreterare (Kanter, 1993). Under 1970-talet förändrades i 

Sverige möjligheterna för kvinnor att börja arbeta heltid då de första lagarna om allmän rätt till 

förskola infördes (Klitse, 2012; Prop. 1975/76:92). Det var också på 1970-talet som det blev 

olagligt att avskeda en kvinna för att hon var gravid (Ekonomifakta, 2016). Nu kunde kvinnor 

inte bara utbilda sig på (ungefär) samma villkor som männen utan även lämna hemmet för 

förvärvsarbete och karriär. Inom organisationer och deras strukturella uppbyggnad har detta 

spelat en stor roll då män tidigare dominerat arbetsmarknaden (Alvesson & Billing, 2009). Det är 

nu över fyrtio år sedan de stora förändringarna i könsuppdelningen på arbetsmarknaden började 

äga rum i Sverige och andra delar av världen. Sverige räknas av många som ett av världens mest 

jämställda länder och i princip lika många män (51,3 %) som kvinnor (48,7 %) i arbetsför ålder 

(20-64 år) arbetar (Kvinnor på arbetsmarknaden, ekonomifakta.se, 2016). Men trots att antalet 

kvinnor och män i arbetslivet blivit allt mer jämt fördelat så finns det enligt många studier 

problem med den faktiska jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Det är 

fortfarande fler män i organisationernas styrelser och ledningar, och män innehar ofta positioner 

som medför mer makt än vad kvinnorna har (Alvesson & Billing, 2009; SOU 2015:86, Allbright 

stiftelsen, 2016).  

Ett område som av många ses som jämställt är kulturområdet (Hermele, 2010). Det finns också 

en bild av att de som arbetar med kultur är upplysta och engagerade människor när det kommer 

till allas lika värde och jämställdhet likväl som jämlikhet (Jones & Pringle, 2015). Trots detta så 

finns det till synes få studier gjorda på området jämställdhet inom kulturorganisationer. Inom 

näringslivet uppfattar författarna att det däremot finns en hel del forskning i ämnet.. Det finns 

även organisationer som arbetar för jämställdhet inom det området, Allbright stiftelsen är en 
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sådan organisation. Allbright gör årliga analyser av läget och listar företag inom näringslivet 

efter hur de handskas med fördelningen mellan kvinnor och män inom organisationen, främst 

inom ledning och styrelse (Allbright Stiftelsen, 2016). Det finns även en hel del teorier om varför 

kvinnor än idag ofta saknas i höga maktpositioner som ledning och styrelse, av dessa tar 

uppsatsen bland annat upp teorier som isomorfism, homosocial reproduktion samt Symbolen 

(Meyer & Rowan, 1977; Kanter, 1993). Med hjälp av dessa teorier har den empiri som samlats in 

tolkats, bearbetats och analyserats. För att studien inte ska bli ohanterligt stor fokuseras det på 

två typer av kulturorganisationer; filmproduktions- och förlagsorganisationer. Det är två 

kulturella branscher som har både likheter och olikheter. Likheter i att de vill berätta en 

berättelse och olikheter i hur detta görs, projektarbete respektive traditionella organisationer. De 

kan även ses som konkurrenter till varandra då de i mångt och mycket “tävlar” om samma 

konsumenter.  

1.1. Problemdiskussion  

“Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha 

samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv” (SOU 2015:86).  

Citatet ovan kommer från regeringsrapporten Mål och myndighet - en effektiv styrning av 

jämställdhetspolitiken (2015). Denna rapport beskriver läget i Sverige ur ett 

jämställdhetsperspektiv och visar på att även om det går framåt för jämställdheten så finns det 

mycket att arbeta vidare på och många mål att uppfylla. Jämställdhet definieras i rapporten som 

relationen mellan de binära könen kvinna och man medans begreppet jämlikhet definieras som 

relationen mellan olika klasser eller grupper, till exempel etnicitet, kön och religion. När det 

kommer till de genusstrukturer som studeras i denna uppsats går det att se att kvinnor och män 

utifrån sina biologiska kön och socialt konstruerade genus placeras i olika fält i samhället (West 

& Zimmerman, 1987). Dessa uppdelningar av människor i konstruerade och otidsenliga 

kategorier skapar i sig den splittring mellan könen som jämställdhetsproblematiken bottnar i 

(Knights, 1997). Konstruktionen av genus skapar en separation och ett icke jämställt samhälle 

och däri icke jämställda organisationer och strukturer (Gherardi, 1994; Mills, 1988) Därför 

menar Alvesson och Billing (2000) samt Gherardi och Poggio (2001) att ett aktivt 

genusperspektiv inom organisationer är ett måste för att frångå strukturer som begränsar 

individer inom organisationen. Samtidigt lyfter Hirschauer (ur Kelan, 1994) upp att en ignorans 

av genus kan leda till att könet blir en enhet med förlorar relevans.  
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Studier av kvinnans (yrkes)roll inom organisationer tog fart i och med att Rosabeth Kanters bok 

Men and women of the organisation kom ut för första gången 1977. Denna nya form av 

feministisk organisationsforskning fokuserade på hur och varför kvinnor och män hamnar på 

olika platser inom organisationer (Kanter, 1993). Detta till skillnad från 

organsiationsforskningens tidigare fokus på bland annat effektivisering av strukturer et cetera 

(Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Som nämndes i inledningen så finns det forskning på hur 

organisationer arbetar med jämställdhet inom många områden men inom just kulturområdet finns 

det till synes stora luckor, detta har framkommit vid läsning och sökande av material till denna 

uppsats. Detta kan bland annat bottna i sådant som att kulturbranschen själv ser sig som 

medveten och (någorlunda) jämställd (Jones & Pringle, 2015). Kanske tas det för givet att en 

bransch som arbetar så aktivt med mänskliga frågor, som konsten och kulturen anses göra, redan 

har läget under kontroll i sina egna led? Inom kulturområdet likväl som näringslivet finns det 

tydliga strukturer som styr vilket kön som hamnar på vilken position inom organisationen. Ett 

problem är att kvalitet och smak sedan länge är manligt kodat och att kvinnor därmed har svårt 

att hävda sig rent konstnärligt (Lantz, 2005; Hermele, 2005). Det handlar även om strukturer i 

samhället som fortfarande gör gällande att kvinnor har ett större ansvar för hemmet och barnen, 

alltså det gratisarbete som då indirekt gör det svårare att satsa på en karriär (SOU 2015:86; 

Nahavandi, 2014, Alvesson & Billing, 2000). Det finns även så kallade glastak som hindrar 

kvinnor från att ta sig uppåt (Powell, 2012). Detta bland annat i  form av fenomen som 

homosocial reproduktion, där rekryteraren gärna väljer att samarbeta med någon som liknar dem 

själva i bakgrund och kön. Denna typ av reproduktion leder till att personer som innehar 

maktpositioner, ofta män, väljer att arbeta med andra män. Det skapar en trygghet i situationen 

och anses, medvetet eller omedvetet, leda till större säkerhet och stabilitet inom organisationen 

(Kanter, 1993). Detta visar på att de jämställdhetsarbeten som görs, inte har möjlighet att aktivt 

påverka den starka strukturen, då den är socialt grundad i en organisationskultur (Grugulis & 

Stoyanova, 2012). Men fortfarande så antar organisationer normativt arbete för jämställdhet, 

något som i sin tur leder till en likriktning inom fältet, ett isoformt beteende (Meyer & Rowan, 

1977).  

De tankar och teorier som behandlar näringsliv och forskning på jämställdhet, gäller även inom 

organisationsforskning i de kulturella branscherna, då det också där finns strukturer som 

kategoriserar människor efter kön. I denna studie fokuseras det på branscherna filmproduktion 

och förlag.   
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1.2. Forskningsfråga 

Hur struktureras kön inom filmproduktion och förlag? 

1.3. Syfte 

Uppsatsen ämnar att genom relevanta teorier, intervjuer och insamlande samt analys av relevanta 

texter undersöka och försöka beskriva hur strukturer ser ut ur ett binärt könsperspektiv inom 

organisationer och då specifikt organisationer inom filmproduktion och förlag. Det är den 

svenska marknaden som undersöks men i ljuset av organisationsteoretiska perspektiv som i vissa 

fall är universella. Syftet är vidare att undersöka hur dessa två branscher ser ut i relation till 

varandra. Detta då de är två branscher med skilda strukturer, projektform respektive fast 

organisation, men med besläktade syften, att berätta historier. De kan även ses som konkurrenter 

då de konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet och uppskattning. 
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2. Referensram 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de teorier och den tidigare forskning som anses relevant 

för studien. Avsnittet ämnar förklara hur det kan komma sig att reell jämställdhet - jämställdhet i 

makt och inte bara i antal - är så svår att uppnå. Dessa teorier är universella och kan anses 

applicerbara inte bara i Sverige utan i större delen av världen.  

 2.1. Konstruktion och dekonstruktion av genus 

West och Zimmerman (1987) hävdar att uppdelningen av kvinnor och män som naturligt 

självklart definierade kategorier som skiljer sig i beteende och psykologi, förklarbara genom 

deras biologi, är en västvärldskonstruktion med lång historia. Detta förflutna har i sin tur lett till 

en uppdelning av kvinnligt och manligt arbete, samt maskulint och feminint förväntat beteende i 

sociala organisationer. (West &  Zimmerman, 1987) 

I den sociala strukturen finns kön, genus och könskategori sammankopplat, istället för att ses 

som olika kategoriseringar. Kön är det socialt skapade systemet för att klassificera individer 

utifrån biologiska mått. Det kan vara fysiskt kön eller genuppsättning, något som i sin tur inte 

alltid överensstämmer. Könskategori i sin tur åstadkoms genom att applicera de normativa 

könskriterierna de binära könen bär på i det vardagliga livet. Det bidrar då till att kategorisera 

individer och visa på individers tillhörighet till en av grupperna. Genus står enligt författarna i 

konstrast till de tidigare nämnda genom att behandla individers beteende som stödjer de 

normativa föreställningarna av hur individers attityder och uppförande bör se ut i förhållande till 

dennes könskategori (West & Zimmerman, 1987). Genus skiljer sig från könskategorier då det är 

situationsbaserat, istället för en fast identitet (Huges, 1945). Att se skillnaden mellan dessa 

kategorier är en förutsättning för att kunna analysera och undersöka vad det innebär för en 

individ att inneha ett kön. 

Genus är en konstruerad status, något som skapas socialt, kulturellt och psykologiskt. West och 

Zimmerman (1987) anser att det finns en underliggande komplexitet i att benämna genus som en 

konstruktion som delar upp yrkesroller och underordnar kvinnor män. Istället påvisar de att 

genus konstrueras under en kort period och sedan förlorar sin föränderlighet, och därmed snabbt 

blir något statiskt, likt kön. Relationen mellan genus och kön blir därmed mer komplex och 

reaktionell med hänvisningar till yrkes- och familjeliv, vilket försvårar en lös koppling mellan de 

två kategoriseringarna. Genus blir en tillhörighet som inte är intern hos individen utan något som 
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skapas i interaktion med andra individer, en social skapelse och inte en variabel, ett 

karaktärsdrag eller en roll (West & Zimmerman, 1987). Denna sociala skapelse porträtteras 

därefter som naturlig för att sedan institutionaliseras och därmed påverkar individens identitet 

och dennes sociala omgivning (West & Zimmerman, 1987; Mills, 1988). Butler (1993) anser att 

genus inte är något som individen skapar av fri vilja, utan att det är något framtvingat. Skapandet 

kräver komplex social interaktion som i sin tur leder till skapandet av antaganden som maskulint 

och feminint som spårbara till särskilda kön och genus.  

Knights (1997) påvisar att genus är en binär konstruktion som fylls med mening, att grupperna 

oberoende av innehållet kön ses som binära kategorier och på detta vis blir en struktur som visar 

upp genus. Att skapa genus är inte endast att konstruera identiteter och könskategorier, det är 

samtidigt ett sätt att underordna kvinnor män. Skillnaderna mellan könen skapas i denna process 

och delar på detta vis upp individer i två binära kategorier, där den sociala ordningen samhället 

baseras på är det konstruerade resultatet av den naturliga ordningen könen emellan (West & 

Zimmerman, 1987). Detta är något som Adkins (1999) förklarar med kvinnan och mannens 

traditionella roller inom familjen som institutionaliserats och därmed delat upp kvinnor och män 

som bärare av olika yrkesroller. Denna uppdelning kan Gherardi och Poggios (2001) argument 

stå som förklaring till, de menar att uppdelningarna inom yrkena kan kopplas till antagandet om 

man och kvinna som en dikotomi, där yrkesroller tillsammans med beteenden och ageranden står 

i motsatsförhållande baserat på könstillhörighet. Att tillhöra en av kategorierna är att inte tillhöra 

den andra. På detta vis skapar individer i interaktion med andra sin identitet, genom likheter och 

olikheter. Gherardi och Poggios menar också att genus inte endast visar den sociala ordningen 

utan samtidigt påverkar den. När genus diskuteras så reproduceras det. Det är därför av vikt att 

diskutera genusroller från olika perspektiv och att på det viset kunna lyfta den maskulina 

hegemonin (Gherardi & Poggio 2001). 

Hirschauer å andra sidan påvisar att en problematik i genusforskning ligger i att genusfokuset 

riskerar att få övertag och på så vis leda till att uppmärksamhet till andra kategorier och 

beståndsdelar som i den specifika situationen är mer betydande försummas. Dessa tankar om 

relevansen av genus i forskning är komplex men sammanfaller med Hirschauers tankar om 

upphävandet av genus genom irrelevans i särskilda situationer. Dessa kan dock vara svårfunna då 

det nästa alltid finns potential för relevans, även om det inte verbaliseras (Hirschauer, 1994 ur 

Kelan, 2010). Att undvika att skapa genus verkar ofrånkomligt anser West och Zimmerman 

(1987). De hävdar att den kategoriseringen som skapas blir ett sätt att differentiera, något som 
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människan är i behov av att göra. Att konstruera genus är också något som anses som en normal 

process, med hänvisning till dess sammanlänkning till könskategorisering. Författarna avslutar 

sin artikel med att konstatera att,”An understanding of how gender is produced in social 

situations will afford clarification of the scaffolding of social structure and the social control 

process that sustain it.” (West & Zimmerman, 1987, s. 147) 

Hirschauers teori om upphävandet av genus skiljer sig från andra teorier då den fokuserar främst 

på vad som sker när kön inte är en central del i den sociala interaktionen. Han menar att genus 

“försvinner” när könstillhörighet förbises, då de inte längre speglar nuet. Genus kan alltså bli 

bortglömt i och med förlorad relevans, något som inte är situationsberoende i första hand utan 

handlar om en utveckling där relevansen avtagit. Detta illustreras genom att hänvisa till hur icke 

verksamma medlemmar i föreningar och organisationer finns i ett register men förlorar sin 

relevans då de inte är aktiva och därmed glöms bort. På samma vis påvisar Hirschauers att genus 

förlorar sin relevans och därmed icke upphäv men glöms bort. Den binära könsuppdelningen 

mellan man och kvinna fortsätter att existera, men brukas ej något som leder till en att genus 

endast blir en enhet. (Hirschauer, 1994 ur Kelan, 2010)  

2.2. Individens konsekvens 

Kulturbranscherna lever också på ett upplyftande av individens talang och kvalitet, där äldre 

regler och regleringar för jämställdhet och icke diskriminering kan ses som omoderna då de kan 

hämma kreativitet och nyskapande (Banks & Milstone, 2011). Samtidigt visar Hermele (2009) i 

en artikel i SvD på att: “Kvalitet är det begrepp som används för att rättfärdiga diskriminering i 

konsten. Man säger att man bara går på kvalitet och så köper man in 90 procent konst av män 

till sitt galleri. Den logiska slutsatsen av det är att antingen gör kvinnor sämre konst, vilket ingen 

insatt människa kan tycka, eller så får man utgå från att kvalitetsbegreppet är manligt kodat och 

att det därför ska utmanas.” Även forskaren Jenny Lantz på Handelshögskolan i Stockholm har 

studerat begreppet kvalitet, i form av smak, utifrån hur det ur ett könsperspektiv är kodat. Om 

kvalitet och smak är manligt kodat och ger företräde för manlig tolkning så ger det indirekt mäns 

idéer om vad som är kvalitet en fördel (Lantz, 2005; Hermele, 2005). Det i sin tur påverkar 

kvinnors möjlighet att uppnå ett högt kulturellt kapital och det är därmed lättare för en man att 

förvärva och inneha detta i kulturvärlden värdefulla och statusgivande kulturella kapital. 

Pierre Bourdieu diskuterar i Distinktionen (1993) om kapital inom olika fält. Han menar att ett 

fält är ett område av något slag och att alla områden som på något sätt sammanför en grupp 
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människor blir ett fält. I de olika fälten finns det kapital i form av ekonomiskt kapital och/eller 

kulturellt kapital bland annat. Ekonomiskt kapital innebär monetärt kapital, den sorts kapital ger 

makt och status inom de fält där ekonomi och pengar är viktigt. Det kulturella kapitalet är ett 

kapital som innehas av någon som inom ett kulturellt område har makt och status. Dessa olika 

kapital ger alltså båda makt och status inom olika områden, och inom kulturorganisationer (mer 

än någon annanstans) sammanfaller dessa kapital. Ett förlag eller en filmproducent är beroende 

av båda. Det ena för att finnas kvar på marknaden - ekonomiskt. Det andra för att få legitimitet 

som kulturutövare - kulturellt. (Bourdieu, 1993) Inom kulturfältet går det att se en 

könsuppdelning av yrkespositioner mellan kvinnor och män. Kvinnor som arbetar inom 

kulturfältet innehar ofta de administrativa lågstatusrollerna, de som stödjer organisationen, 

medan männen återfinns på de kreativa och utmanande positionerna, de med högt kulturellt 

kapital (Banks & Milstone, 2011).  

Banks och Milstone (2011) pekar på hur kulturbranschens individualism ger både kvinnor och 

män möjligheter att skapa sin egen framtid. I kvinnors fall kan det dock leda till att vissa delar av 

livet väljs bort då möjligheten att kombinera familj med karriär är svår. Adkins (1999) menar att 

den nya moderna individualismen kan ses som en process som fjärmar sig från existerande 

sociala normerna och processer, men att det i sin tur inte innebär fullkomlig frihet utan att istället 

en rekonstruktion av traditionella genusroller som bidrar till nya normer och värderingar. 

Alvesson och Billing (2009) visar också på att arbetsgivare inte alltid är positiva till 

otraditionella rekryteringar då det medför osäkerhet. Kanter (1993) påvisar att ju säkrare och 

tryggare en organisations situation är ju lättare är det att bryta homogeniteten och våga satsa på 

något nytt och oprövat. I en osäker miljö och omvärld krävs en högre stabilitet och saker står mer 

stilla. Denna osäkerhet leder till att arbetet för jämställdhet ibland motarbetas. Detta skapar en 

komplexitet i ljuset av att arbetsgivare borde vara intresserade av att anställda den mest 

kompetenta medarbetaren samt även vilja öka konkurrensen och på detta vis vässa kompetensen 

(Alvesson & Billing, 2009). Studier av den svenska mediabranschen har visat att kvinnliga 

ledare lyser med sin frånvaro just på grund av att de har de överhängande ansvaret för hemmet 

och därmed ofta inte har möjligheten att hinna med det krävande ledaransvaret (Djerf-Pierre, 

2005). En uppfattning som reproduceras inte bara i mediabranschen, utan alltså kan ses som ett 

samhällsstrukturellt problem, att kvinnor saknas i maktpositioner inom många organisationer 

(Thomas, 2003). Makt är ett svårdefinierat begrepp men kan tolkas utifrån vem som har 

möjlighet att påverka sin egen, andras och organisationens situation (ne.se).  
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Scott och Brown (2005) samt Alvesson och Billing (2000) visar på att ledarskapet ses som något 

manligt och att det ofta finns ett motstånd mot kvinnliga ledare. Även Cohen och Huffman 

(2007) tar upp denna problematik, att kvinnor hindras av glastaket, det fenomen som beskriver 

hur kvinnor systematiskt motarbetas att nå toppositionerna. De fastnar istället i 

mellanchefspositioner där den reella makten är knapp. Glastaket som fenomen blev känt i och 

med en artikel i The wall street journal 1986, begreppet står som metafor för den osynliga barriär 

som hindrar kvinnor från att nå det absoluta toppskiktet (Powell, 2012). Ofta bortförklaras 

glastaket med att kvinnor inte når de positionerna för att de inte har vad som krävs, att de inte är 

tillräckligt motiverade (Smith, Caputi & Crittenden, 2012 ).  

Denna brist på kvinnor i maktpositioner blir inte endast ett problem för kvinnor som eftersträvar 

ledarskapspositioner utan både för kvinnor och män inom organisationer då det leder till 

uteblivna positiva jämställdhetseffekter för de övriga anställda, ofta i form av ojämställda löner 

(Cohen & Huffman, 2007; Djerf-Pierre, 2005). Men samtidigt blir de kvinnliga ledarna allt fler, 

men då just etiketterade som kvinnliga ledare, och går ofta att återfinna på maktpositioner som 

hanterar konfliktlösning, då kvinnor anses mer emotionellt kompatibla (Alvesson & Billing, 

2009). Det kvinnliga ledarskapet får stå som ett komplement till det manliga som samtidigt 

klumpar ihop kvinnor till en statisk och likasinnad grupp, icke hänsynstagande till individers 

identiteter och andra attribut. Ett genusmarkerat ledarskap som alltså kan leda till påtvingade 

genusstereotyper (Alvesson & Billing, 2000). Hirschauer exemplifierar sin teori om genus 

förlorade relevans med att visa på hur kvinnor i ledarskapspositioner inte agerar feminint enligt 

hans bedömning. Detta på grund av att de måste fylla en klassisk maskulin arbetsuppgift och 

därmed inte förnyar sin femininitet, då det ej är en eftersträvansvärd identitet i yrkessrollen. 

Eftersom dessa kvinnor inte längre reproducerar sin femininitet och därmed sitt genus blir deras 

genus inte längre intressant. Att kvinnorna i sin tur producerar en maskulin identitet anser inte 

Hirschauer vara att skapa genus i den benämningen då han endast anser att genus skapas i 

enighet med individens fysiska kön. Hirschauer pekar på att genus och kön fortfarande är viktiga 

och relevanta kategoriseringar för att skapa förståelse för hur begreppen fungerar. (Hirschauer, 

1994 ur Kelan, 2010)  

Men samtidigt går det att se att det fenomenet som Kanter kallar för “Token” (Symbolen) är 

problematiskt då de grundar sig på att organisationer och grupper ser individer utifrån deras kön, 

även om de kanske antar en annan form av genusidentitet. Symbolen visar på att en person som 

kommer in i en homogen grupp och på olika sätt kan ses som annorlunda (exempelvis en kvinna 
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som kommer in i en ledningsgrupp med bara män) kan bli ett bevis på att de vågat tänka i nya 

banor. Det blir någon att visa upp utåt för att visa på att det finns mångfald inom organisationen. 

Detta Token kan påverka jämställdheten negativt då jämställdhet (i fallet med kvinnan i 

ledningsgruppen) kan uppfattas som uppnådd. I själva verket är det bara en bit på väg och kräver 

fortsatt arbete för att nå målet, om målet är en mer jämställd organisation. (Kanter, 1993) 

2.3. Organisationen 

Banks och Milstone (2011) skriver att organisationer tillsammans med de aktiva aktörerna 

formar nya sociala normer som baseras på en traditionell genussyn och konstruerar samt 

rekonstruerar på detta vis traditionella normer och beteenden inom organisationer. Dessa 

antaganden härstammar ofta från en manlig miljö som norm, vilket medför att traditionellt 

“kvinnlig” beteenden nedvärderas (Mills, 1988). Även Gherardi (1994) tar upp hur 

genusprocessen har två steg, det ena är det symboliska skapandet av genus och det andra skapar 

en hierarki mellan genusen som nedvärderar det kvinnliga. De institutionaliseras och bäddas in i 

organisationsstrukturen och återskapar på detta vis diskriminering och könsförtyck (Banks & 

Milstone, 2011). Alvesson och Billing (2001) menar att ett aktivt genusperspektiv inom 

organisationer kan bidra till ett förhindrande av konstruktion och rekonstruktion av stereotypa 

genusroller som har bristande acceptans för avvikelser från normen. Individen i sin tur besitter 

flera olika sociala identiteter som påverkas av situationen. De är fortfarande alltid kategoriserade 

som man eller kvinna, vilket gör att den tidlösa identitetsskapande processen har obegränsade 

resurser till att skapa genus i en evighet av omständigheter. Det gör att i ett 

organisationssammanhang där arbetsuppgifter tillfaller olika individer så används kön som ett 

sätt att tilldela olika individer olika uppgifter med hänvisning till deras kön då fördelningen på 

detta vis förekommer ”naturlig”. Då den dominerande och underlägsna ställningen mellan genus 

blir reproducerade med hänvisning till könskategorier och dess ställning gentemot varandra. 

(West och Zimmerman, 1987)  

En ojämställd organisation är inte en effektiv organisation menar Nahavandi (2014) och pekar på 

att ojämställdheten ofta sitter inbyggd i organisationens kultur. Kultur menar Mills (1988) är de 

antaganden och förväntningar som individer i en grupp delar för att göra omvärlden förståelig 

och att det är inom dessa grupper och organisationer som normer lärs ut och distanserar gruppen 

från andra grupper och individer. Han påvisar även hur könsdiskriminering inte endast sker i 

organisationers dagliga arbete utan att diskrimineringen sitter i organisationens kultur och i vissa 
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fall även i dess uppbyggnad. På detta vis uppmärksammar han behovet av att fokusera på genus 

vid organisationsstudier, då könet har betydelse. (Mills, 1988) Gherardi och Poggio (2001) 

påvisar att organisationer står som delansvariga för att bibehålla genusojämnlikhet, i och med att 

genus är något som skapas inom organisationen påverkat av kultur och symboliska handlingar. 

De hävdar att organisationskultur innehåller regler, värderingar och meningar som skapar en 

social utgångspunkt där genuspositionering blir en relationell process för genus att konstrueras 

och institutionaliseras. Detta göra att de hjälpprogram och regler som implementeras i 

organisationer misslyckas eftersom att de implementeras i en kultur som reproducerar ett 

dikotomt synsätt som undervärderar kvinnor. (Gherardi & Poggio, 2001) Detta beteende som 

kategoriserar individer utefter könskategorier går att se inom de flesta organisationer. Det 

innebär att organisationer anpassar sig till omgivningen, vilket leder till att företag inom samma 

fält anpassar sig efter den rådande normen inom fältet, som i sin tur leder till att organisationer 

blir likriktade, isomorfa. Organisationsstrukturer anpassar sig till samhällets institutionaliserade 

regler och normer, som i sin tur fungerar som meningsbärande genom att legitimera 

organisationer. Den institutionaliserande processen är social då nya aktualiteter i form av normer 

och värderingar eller tekniska utvecklingar får en regellik funktion inom området. (Meyer & 

Rowan, 1977) 

Kulturbranschen i stort anses ofta som kreativ, fri och originell, men är också en plats där 

ojämställdhet gömmer sig. Många kulturbranscher anser sig också vara mer utvecklade än andra 

områden. Studier av den Nya Zeeländska filmbranschen har visat att området har svårt att 

erkänna bristen av jämställdhet då det inte stämmer överens med branschens identitet som 

nyskapande och välutvecklad (Jones & Pringle, 2015). Ofta är den organiserad i otraditionella 

organisationsformer som lyckats rekonstruera gamla traditionella genus- uppfattningar (Banks & 

Milstone, 2011). Kreativa branscher är ofta hårt pressade av både marknaden och intern 

konkurrens. Det är något som gör de sociala relationerna inom branschen viktig då 

kommunikation, kontakter och personligt utbytt information är hur verksamma tar sig fram, 

istället för att använda sig av långsamma byråkratiska processer (Jones & Pringle, 2015). 

Individen blir tvungen att själv skapa sin framtid. Men Banks och Milstone (2011) frågar sig hur 

stora möjligheter den enskilda individen egentligen har att förändra de strukturer som 

organisationer är uppbyggd på. Begreppet organisationsstruktur innebär hur organisationer är 

uppbyggda, där helheten och delarna tillsammans bildar strukturen, människorna i 

organisationen skapar organisationens struktur (ne.se). Kanter (1993) skriver om homosocial 

reproduktion som behandlar det strukturella fenomenet att reproducera en viss typ av person för 
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en viss typ av arbete eller position. I hennes forskning har hon sett hur rekrytering ofta sker ur ett 

skenbart rationellt syfte och att rekryterare gärna väljer någon som liknar dem själva. I en värld 

som har många män på chefspositioner och andra maktpositioner återskapas alltså denna man 

gång efter gång. Detta behöver inte på något sätt vara en medveten handling utan handlar om att 

de som rekryterar söker och finner trygghet i någon som liknar dem själva i till exempel social 

bakgrund, kön och utbildning. De vet vad de får med en sådan person och kan anse dem lättare 

att samarbeta med. Staffsudd (2006) menar att det är förväntat att rekryterare väljer personer lika 

dem själva, då dessa individer uppfattas positivt, i likhet med ledarens självuppfattning. Om en 

person med helt andra erfarenheter och idéer kommer in så kan det skapa situationer som är 

svårare att styra och tryggheten går förlorad, osäkerheten ökar och den tidigare stabiliteten sätts 

ur balans (Kanter, 1993). 

Även Grugulis och Stoyanova (2012) visar på hur det sociala kapitalet har stor betydelse för 

medlemmar i branscherna och framförallt för de utanför som vill in då det sociala kapitalet har 

en starkt utestängande effekt. Studien av film och tv-branschen visade på att det sociala kapitalet 

som skapats genom referenser och sociala relationer var det som skapade normer och standarder 

för hur arbetsmarknaden fungerade, vilket i sin tur var en förutsättning för branschens snabbhet 

och flexibilitet. Studien visade också på hur de hjälpprogram eller satsningar som ibland görs för 

att öka jämställdheten inte lyckas med förklaring att branschens sociala uppbyggnad gör 

branschens struktur så stabil att hjälpprogrammen inte lyckas penetrera och rekonstruera den. 

(Grugulis & Stoyanova, 2012) 

Genom att organisationer antar vissa former av processer och normer ökar organisationen sin 

legitimitet och sin möjlighet till överlevnad, något som leder till likriktning inom fältet. Meyer 

och Rowan (1977, s. 352) pekar på hur ”Organizations that incorporate societally legitimated 

rationalized elements in their formal structures maximize their legitimacy and increase their 

resources and survival capabilities.” Det här förklarar varför adopteringar av nya reformer och 

normer inte alltid sker utifrån en effektivitetstanke, utan snarare sker för ökad legitimitet och 

möjlighet att stödja sig på externt institutionaliserade normer för stabilitet. Detta kan leda till att 

en lös koppling mellan den formella strukturen där regler och normer officiellt antagits och den 

faktiska verksamheten, som kan fortskrida i tidigare invanda banor. (Meyer & Rowan, 1977) 
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3. Metod  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka underliggande strukturer och tendenser som finns 

inom filmproduktions- och förlagsbranscherna när det kommer till jämställdhet mellan könen, 

man och kvinna. För att söka tendeser och upplevelser av verkligheten har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts som tillvägagångssätt. Ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle endast ge 

en ytlig bild av hur situationen ser ut genom kvantifierbar data. Med den kvalitativa 

infallsvinkeln går det att se under ytan och förstå varför det ser ut som det gör och hur 

förändringar äger och har ägt rum. (Yin, 2013) Metoderna som använts är intervjuer och 

insamling av relevanta texter (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer då de ger en bild av hur 

anställda inom de olika branscherna uppfattar strukturerna och insamling av texter för att se till 

det större perspektivet och sätta de undersökta kulturorganisationerna i ett sammanhang. För att 

analysera den empiri som framkommit speglas resultaten i relevanta teorier och tidigare 

forskning. Teorierna och de flesta texter som samlats in har sin grund i företagsekonomi, närmre 

bestämt organisationsteori, för att försäkra att vinkeln för undersökningen är ur detta perspektiv 

och inte övergår i sociologi där författarna i sin läsning uppfattat att jämställdhetsproblematiken 

annars ofta studeras. Dock så finns det många sociologer som skriver om jämställdhet inom 

organisationer (som i ämnet företagsekonomi) och forskar på universitet och högskolor med 

ekonomi som inriktning, exempelvis sociologen Rosabeth Kanter på Harvard business school 

vars teorier är viktiga inom ämnesområdet och för denna uppsats.   

Då forskningsstrategin är kvalitativ menar Bryman och Bell (2013) att den till största delen är 

induktiv och därmed teoriskapande snarare än teoriprövande, detta stärks av Denscombe (2016) 

som menar att den analysmetod som används, tematisk analys är teoriskapande. Uppsatsen testar 

inte teorier utan använder sig av existerande teorier för att söka svar på forskningsfrågan och 

bidra med nya rön till fortsatt forskning. Bryman och Bell (2013) menar vidare att vid kvalitativ 

forskning är den kunskapsteoretiska inriktningen hermeneutisk - tolkande - och den ontologiska 

inriktningen konstruktionsitisk vilket innebär att den ser sociala företeelser och deras mening 

som skapade av sociala aktörer.  

Trots att den valda strategin är kvalitativ och medför att studien till stor del blir av induktiv 

karaktär har den deduktiva inslag där tidigare teorier och forskning varit viktiga. De har påverkat  

en del i hur teman skapats och hur frågor ställts till respondenterna. De har även bidragit till en 

djupare förståelse för hur strukturerna ser ut och utvecklats. 
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3.1. Urval  

Det är svenska kulturorganisationer som studeras och mer specifikt organisationer inom 

branscherna filmproduktion och förlag. Detta är två branscher inom kultursfären som intresserar 

författarna och som är intressanta att titta på i relation till varandra då de är två fält som både har 

gemensamma faktorer - som berättande - och som skiljer sig åt - i teknik och i struktur. För att 

hitta information om dessa branscher och deras syn på jämställdhet mellan kvinnor och män har 

intervjuer valts som metod då det inte finns så mycket tidigare forskning att tillgå på ämnet inom 

just dessa branscher. Därtill har texter inom området organisation och jämställdhet studerats, 

valts ut och fått skapa en ram och kontext till intervjuerna.  

Urvalet av respondenter har först skett genom bekvämlighetsurval och sedan utvecklats till ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013). Bekvämlighetsurvalet gjordes då det endast finns 

möjlighet att intervjua ett begränsat antal personer under en begränsad tid. Att då intervjua 

individer som var kända för författarna sedan tidigare gav möjlighet att tidigt hitta lämpliga 

kandidater. Det upplevdes också som positivt att kunna ge ett namn på en annan person inom 

branschen när en okänd person kontaktas, vilket skedde i situationerna med snöbollsurval där 

bekantas bekanta kontaktades. Då det inom förlag fanns problem med att hitta manliga 

respondenter inom den närmsta sfären så användes mejl till förlag och en facebookannons som 

hjälpmedel för att hitta manliga respondenter utanför denna sfär. Antalet intervjuer blev totalt 

tolv stycken varav sex var inom film och sex inom förlag. 

3.2. Insamling av texter 

De texter som analyserats och tolkats i uppsatsen har valts ut genom att de anses ha olika värden 

och vinklar i ämnet. En del har varit mer fokuserade just på organisationsstrukturer och genus 

medans andra illustrerat den värld som omger studiens syfte, kvinnors plats i arbetslivet, 

organisationers strukturella uppbyggnader och så vidare. Många artiklar som lästs har också valts 

bort men kan ändå ha bidragit med infallsvinklar och förslag på annan läsning.  

Texterna hittades genom sökningar i främst sökmotorn Söder schoolar men även i Google 

schoolar och vidare sökningar utifrån dessa. Andra texter har varit sådana som författarna redan 

känt till eller fått tips om från omgivningen. Sökord som använts har varit: Genus, jämställdhet, 

organisationer, organisationsforskning, film, förlag, kultur, struktur. Dessa har använts både på 

engelska och på svenska för att bredda sökandet.  
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3.3. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har gjorts genom ett personligt samtal där respondenterna utifrån semistrukturerade 

frågor i en intervjuguide kunnat berätta om sin syn och tolkning av strukturer, makt och 

jämställdhet inom sitt område och ibland även hur de ser på ämnet i samhället överlag (Bryman 

& Bell, 2013; Denscombe, 2016). Ambitionen var att intervjuerna skulle ha karaktär av ett 

samtal där respondenterna, om de så ville, kunde göra utsvävningar i sina svar och utveckla sina 

tankar i ämnet (Denscombe, 2016). För att respondenterna i förväg skulle hinna fundera över 

sina svar skickades frågorna till dem via mejl några dagar innan intervjun. Vissa frågor var mer 

komplexa än andra och kunde vara svåra att svara helt spontant på. Under intervjuerna ställdes 

intervjuguidens frågor som utgångspunkt och beroende på svarens karaktär kunde följdfrågor 

ställas. Även om intervjuguiden hade en viss fastställd följd frångicks denna när så behövdes för 

att samtalet skulle flyta på så smidigt som möjligt. (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016; 

Yin, 2013) Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att underlätta det fortsatta 

arbetet med sammanställning och analys. Vid transkriberingen anonymiserades både 

respondenter och organisation. 

Intervjuguidens frågor utformades utifrån studiens forskningsfråga och syfte. De teorier samt 

tidigare forskning som studien innehåller, där organisationsstrukturer, när det kommer till makt 

och jämställdhet, är centrala. För att få en idé om vad respondenterna ansåg vara makt inom sitt 

område var frågan om vad de ansåg vara en maktposition först öppen så att de inte skulle styras 

av intervjuguiden. Sedan utvecklades frågorna till att behandla makt tillsammans med 

jämställdhet och om de kunde se några strukturer utifrån ett sådant perspektiv. Frågan om hur de 

positioner som de ansåg ha makt tillsattes, var viktig då den kunde ge insikt i huruvida de olika 

teorierna om isomorfism (John & Rowan, 1977) och homosocial reproduktion (Kanter, 1993) 

kunde spåras. Vidare ställdes frågan om vad respondenterna ansåg att jämställdhet innebar 

relativt sent i intervjun för att respondenterna skulle svara så fritt som möjligt på de tidigare 

frågorna och kunna resonera kring dem utan att fokusera på begreppets innebörd. Att definiera 

det tidigare skulle möjligen kunna låsa samtalet i snävare tankar och svar. För att se till hur de 

responderande såg på förändringar inom området ställdes även frågorna om hur de såg på både 

förfluten tid och på framtiden. (För intervjuguide se bilaga.) 

Intervjuerna genomfördes i varierande miljöer. En del på respondenternas kontor, andra på 

lunchrestauranger eller caféer. Det var viktigt att anpassa tid och tillfälle efter vad 

respondenterna kunde för att få dem att ställa upp då många har fulla scheman. Till inspelningen 
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användes en liten mikrofon som gav bra ljud vilket var viktigt då en del av intervjumiljöerna var 

bullriga. Inom film var antalet kvinnor som intervjuades två medan antalet män var fyra och 

inom förlag var antalet kvinnor och män det motsatta, fyra kvinnor och två män. Nedan 

presenteras mycket kortfattat respondenterna i respektive bransch. Här är inte könen utsatta då 

anonymiteten försöker hållas i så stor utsträckning som möjligt. Dock finns det delar i avsnitt 4. 

Resultat och analys där könet avslöjas på vissa av respondenterna. 

Film 

Respondent 1: Producent på ett mindre produktionsbolag i Stockholm. Erfarenhet av 

filmbranschen: 17 år.  

Respondent 2: Producent på mellanstort produktionsbolag i Stockholm. Erfarenhet av 

filmbranschen: 10 år. 

Respondent 3: Regissör inom reklam samt dramaproduktion. Erfarenhet av filmbranschen: 45 

år.  

Respondent 4: Frilansande koordinator. Erfarenhet av filmbranschen: 8 år.  

Respondent 5: Inspelningsledare med bakgrund i foto-området. Erfarenhet av filmbranschen: 9 

år.  

Respondent 6: Projektledare hos finansiär med inriktning på utlandet. Erfarenhet av 

filmbranschen: 26 år.  

Förlag 

Respondent 7: Litterär agent på ett av de större förlagen i Sverige. Erfarenhet av 

förlagsbranschen: 5 år.  

Respondent 8: Redaktör på ett av de större förlagen i Sverige. Erfarenhet av förlagsbranschen: 

15 år. 

Respondent 9: Sälj- och kundansvarig på ett större förlag i Sverige. Erfarenhet av 

förlagsbranschen: 1 år.  

Respondent 10: Redaktör på ett mindre förlag som ägs av ett av de större förlagen i Sverige. 

Erfarenhet av förlagsbranschen: 12 år.  

Respondent 11: Förlagsredaktör. Erfarenhet från branschen: 20 år.  

Respondent 12: Tidigare redaktör och projektledare på förlag nu på en myndighet. Erfarenhet 

från branschen: 9 år. 

Innan ordinarie intervjuer gjordes utfördes en pilotintervju med en producentassistent inom film. 

Denna intervju utfördes för att säkerställa att frågorna och metoden med inspelning fungerade 
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som tänkt och för att undvika eventuella problem när den verkliga undersökningen väl satte 

igång. (Denscombe, 2016) 

3.4. Bearbetning av material, analysmetod och presentation 

När material valts ut, samlats in och intervjuerna genomförts samt transkriberats påbörjades 

bearbetning och analys av den samlade empirin. För att underlätta och strukturera upp analysen 

togs tre teman fram utefter empirin. En så kallad tematisk analys av induktivt slag strukturerar 

upp analysen i teman efter att all data samlats in och teorier valts ut . På så sätt  underlättas både 

presentationen av resultat och analys samt underlättas läsningen för kommande mottagare. 

(Braun & Clarke, 2006) De teman som tagits fram redovisas i avsnitt 2. Referensram. Vidare 

presenteras och analysers empirin i samma avsnitt, 4. Resultat och analys, då det ansågs bli för 

upprepande och inte tjäna sitt syfte med en uppdelning. 

De transkriberade intervjuerna har anonymiserats både vad gäller respondent och organisation. 

Studien krävde inte att något av detta anges då det är tendenser och upplevelser som eftersöktes 

och inte vad just en viss person har att säga om ämnet. 

3.5. Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska principer finns för att skydda de personer som deltar i forskning och 

undersökningar mot övergrepp och felhantering av deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). De 

etiska principer som följts i denna studie behandlar de olika krav som Bryman och Bell (2013) 

tar upp i kapitlet om etik inom forskning. Informationskravet tillgodosågs genom att 

respondenterna var medvetna om syftet med intervjun och uppsatsen, att söka svar på frågan om 

jämställdhet och strukturer inom respektive organisation och bransch. Samtyckes- och 

anonymitetskravet tillgodosågs genom att respondenterna hade samtyckt till att medverka och 

innan detta samtycke blivit informerade om både uppsatsens syfte samt att deras svar först 

spelades in för att sedan transkriberas och till sist anonymiseras i den klara uppsatsen. 

Respondenter hade även informerats om att intervjun kom att raderas när uppsatsen var 

färdigställd. De hade även fått frågorna skickade till sig innan intervjutillfället för att de skulle 

hinna reflektera över sina svar och tänka inom ämnet innan själva intervjun gjordes. 

Nyttjandekravet och under vilka förutsättningar som intervjuerna kom att användas var klarlagda 

innan de tackat ja till intervjun. Om respondenten så önskat har den transkriberade intervjun 

skickats för att godkännas och de som önskat läsa uppsatsen efter färdigställande fått den skickad 
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till sig. Anonymisering av intervjuerna har skett för att respondenterna skulle känna sig så fria 

som möjligt i hur de svarade och deras svar ska inte kunna härledas till just dem personligen.  

3.6. Trovärdighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning beskrivs trovärdighet och äkthet snarare än reliabilitet och validitet 

som är mått och begrepp som används inom kvantitativ forskning. Inom begreppet trovärdighet 

hittas fyra underbegrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitligheten i en studie är viktig och i en kvalitativ studie som detta kan flera verkligheter 

uppvisas beroende på hur olika respondenter upplever sin egen situation. Det finns ingen absolut 

sanning om hur denna verklighet ser ut. Det är därför viktigt att dessa olika uppfattningar av 

verkligheten presenteras på ett sätt som ger läsaren tillit till att studien genomförts enligt 

konstens alla regler. När det kommer till överförbarhet av de resultat denna studie kommit fram 

till är den begränsad. Resultaten är beroende av de tolv respondenter som deltagit och de kan 

anses vara relativt få för att tro att exakt samma resultat skulle uppkomma om tolv helt andra 

personer skulle ställas samma frågor. För att pålitligheten ska vara så hög som möjligt har 

metoden förklarats i detalj och en annan grupp forskare skulle kunna utföra studien på samma 

vis.  (Bryman & Bell, 2013) 

Inom begreppet äkthet handlar det om att ge en rättvis bild av respondenternas svar och att 

respondenterna själva ska känna att de får större förståelse av sin egen situation och att denna 

situation på något sätt förändrats och förbättrats. Förhoppningen är att äkthet har uppnåtts, men 

kanske har den bara gjort det delvis? Respondenternas svar har så noggrant som möjligt 

analyserats och tolkats utifrån en så objektiv bild men det är omöjligt att helt utesluta att 

författarnas egen bild färgar av sig då de är människor med egna åsikter och tankar. En så 

objektiv bild som möjligt har dock eftersträvats - detta är vad begreppet konfirmering som 

nämndes i stycket ovan innebär. När det kommer till om respondenternas situation på något sätt 

förändrats är det så klart möjligt i den mån de fann samtalet intresseväckande men i deras direkta 

arbetssituation känns det inte trovärdigt att detta har skett. (Bryman & Bell, 2013) 

3.7. Kritisk granskning av metoden 

Att använda intervjuer som metod har vissa begränsningar. Det är endast ett fåtal personers 

röster som ges plats och intervjuaren själv kan genom sin närvaro under intervjun, förutsatt att 

det är en personlig intervju, påverka respondentens svar. Detta genom att medvetet eller 
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omedvetet styra respondentens svar och genom att respondenten möjligen kan ha ett behov av att 

uttrycka sig på ett visst sätt för att få intervjuarens godkännande och uppskattning. (Denscombe, 

2016) En kvantitativ metod där till exempel den statistiska jämställdheten studeras skulle kunna 

vara ett alternativ för att få fram tydliga siffror på hur det ser ut inom de olika organisationernas 

olika lager. Vilken kön innehar vilken position? En sådan studie skulle även den på sitt sätt 

kunna besvara frågeställningen. Men i detta fall ansågs det att det var mer intressant att samtala 

med berörda inom fältet för att få en djupare bild av hur dessa siffror upplevs.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt sammanställs, presenteras och analyseras den empiri som samlats in under studiens 

gång. För att göra detta så tydligt som möjligt så delas avsnittet in i tre delar där de två 

branscherna först presenteras var för sig och sedan i den avslutande delen söks relationen dem 

emellan.  

4.1. Filmproduktion 

Inom filmbranschen finns det en stark uppdelning där de två könen dominerar olika områden. De 

”mjuka” rollerna som mask, kostym, scripta (den som övervakar kontinuiteten av det inspelade 

materialet) är kvinnodominerade och de ”hårda” och tekniska rollerna som el, ljus, ljud och foto 

är mansdominerade (respondent 2, 4, 5, 6). Det går att se att det dikotoma förhållandet mellan 

områdena är tydligt, inte minst med hänvisningen till dem som hårda respektive mjuka, som 

direkt kan kopplas till det dikotoma motsatsförhållandet som återfinns mellan det manliga och 

kvinnliga könet (Gherardi & Poggio, 2001). Medarbetarens kön har alltså en stor påverkan på 

inom vilken yrkesroll i branschen denne återfinns. Det i sin tur kan sägas grunda sig i 

genusuppfattningar om de olika könen, där individer anses mer eller mindre passande för vissa 

former av roller, baserat på deras kön. Respondent 5 visar på att kvinnor i vissa fall kan uppleva 

exkludering från yrkesroller utifrån stereotypa uppfattningar som leder till att hon utestängs från 

”hårda” områden med hänvisning till hennes fysik och att arbetet är fysiskt krävande och därför 

inte passande för henne. Alvesson och Billing (2000) menar att dessa argument utgår från att 

män och kvinnor är två skilda grupper där individerna inom de respektive grupperna innehar 

samma egenskaper och fysiska attribut. Det leder till en föreställning om att kvinnor automatiskt 

är svagare än män, just för att de är kvinnor. Samtidigt så används inte argumentet om fysisk 

styrka som ett motargument för att kvinnor ska vara inspelningsassistenter, ett tungt arbete som 

är kombinerat med ett omhändertagande och att fungera som stöd för resten av teamet 

(respondent 4). Det går alltså att se att argument till varför kvinnor och män innehar olika 

positioner inte grundar sig i naturliga och rationella förklaringar, utan snarare kan ses som försök 

att dölja de bakomliggande strukturerna som delar upp individer i könskategorier och bedömer 

dem utifrån dessa.   

Samtidigt som det går att se könsuppdelningen av branschen som ett resultat av en 

organisationskultur kan den även spåras tillbaka till individers barndom och identitetsskapande. 

Respondent 1 talar om hur genuskonstruktioner vid tidig ålder formar kvinnor och män till att 
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anta olika identiteter. Även Mills (1988) diskuterar hur genus är en identitet som vi skapar i 

samspel med andra individer, i mellanmänsklig interaktion. West och Zimmerman (1987) pekar 

på hur den identitet som skapas i interaktionen stabiliseras i tidig ålder och därmed formar en 

identitet som blir svårfrånkomlig och statisk. Detta leder till att vi redan som barn vid tidig ålder 

formas till olika identiteter kopplade till vårt fysiska kön, genom strukturella förväntningar.  ”Det 

är strukturer som är stenhårda… De byggs upp, på något automatiskt sätt. Och det är klart att 

det går vidare i hur man blir när man blir vuxen. Att man kanske blir tänkande om man är tjej 

och mer utåtagerande om man är kille.” (respondent 6). Detta kan i sin tur leda till att 

filmskapare gör olika typer av film, vilket går att se rent historiskt, att kvinnor har gjort smalare 

konstfilm och män större action- och humorfilmer, de når olika (stor) publik (respondent 6). SFI 

rapporterar i sina siffror från filmåret 2015 att privata finansiärer ofta är mindre benägna att satsa 

på projekt med kvinnliga regissörer och att kvinnor erhåller mindre summor i stöd även från 

SFI:s egna finansieringar (SFI, 2015). Det går också att se att män och kvinnor förväntas göra 

olika filmer. Detta även om de ofta vill göra, och gör samma eller olika typer av filmer, 

oberoende av deras könstillhörighet (respondent 4).  

Den grundläggande dikotomin som delar upp män och kvinnor i två motpoler leder till att vissa 

positioner, känslor och ageranden reserveras för respektive kategori. Där ledarskapet kopplas 

samman med mannen, som en del av den manliga rationella och instrumentella identiteten 

(Alvesson & Billing, 2000). Det finns ett antagande om att det är mannen som är chef, detta 

vittnar en av respondenterna (6) om då han vid besök både i Sverige och andra länder vid flertal 

gånger varit med om att de män han och hans kvinnliga chef möter utgår från att det är han som 

är chef och ansvarig. Även om det funnit lättillgänglig information om att den ansvariga är hans 

chef, som är kvinna (respondent 6). Det här visar på de problematiska antaganden som 

genusidentiteter påtvingas de olika könen, som skapar schablonbilder som inte stämmer överens 

med verkligheten och därmed begränsar individer. 

Glastaket må inte existera i den klassiska bemärkelsen inom filmbranschen som helhet, då 

flertalet av de starka maktpositionerna i form av bland annat VD för SFI och Filmpol Nord samt 

dramachef vid TV4 innehas av kvinnor (respondent 1, 2). Kvinnor har tillgång till starka 

maktpositioner med ekonomisk makt och återfinns även ofta på administrativa roller, samt som 

projektledare och producenter (respondent 1, 2, 4). Men fortfarande går det att se att de kreativa 

rollerna, de som besitter ett starkt kulturellt kapital (Bourdieu, 1993) ofta innehas av män. Roller 

som regissörer, manusförfattare och fotografer har manlig dominans speciellt inom spelfilmen, 
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något som kan vara relaterbart till att det kulturella kapitalet och kvaliteten kan anses manligt 

kodad (Lantz, 2005; Hermele, 2005).  Kvinnor har istället större tillträde till dessa poster främst 

inom tv-serierna, där personnamn inte är lika framträdande (respondent 1, 2, 4). Dock finns det 

de som anser att det kulturella kapitalet har förlorat sin makt inom den svenska filmbranschen 

och att ekonomin är det som styr i allt större utsträckning (respondent 5). Denna utveckling kan 

möjligtvis leda till att kvinnor få mer betydande makt då de återfinns främst på positioner som 

innehar ekonomisk makt. Men samtidigt så visar respondent 1 och 6 på hur branschens 

ekonomisering påverkar alla filmskapare och leder till negativa aspekter för alla, oberoende av 

kön, då det blir svårt att få göra film, särskilt kanske som obeprövad, eller ännu mer när det 

gäller den andra eller tredje filmen, då kraven på en första ska vara en succé är höga. 

I många branscher är ett kontaktnät en viktig tillgång, men i filmbranschen går det att se mer som 

en förutsättning, då det är de som ger medarbetare arbete, vilket som konsekvens leder till en 

stark utestängning av individer som inte har tillgång till nätverket (Grugulis & Dimitrinka, 

2012). Men då branschen är så starkt tidspressad anses det inte finnas möjlighet att arbeta på 

något annat vis. Respondenter (2, 4) berättar om att samarbeten med arbetsförmedlingen inte blir 

möjliga då branschen arbetar på ett helt annat vis. Från detta perspektiv går det att se var den 

homosociala reproduktionen har sin utgångspunkt i branschens starka osäkerhet och ständiga 

press (Kanter, 1993). Projekten måste snabbt startas upp och det blir genom kontaktnät som 

medarbetare hittas, ofta genom att vända sig till dem som en tidigare har arbetat med och vet är 

duktiga och att en trivs med (respondent 2, 5). Det i sin tur leder till att arbetsgivare ofta väljer 

individer som liknar dem själva (Kanter, 1993). Detta kan då stå som förklaring till varför 

branschen kan ses som manlig och upplever en viss mansdominans (SFI, 2015). Men samtidigt 

så påpekar respondent 6 att den homosociala reproduktionen medföra positiva effekter utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv, då fler och fler kvinnliga producenter startar egna bolag, och sin tur 

förhoppningsvis kommer att anställda fler kvinnor och på det viset jämna ut könsfördelningen. 

Det skulle i så fall kunna leda till ett ökat antal kvinnor inom branschen, då kvinnor i av vissa 

anses vara bättre på sina arbeten ”Jag tror att om man jämför en b-fotograf, nu pratar jag inte 

om maktposition, men om man jämför en kvinnlig b-fotograf med en manlig b-fotograf så är en 

kvinnlig mycket, mycket bättre än en manlig”(respondent 5). Där anledningen till varför kvinnor 

kanske är mer kompetenta kan ligga i att de måste vara det för att få jobbet, då de undervärderas 

mannen (Gherardi & Poggio, 2001). Så ur detta perspektiv medför den homosociala 

reproduktionen positiva effekter på den numeriska jämställdheten, men fortfarandet så kvarligger 

strukturen. Respondent 6 talar om vikten av att uppmärksamma strukturerna; ”...att lära sig se 
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strukturer som är så gömda att man inte upptäcker dem.” Strukturer som bottnar i branschens 

organisationsstrukturer och -kultur, som även om de i vissa fall kan leda till positiva effekter kan 

stå som en direkt förklaring till varför branschen är så homogen, inte bara utifrån ett 

genusperspektiv. Branschen brottas även med jämlikhetsproblematik.  

Det går att se att det finns en likriktning inom filmbranschen, där många av de 

jämställdhetssatsningar som görs är på initiativ av SFI (Svenska filminstitutet), (respondent 6). 

Dessa satsningar ger ringar på vattnet menar respondent 2, och leder till att allt fler 

organisationer och branschen överlag satsar mer på ett jämställdhetsarbete och diskuterar frågan 

aktivt. Denna isomorfa utveckling har lett till att organisationer blir mer och mer likriktade, då de 

måste anpassa sig till den institutionaliserade bilden om att ett aktivt jämställdhetsarbete är 

viktigt. Det satsningar som görs för att främja kvinnliga filmskapare och medarbetare kan alltså 

ses som en reaktion på samhällsutvecklingen, där satsningarna inte implementeras på grund av 

en effektivitetstanke utan snarare en legitimitetstanke (Meyer & Rowan, 1977). Detta kan i sin 

tur leda till negativa konsekvenser för kvinnor då deras framgång i vissa fall tillbakavisas till 

deras kön. En respondent vittnar om hur kommentarer som ”Jaha fick ni stöd för att ni är 

kvinnor allihopa?” fällts av verksamma inom branschen som har ifrågasatt stödbeslutet, med 

hänvisning till filmskaparnas kön (respondent 1). Det går alltså att se den isomorfa utvecklingen 

inom filmbranschen som resultat av bland annat SFI:s politiska beslut, kan leda till att kvinnor 

anses få plats endast på grund av deras kön, inte talang. ”Ja, där satsas det ju på tjejer, vilket jag 

tycker är jättebra, jag tycker inte alla är särskilt begåvande, men det måste väl också öva sig och 

bli bättre” (respondent 3). Det går att se att det finns en uppfattning om att det är bra att satsa på 

kvinnor, men att det i vissa fall kan vara en åsikt som kanske grundar sig i en form av legitimitet, 

inte i en klar övertygelse om att kvinnor är lika kompetenta som män. Gherardi och Poggio 

(2001) påvisar hur jämställdhetssatsningar ofta inte ger något resultat då de implementeras i 

starkt genuskodade miljöer och sociala omgivningar där den strukturella påverkan är så pass 

stark att de satsningarna som görs endast blir ett sätt att nå legitimitet, inte reell förändring. Men 

samtidigt går det att se att utbildningar som STDH (Stockholms dramatiska högskola) enligt flera 

av respondenterna (1, 2, 4) har infört informella kvoteringar för att uppnå en jämnare 

könsfördelning bland nyexaminerade regissörer, producenter och filmfotografer. Det är beslut 

som inte kommer leda till direkta förändringar i nutid, då vissa av dessa yrkesroller idag är starkt 

mansdominerade (respondent 5). För att de skulle ske skulle kvoteringen behöva innebära stark 

kvinnodominans för att uppnå en snabb jämställdhet, en komplicerad och stressad lösning. 
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Denna förändring bör få ta tid anser respondent 1. Men samtidigt går det att konstatera att dessa 

beslut i framtiden kommer ge positiva verkningar för jämställdheten.  

4.2. Förlag 

Inom förlag går det att se strukturer som är nära besläktade med filmproduktionens strukturer för 

hur kvinnor och män delas in i olika yrkesroller baserat på deras könstillhörighet. På detta sätt 

går det också att se att de genusidentiteter som individer tilldelas skapas i interaktion med andra. 

De i sin tur skapar förväntningar på individen utifrån dennes könstillhörighet (West & 

Zimmerman, 1987). Dessa förväntningar på genusidentiteterna går även att se på andra vis inom 

förlagsbranschen, då de av både män och kvinnor förväntas inneha egenskaper, agera och ha 

åsikter baserat på deras kön (Zimmerman & West, 1987). En respondent (8) berättar om att även 

om de finns många uttalade feminister inom branschen, och på arbetsplatsen, så finns det 

fortfarande förutfattade meningar om vad män och kvinnor är bra på. Respondenten berättar om 

hur det vid en presentation som en kvinna har satt ihop, ändå blir en man som startar upp det 

tekniska hjälpmedlen, då chefen automatiskt utgått från att mannen var mer lämpad för det 

(respondent 8). Det går även att inom hela förlagsbranschen se att de “mjukare” administrativa 

rollerna och assistentrollerna innehas av kvinnor samtidigt som männen besitter de “hårdare” 

rollerna inom digitalisering och ekonomi (respondent 7, 8, 10, 12). En del av denna uppdelning 

av roller inom förlag går att spåra till hur branschen sett ut historiskt. Idag är redaktörsrollen en 

typiskt kvinnlig yrkesroll samtidigt som förläggare ses som en mer manlig roll. Detta har en 

historisk koppling då det ofta var frun eller möjligen sekreteraren till den manliga förläggaren 

som redigerade böckerna (respondent 7).  Dessa klassiska uppdelningar av yrkesroller, som 

baserar sig på institutionaliserade traditionella roller (Adkins, 1999), kan också leda till 

strukturella förändringar inom branschen som ett resultat av digitaliseringen. Fler män kommer 

antagligen träda in i den digitaliserade förlagsbranschen då tekniktunga branscher ofta är 

mansdominerade. Detta i sin tur ser flera av respondenterna som något som skulle kunna leda till 

att branschen fick ett högre anseende (respondent 8, 10, 11). Manligt dominerade branscher och 

manliga egenskaper värderas ofta högre än kvinnliga dito (Gherardi & Poggio, 2001). Det går att 

se i kvinnodominerade yrken likt sjukvården (respondent 10). En sammanslagning av 

förlagsbranschen med andra branscher skulle alltså kunna resultera i förändringar av de 

grundläggande strukturer som styr branschen idag (respondent 11). 
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Det går dock att se att det finns skillnader hos strukturens stabilitet inom olika 

förlagsinriktningar. På de förlag som delvis eller helt ger ut läromedel förefaller inte samma 

uppdelning mellan könen och den makt de besitter lika påtaglig som inom de förlag som endast 

ger ut skönlitteratur. Här handlar det dikotoma förhållandet snarare om vilket kulturellt eller 

ekonomiskt kapital som rollen innehar, inte om arbetet är fysiskt krävande. Genom intervjuerna 

som gjorts framträder en bild av att yrkesroller med högt kapital ofta innehas av män (respondent 

7, 8, 10). Inom skönlitteratur går det att se mycket tydligt att poesin och den smalare litteraturen 

inom både förläggar- och redaktörsroller besitts av män (respondent 7, 8, 10). Barnlitteratur å 

andra sidan besitter varken ett högt ekonomiskt kapital eller högt kulturellt kapital, denna gren 

domineras i princip enbart av kvinnor (respondent 7, 8, 10).  Det kulturella kapitalet som män 

verkar inneha i större utsträckning än kvinnorna kan tänkas grunda sig i idén om att kvalitet och 

smak är manligt kodade begrepp (Lantz; 2005; Hermele, 2005). Den litteratur som innehar ett 

lägre kulturellt kapital ger också den som arbetar med den typen av litteratur en lägre lön än den 

litteratur som innehar det högre kulturella kapitalet, detta oberoende på vad de olika genrerna 

drar in i faktiska pengar till förlaget (respondent 7, 8, 10, 11). Här utgår lönen efter det kulturella 

kapital som medarbetaren besitter. Indirekt får alltså männen en högre lön än kvinnorna för 

samma arbete, då en redaktör för barnlitteratur har lägre lön än en redaktör för smal och “fin” 

litteratur (respondent 7). Det går även att se att än idag är redaktörerna (kvinnligt yrke) sämre 

betalda än förläggarna (manligt yrke) (respondent 7, 8, 9).  

I förlagsbranschen i stort uppskattar samtliga respondenter att den numerära uppdelningen 

mellan kvinnor och män är ungefär 70 procent kvinnor och 30 procent män. Trots denna 

kvinnodominans har kvinnor det svårt att nå toppositionerna (respondent 7). Samtidigt så berättar 

flera respondenter om hur det finns en struktur där män som inte innehar tidigare erfarenhet av 

förlagsbranschen relativt enkelt kan komma in i branschen, baserat på att de just är män 

(respondent 7, 12). ”Det bara råkade vara en man som hade gått på handels och som kom in lite 

så där i rätt sväng.” (respondent 7). Då organisationer har en majoritet kvinnor inom sina 

organisationer så kan mannen ses som Kanters (1993) ”Token”, den som är underrepresenterad 

och får står som en symbol för ett helt kön eller tillhörighet. I förlagsbranschen så återfinns män 

inom organisationerna och ofta i maktpositioner, men parallellt med detta verkar deras 

könstillhörighet ha en stor betydelse inom organisationernas struktur. En respondent (12) vittnar 

om hur en man vid en anställningsprocess hade stora fördelar gentemot sina kvinnliga 

motkandidater, baserat på hans genusidentitet, inte för att han var den mest kompetenta 

medarbetare.  
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Det går på flera håll att spåra en homosocial reproduktion bland män på chefspositioner inom de 

stora förlagshusen (respondent 7, 10). Detta kan förklaras i att under stressade och osäkra 

förhållanden så väljer ledare att anställa personer som liknar dem själva, de finner trygghet i 

detta, omedvetet eller omedvetet (Kanter, 1993). Idag och under ett antal år har förlagen, främst 

de stora, haft det allt tuffare och det blir svårare och svårare att nå de resultat de önskar 

(Kalmteg, 2009). Nedskärningar och därmed uppsägningar och osäkerhet gör att viljan och 

möjligheten till förändringar blir svår. De svåra tiderna för förlagen beror på att marknaden 

förändras hastigt i och med digitaliseringen samt nya möjligheter för bokproduktion (exempelvis 

print on demand) så upplever branschen stor press och krymper (samtliga respondenter). Detta 

skapar en osäkerhet som kan trigga den homosociala reproduktionen och viljan hos de som 

innehar makten att inte förlora den. På detta vis behåller de den inom den egna gruppen, i detta 

fall hos män (respondent 8). Men det går också att se positiva aspekter av att nya mindre förlag 

får mer och mer inflytande över branschen (respondent 8, 10, 12). Dessa har ofta fler kvinnor på 

maktpositioner än de större förlagen (respondent 10). 

Dessa ojämställdheter som finns mellan de binära könen ger sig i uttryck i positioner och 

löneskillnader, där de ojämställda lönerna har uppmärksammats och ifrågasatts av bland annat av 

facken som försökt skapa förändring genom implementering av riktlinjer för ökad jämställdhet 

(Respondent 7, 8). Detta förändringsarbete grundar sig inte endast i facklig aktivitet utan är en 

del av förlagens egna arbete för att de ska anses legitima i dagens samhälle, där ett aktivt 

jämställdhetsarbete blir ett isoformt och oundvikligt agerande för att organisationen inte ska 

tappa i trovärdighet utåt (Respondent 8; Meyer & Rowan 1977). Den institutionalisering av 

jämställdhetsarbetet som finns idag gör det omöjligt för organisationer som vill ses som seriösa 

att inte ha en medveten plan för detta arbete. Dock så säger sig flera av respondenterna (7, 8, 10) 

uppleva att detta arbete mest är tomma ord som det i verkligheten inte finns tid för eller är 

lågprioriterat. Det blir en lös koppling mellan verklighet och idé. 

4.3. Relationen mellan branscherna  

Flera av respondenterna (3, 11, 12) vittnar om att de inte ser ojämställdhet inom branscherna, 

även om de anser att samhällsstrukturen de lever i är ojämnställd. Några av respondenterna (3, 5, 

11) anser sig inte vara uppmärksamma på medarbetares kön, då det inte är relevant, utan anses 

vara en ickefråga. Detta kan kopplas till Hirschauer (1994 ur Kelan, 2010) och hans teori om 

könet som en icke relevant kategori, där könets förlorade uppmärksamhet leder till att kön blir 
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likt en icke verksam medlem, ett ickeämne. Samtidigt är alla respondenter som uttryckt detta 

män, och även män som själva inte upplevt ojämställdhet (respondent 3, 11). “Men jag har inte 

identifierat någon slags maktstruktur i det, som har påverkat mig” (respondent 11). Alltså blir 

det dessa individer som inte upplever ojämställdhet, som också inte anser att könet har en 

betydelse. Antagligen för att deras könstillhörighet i dessa fall inte innebär en nedvärdering av 

dem som individer (Gherardi, 1994). Det är inga kvinnor som har uttryckt dessa åsikter. Även 

om dessa män ansåg att ojämställdhet existerade i samhället i stort, visar det på hur Hirschauers 

(1994 ur Kelan, 2010) teori om att när något förlorar relevans så kvarstår kategoriseringen även 

om den ej uppmärksammas. Den här inställningen leder trots goda avsikter till problematiska 

konsekvenser. Då individers kön fortfarande har en betydelse även om de inte uppmärksammas, 

då strukturen som kategoriserar och värderar individer beroende av kön och könsidentitet är 

dolda (Banks & Milstone, 2011). Att uppmärksamma kön och den struktur som konstruerar och 

rekonstruerar det, leder till ett uppmärksammande av strukturen och de handlingar som styr och 

styrs av strukturen (Alvesson & Billing 2001). Men framförallt blir det ett sätt att undvika att den 

enskilda individen som utsätts för ojämlik behandling, blir den som blir ansvarig för att bryta 

strukturen och formandet av sin identitet i den mellanmänskliga interaktionen (Butler, 1993; 

West & Zimmerman, 1987; Mills, 1988; Gherardi & Poggio, 2001).  

Det går även att se att inställningen till förändring varierar mellan branscherna, inom 

filmbranschen är respondenterna eniga om att förändring är på väg, och att ett generationsskifte 

är efterlängtat och kommer betyda förändringar. “Jag ser ju fram emot ett generationsskifte här 

som ni märker” (Respondent 2). I Förlagsbranschen upplevs förändringen trögare, speciellt hos 

de stora förlagen: “På de stora förlagen känns det svårt tycker jag, för de är så många ingrodda 

strukturer. Så klar blir det ju generationsskifte och så, men gamla saker har legat kvar så 

oerhört länge som det redan är” (respondent 10). Mills (1988) tar upp hur ojämställdhet är en 

del av en organisationskultur och även kan vara en grundstruktur i organisationens uppbyggnad. 

Det kan visa på hur fasta hus likt förlagshus har svårare att implementera förändringar i sina 

redan stabila strukturer. Även Gheradi och Poggi (2001) tar upp denna problematik. Samtidigt 

kan vi se att filmbranschen istället bygger på en projektstruktur, som möjligtvis kan stå som 

förklaring varför förändringen där upplevs gå bättre: ”...det är ju rörlig bransch där det händer 

saker, och man kan ta lite chansningar om man säger så” (respondent 4). Projektformen kan 

leda till att de tillfälliga organisationerna vågar ta större risker och göra otraditionella 

rekryteringar som Alvesson och Billing (2009) menat på att arbetsgivare ofta är negativa till.  
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Det går att se hur båda branscherna baserar sin rekrytering på homosocial reproduktion (Kanter, 

1993), likt många andra branscher inom kultursektorn. Det gör att det går att se att branscherna 

har en relativt representativ jämställdhet i antal kvinnor och män, men inte reell jämställdhet i 

form av innehav av ekonomisk och kulturell maktfördelning. Filmbranschen kan ses som mer 

manligt kodad med en manlig överrepresentation (SFI, 2015; respondent 5) medan 

förlagsbranschen överrepresenteras av kvinnor och anses kvinnligt kodad (respondent 8, 10, 11). 

Hur denna struktur förändras verkar innebär olika för de båda branscherna, även om mycket av 

förändringen kan baseras på teknisk utveckling och en digital samhällsutveckling (respondent 2, 

9,11). Utveckling leder till att det blir lättare för gemene man/kvinna att själva till exempel 

trycka och ge ut en bok eller att producera en film. Det krävs inte den stora tekniska apparat 

längre för att skapa en någorlunda bra kvalitet (respondent 2, 3, 6, 11). I förlagsbranschen kan 

det innebär en ökad teknologisering och som resultat av det ett större antal män i branschen.  

Teknologi anses vara något manligt (respondent 10) och något som män redan i tidig ålder 

fostras till (respondent 2; West & Zimmerman, 1987). Den nya utvecklingen kan leda till nya 

möjligheter för individer att träda in i branscherna via nya vägar (respondent 2, 12). Detta skulle 

kunna leda till att den homosociala reproduktionsstruktur som nu regerar skulle sättas ur spel då 

den skulle uppleva konkurrens. Men samtidigt kan den utvecklingen i sin tur leda till en 

motreaktion som gör att branscherna upplever en större osäkerheten som i sin tur leder till att den 

homosociala reproduktionen ökar (Kanter, 1993), och leder till ytterligare begränsat inträde i 

branschen.  
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5. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad det finns för strukturer ur ett binärt 

könsperspektiv inom kulturorganisationerna filmproduktion och förlag. Syftet har i stort sett 

uppnåtts då strukturer som inte alltid är synliga kommit fram i och med de intervjuer som gjorts 

och gett svar på vad som kan vara orsakerna till att kvinnor och män fortfarande innehar olika 

positioner och olika mycket makt. Det finns inom dessa organisationer likväl som i samhället i 

stort en inneboende, medveten eller omedveten, idé om att kvinnor och män klarar av olika 

sorters uppgifter olika bra. Det finns "hårda manliga" arbetsuppgifter och "mjuka kvinnliga" 

arbetsuppgifter och trots att flera säger sig vara för jämställdhet och att de själva inte "ser kön" så 

upprätthålls gamla traditionella mönster bland annat på grund av brist på tid att ordentligt ta tag i 

problemen, instabilitet inom organisationer, vanemönster och trygghetssökande.  

Den tidigare forskning och de teorier som använts i analysen och som bakgrund till studien visar 

på att det inom filmproduktion och förlag finns samma tendenser som inom resten av samhället 

och till exempel näringslivet. Män har en tendens att inneha de positioner som har den egentliga 

makten, även i organisationer som är kvinnodominerande i antal anställda räknat. Det finns 

risker att viktig kunskap och talang går till spillo när gamla mönster inte bryts till förmån för 

nytänkande. Det är också ett problem att kvalitet och god smak utgår från ett nedärvt manligt 

perspektiv. Att förändra en sådan inbyggd och oreflekterad sak kan vara svårt. Hur ska det 

kvinnliga perspektivet, kodningen av kvalitet och god smak kunna ta plats när den manliga 

fortfarande är i princip allena rådande och även kvinnor själva utgår ifrån den? 

Det går i denna studie att se att det sker förändringar och att organisationerna (sakta) rör sig mot 

jämställdhet. Inom förlagsbranschen sker förändringarna långsammare än inom 

filmproduktionsbranschen. Uppsatsen kan sägas bidra till att ge kunskap om att även 

kulturorganisationer behöver granskas ur ett organisatoriskt perspektiv likt näringslivet. När 

kulturen studeras ur jämställdhetsperspektiv så handlar det ofta om vad som produceras (pjäsen, 

filmen, boken) och inte hur produktionen och organisationen ser ut. 
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6. Reflektion och diskussion 

Det som framkommit under studiens gång visar på att det fortfarande finns hinder för 

jämställdhet mellan kvinnor och män som verkar vara snåriga att överbrygga. Det krävs 

ytterligare studier och kanske allra mest att de studier och de resultat som kommer ur dessa når 

fram till allmänheten. Inte bara problemen som kvinnor har att ta plats utan också hur män 

påverkas och hur samhället påverkas av ett icke jämställt samhälle. Strukturer inom 

filmproduktion och förlag behöver undersökas djupare och kulturbranschen skulle antagligen 

liksom näringslivet må bra av att kvinnor lyfts fram. Inom näringslivet har det konstaterats att 

kvinnor på maktpositioner ger ett positivt resultat. Kvinnor och män bör samarbeta och se till 

individens värde och inte till könet. Det går inte att bortse från att kön är en viktig fråga och så 

länge jämställdhet inte är uppnådd i kulturbranschen, i Sverige, i världen så måste diskussionen 

och forskningen fortskrida. Denna uppsats har endast skrapat på ytan av 

jämställdhetsproblematiken inom organisationer. En organisation är en organisation och 

strukturerna verkar ofta finnas inbyggda vilken bransch som än tittas närmre på. 

Det har varit intressant att följa de olika respondenternas svar och konstatera att de verkar i en 

värld där det kulturella och ekonomiska kapitalet står i ständig strid med varandra. Det krävs 

ekonomi för att kunna verka och genomföra projekt och det krävs kulturellt kapital för att kunna 

legitimera verksamheten gentemot andra aktörer och marknaden. Det som ger högt kulturellt 

kapital ger oftast inte högt ekonomiskt värde i reda pengar, utan möjligen i någon slags 

marknadsföringsperspektiv eller goodwill. Men paradoxalt nog är dessa tillsynes motsatta pooler 

ömsesidigt beroende av varandra för att skapa kultur som inte är beroende av frivilliga, obetalda 

entusiaster, för att kunna verka som organisationer i en kapitalistisk värld. 
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7. Möjlig fortsatt forskning 

Som framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka hur det kommer sig att kvinnor 

och män uppfattar jämställheten på arbetsplatsen olika. En annan sak att studera mer djupgående 

är hur och varför det blir tätare med män ju högre upp i hierarkin en kommer. Varför finns gamla 

strukturer som inte längre har någon egentlig funktion kvar? Samt att studera varför män verkar 

ha ett starkare tillträde till den kulturella makten, framför kvinnor. Att undersöka Sverige i 

relation till andra länder eller kulturbranschen i relation till andra branscher skulle vara av 

intresse då det skulle ge möjlighet att undersöka om strukturerna ser annorlunda ut när det är en 

annan samhälls- eller organisationskultur som utgör diskursen. En liknande undersökning utifrån 

ett intersektionellt perspektiv skulle också vara av intresse då båda branscherna inte endast 

brottas med jämställdhetsproblematik, utan även problem med jämlikhet.  
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Bilaga: Intervjuguide 

●  Hur länge har du varit verksam inom området filmproduktion/förlag? 

● Vad anses/anser du vara maktpositioner inom filmproduktion/förlag? 

●  Varför är det maktpositioner? 

● Är de män eller kvinnor som innehar dessa positioner och hur tillsätts de? 

● Upplever du att filmproduktionsbranschen/förlagsbranschen är jämställd? På vilket sätt? 

● Vad innebär jämställdhet för dig? 

● Har du under ditt yrkesliv sett förändringar? I så fall vilka? 

●  Vad tror du om den framtida utvecklingen? 

 

Fullständiga intervjuer finns transkriberade och kan erhållas från författarna om efterfrågan 

finns.  

 

 

 

 

  


