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Sammanfattning  

Sverige har i jämförelse med andra länder kommit långt i frågan om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete har en lång tradition inom just offentlig sektor. Trots detta är den 

könsmärkta kulturen svår att bli av med. Region Västerbotten planerar att genomföra en 

jämställdhetsutbildning för sin HR-stab och för att klargöra utgångsläget innan 

utbildningsinsatsen så genomfördes denna studie. För att utröna om genusordning och kön 

har betydelse för upplevelsen av jämställdhet var syftet att utifrån kön beskriva och analysera 

hur man inom HR-staben skattar jämställdheten och sitt bidrag till jämställdhetsarbetet på 

arbetsplatsen. Som metod användes en enkät där alla anställda i HR-staben skattade sig själva 

och sin arbetsplats i förhållande till jämställdhetsrelaterade påståenden. Resultatet 

sammanställdes genom index och redovisas i förhållande till kön och ålder. De centrala 

fynden visar att många inte upplever att sexism förekommer, däremot råder tvetydighet kring 

kränkande behandling som tycks förekomma i större utsträckning. Kvinnor befinner sig i 

majoritet på arbetsplatsen och upplever sig generellt mer delaktiga, involverade och 

medvetna än männen. Det visar sig inte minst i fristextsvaren där kvinnor i högre 

utsträckning valde att lämna synpunkter vilket lämnar oss med frågor kring männens tankar. 

Denna studie bidrar med en större förståelse för de utmaningar som arbetsgruppen kan arbeta 

med under sin kommande utbildning. En uppföljande studie skulle kunna ge svar på om 

utbildningen har gett önskade effekter på organisationskulturens uttryck eller om det lett till 

återställande resultat. 

 

 

Nyckelord: Jämställdhet, HR-anställda, sexism, genusordning, självskattning, strukturer 
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Inledning 

Sverige har jämfört med många andra länder kommit långt i sitt jämställdhetsarbete och 2018 

listades Sverige som trea efter Island och Norge i World Economic Forums (2018) årliga 

mätning. Kvinnor anses ha det väldigt bra i Sverige och vi föreställer oss gärna att det är fullt 

tillräckligt (Gillberg 2018). Om nu statistiken visar att vi är bland världens mest jämställda 

länder, då är vi väl tillräckligt jämställda? Inte riktigt. Självfallet är det positivt att Sverige 

befinner sig högt upp i världsrankningen men det betyder inte att vi har nått målet om ett 

jämställt samhälle. Vi ser fortfarande en ojämn fördelning av kvinnor i högre positioner, av 

makt och ekonomiska resurser, löneskillnader, hälsa, uttag av föräldraförsäkringen och en 

könssegregerad arbetsmarknad. Vi ska inte heller glömma de vittnesmål om sexism och 

övergrepp som framkom inom olika branscher med #metoo-rörelsen som startade hösten 

2017 (Gillberg 2018).  

 

Trots att vi i kommit långt för att institutionellt förhindra könsbaserad diskriminering kvarstår 

fortfarande normer, strukturer och beteenden som är svåra att bryta. Kvinnors arbete och 

femininitet värderas ofta lägre och Gillberg (2018) pekar på att det finns en syn på vissa 

förtryck mot kvinnor som normala och naturliga. Tystnadskulturen och normaliseringen av 

sexism inom olika branscher men också i samhället i stort synliggjordes under hashtagen 

#metoo. Detta vidmakthålls genom informella strukturer och de kan vara svåra att komma åt 

(Gillberg 2018). Enligt svensk lagstiftning ska både arbetsgivare och arbetstagare samverka 

om aktiva åtgärder för att öka jämställdheten i arbetslivet (Diskrimineringslagen DL, 3 kap. § 

1). Men trots lagstiftning och aktivt jämställdhetsarbete visar studier att det kan finnas ett 

motstånd mot ökad jämställdhet och att återställande faktorer tenderar att vidmakthålla 

ojämlikhet (Abrahamsson 2009). Genom att höja kunskapsnivån och arbeta aktivt med 

beteenden, attityder och normer inom organisationer kommer vi en bra bit på vägen.  

 

Vad menas då med jämställdhet? Jämställdhetsbegreppet står för att kvinnor och män ska ha 

lika stora möjlighetet att forma sina egna liv och samhället omkring (SCB, På tal om kvinnor 

och män 2018). I World Economic Forums (2018) undersökning mäts jämställdhet i form av 

index inom hälsa, ekonomiskt inflytande, utbildning och politiskt inflytande. Detta är 

områden där könsskillnader fortfarande är tydliga även om vissa länder kommit längre än 

andra. Både samhället och arbetsmarknaden präglas av könsstrukturer och mönster som tar 

sig uttryck i en genusordning. Hirdman (2001) förklarar att genusordning innebär att män och 
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kvinnor uppfattas som olika kulturellt och delvis biologiskt där mannen ses som det normala, 

normen, och kvinnan som avvikande från mannen och därmed underordnad. Detsamma gäller 

typiska manliga och kvinnliga egenskaper - femininitet och maskulinitet (Hirdman 2001). 

När mannen är norm så blir kvinnan till det som mannen inte är, hon blir undantaget. Gillberg 

(2018) menar att män får representera mänskligheten medan kvinnor endast representerar sig 

själva och sitt kön. Dessa strukturer finns fortfarande i vårt samhälle och  

är både kulturellt och historiskt betingade. De tar sig uttryck på bland annat arbetsmarknaden 

då det begränsar både män och kvinnors val och möjligheter. Inom organisationer finns 

organisationskulturer som ibland kan vara svår att synliggöra då den dominerande kulturen är 

normgivande och påverkar hur vi ser på dem som avviker eller ifrågasätter den (Eriksson-

Zetterquist & Styhre 2007).  

 

Organisationer och arbetsplatser är ett forum där de allra flesta människor i någon mening 

verkar vilket gör dem till en del av det system som reproducerar ojämställdhet. Det 

bevittnade vi under #metoo-rörelsen med de arbetsplatsrelaterade hashtaggar som skapades 

då och som fortfarande är aktuella.  På många sätt är personalvetare en del av att forma och 

utveckla organisationen i sina funktioner som bland annat kontrollerar, stärker och stöttar 

som delar av sina uppdrag (Ulfsdotter Eriksson 2013). Av den anledningen blir detta också en 

högaktuell personalvetarfråga att förstå mekanismerna bakom. Sett ur ett samhälleligt 

perspektiv har utforskandet av jämställdhetsarbetet i en organisation, och de egna insikterna 

hos människor som befinner sig i en organisations styrande personalfunktion, sällan legat så 

rätt i tiden att studera närmare som nu. Jämställdhetsfrågor genomsyrar verkligen alla 

personalärenden från anställning och rekrytering till utbildning, arbetsmiljö, hälsa och 

givetvis för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar arbetskraft, det viktigaste för 

organisationernas överlevnad (Ulfsdotter Eriksson 2013). Personalvetarnas etiska kod 

(Akademikerförbundet SSR 2015) uppger att en personalvetare bör ha skärpt uppmärksamhet 

på samt agera för att åtgärda diskriminering som kan förekomma i organisationen och att de 

alltid ska arbeta med fokus på människors lika och höga värde. 

 

Men hur medvetna är vi om de strukturer som omger arbetsplatsen? Att fånga upp betydelsen 

av kön och hur detta påverkar organisationen kan vara svårt då det kan förefalla diffust. Den 

här studien tar sitt avstamp i att undersöka om genussystemet (Hirdman 2001) har inflytande 

på organisationskulturen och hur det tar sig uttryck då organisationskulturen är en central del 

i hur individer inom en organisation agerar (Jacobsen & Thorsvik 2014). Studiens syfte blir 
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därför att utifrån kön undersöka och analysera hur HR-staben uppfattar jämställdheten inom 

sin organisation samt hur de skattar sitt eget bidrag till jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. 

Detta innan utbildningsinsatser genomförts för att kartlägga och analysera utgångsläget. För 

att i efterhand kunna avgöra hur långt man har kommit behöver man veta var man började. 

 

Bakgrund 

SKL, arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner har gett 

sina medlemmar i uppdrag att arbeta för jämställda arbetsvillkor och lönepolitik inom 

respektive organisation. Detta bedrivs genom att anta ett jämställdhetsprogram på åtta 

punkter rörande lön & lönespridning, karriärvägar, chefer, yrkesval, arbetstid, 

föräldraledighet och sjukfrånvaro (SKL 2016). Som stöd och vägledning publicerade SKL en 

rapport Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv (2016). Rapporten visar hur 

jämställdhetsarbetet förväntas ta sig uttryck på ett sätt som är både hållbart och långsiktigt 

men även sammankopplat med verksamheternas övriga arbetsgivarpolitiska mål. Det här går i 

linje med svensk lagstiftning men tydliggör vikten av detta arbete för organisationer inom 

offentlig sektor. Rapporten förstärker även intrycket av vilken prioritet man önskar lägga på 

dessa frågor.  

 

Region Västerbotten har utöver jämställdhetsplan ett antal interna utbildningar för 

verksamheterna och deras medarbetare. Regionen har bland annat under ett antal år bedrivit 

utbildningen Hälsofrämjande arbetsplats där flera verksamheter certifierats. Man erbjuder 

även en HBTQ-utbildning där certifiering ingår. Ett relativt nytt tillskott för samtliga 

verksamheter att kunna ta del av är en webbaserad jämställdhetsutbildning framtagen av 

organisationen VKNA. VKNA är specialiserat inom jämställdhet och organisationsutveckling 

som hjälper företag och organisationer med webbaserat utbildningsmaterial och support. 

Region Västerbottens HR-stab består av ca 100 personer där målet är att samtliga ska 

genomgå utbildningen under 2019. Vi kommer i vår studie använda deras 

självskattningsenkät på individnivå för att göra en första kartläggning av arbetsgruppens 

självupplevda jämställdhetsprocess. 
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Syfte & frågeställningar 

Region Västerbotten har inlett ett utbildningsprojekt för att öka medvetenhet och främja 

jämställdhet på arbetsplatsen som en del i deras arbete med arbetsmiljö och hälsa. Syftet med 

denna studie är att utifrån kön beskriva och analysera hur man inom HR-staben skattar 

jämställdhet och sitt bidrag till jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, detta innan 

utbildningsinsatser genomförts för att därmed kunna kartlägga och analysera utgångsläget. 

 

Frågeställningar studien ämnar besvara: 

● Hur bedömer och uppfattar HR-personalen på Region Västerbotten jämställdheten på 

sin arbetsplats? 

●  Hur skattar HR-personalen sitt bidrag till jämställdhet i organisationen?  
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Forskningsgenomgång 

I detta kapitel redogörs för det teoretiska ramverk och den forskning som omger studien. Vi 

redovisar begrepp och teorier kopplade till fältet jämställdhet och organisation. 

Begrepp och teoretiskt ramverk 

 

Genusordning  

 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet och Södertörns högskola 

lanserar begreppen genusordning och genussystem för första gången i en artikel 1988 och 

vidare i boken Genus - om det stabilas föränderliga former (2001). Enligt Hirdman skapar 

och upprätthåller varje samhälle ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika 

uppgifter, roller och positioner. Systemet är dynamiskt och består både av föreställningar och 

processer som tillsammans skapar och upprätthåller det. Grundläggande beskriver Hirdman 

(2001) att genussystemet bygger på två principer: isärhållandet av män och kvinnor och 

hierarkin där mannen är norm och då överordnad kvinnan. Genusordningen är ett begrepp 

som beskriver hur män förfördelas makt både socialt och ekonomiskt i olika delar av 

samhället, det beskriver varför vi trots diskussion om förändring fortsätter vara ojämställda 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007).  

  

För att förstå genusordning som begrepp behöver man först förstå vad begreppet genus 

innebär. Genus härstammar från latin och står för kön, sort, släkte eller slag (Hirdman 2001).  

Det är en motsvarighet till engelskans ”gender” och används för att beskriva socialt 

konstruerat kön. Hirdman (2001) menar att ”kön” som vetenskaplig term riskerar att befästa 

daterade definitioner och att begreppet ”genus” har en bredare betydelse som både innefattar 

kroppar men också tankar kring manligt och kvinnligt som präglar allt från situationer och 

platser till politik och arbete. 

  

Gillberg (2018) beskriver manligt och kvinnligt som obestridliga roller i en del av 

västerländsk tanketradition och att vår förståelse förutsätter könen som motsatspar, 

dikotomier.  Detta medför också en hierarkisk ordning av dessa där ena delen i motsatsparet 

står för det normala och den andra för avvikelse från det. Hirdman (2001) menar att 

genussystem eller genusordning är en sociokulturellt förgivettagen ordning där det manliga 
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egenskaperna värderas högre än kvinnors och där män och manlighet ses som norm och 

kvinnor och kvinnlighet som avvikande och mindre kvalificerade. Hon benämner vidare detta 

förgivettagande som ett genuskontrakt, en kulturellt nedärvd och idealtypisk 

överenskommelse om könens olika skyldigheter, och att dessa strukturella tvång är något som 

könen är bundna av och därmed svåra att frigöra sig från. Mannen har ansvaret, han är 

beskyddare och han ska säkra försörjningen. Kvinnan har hand om födande, barn, 

omhändertagandet och är beroende av honom (Hirdman 2001). Det här är grunden för en 

genusbunden logik som både medvetet och omedvetet utgör en del utav vår sociala kontext. 

En ordning som ses som naturlig men som i allra högsta grad segregerar och påverkar mäns 

och kvinnors möjligheter i ett ”isärhållandets logik” (Hirdman 2001).  Genusordning går även 

under flera benämningar, exempelvis könsordning och könsmaktsordning.  

Jämställdhet 

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

inom alla viktiga och väsentliga områden i livet (NE.se). Alla ska ha samma makt att forma 

sina egna liv och för att kunna det krävs rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa jämställdheten 

bygger på statistik och innebär en jämn fördelning av kvinnor och män inom samhället olika 

områden såsom utbildning, yrkesgrupper och maktpositioner. Finns det mer än 60 procent 

kvinnor i en grupp anses den vara kvinnodominerad, finns det mer än 60 procent män i en 

grupp anses den vara mansdominerad. Den kvalitativa jämlikheten syftar på lika villkor och 

att kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och får vara 

delaktiga i samhällets samtliga områden (SCB, På tal om kvinnor och män 2018) 

Sexism 

Nationalencyklopedin definierar sexism som en åskådning där könen har olika värde och där 

män och manliga egenskaper vanligen värderas högre (NE.se). Sexism bygger på mäns 

strukturella överordning och begreppet inbegriper uttryck för diskriminering och förtryck 

både socialt, politiskt och kulturellt. Sexismens uttryck baseras och rättfärdigas beroende på 

könstillhörighet och grundar sig i ideologiska uppfattningar om könen. Detta leder till att män 

och kvinnor ges olika positioner i samhället och att män som regel premieras av detta system 

genom exempelvis att de åtnjuter bättre levnadsförhållanden och har större inflytande 

(Wikipedia.se). Sexism är således ett uttryck för att samhället inte är jämställt och är en del 

http://ne.se/
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av den normaliseringsprocess som pågår, vilken befäster kvinnors underordning. Stereotypa 

könsroller, sexistiska skämt, problematiska bemötanden och objektifiering både upprätthåller 

och banar väg för andra former av maktutövning mot kvinnor, vilket illustreras i pyramiden 

nedan från Utrymmet.se (2019). Illustrationen är talande men en förenkling eftersom alla 

nivåer samexisterar och egentligen inte har en tydlig nivåuppdelning (Utrymmet.se 2019).  

 

  
  Figur 1. Våldspyramiden (Utrymmet.se 2019) 

 

Diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivaransvaret 

En central del av arbetsgivaransvaret är att verka för jämställdhet i organisationen. Sverige 

har ett omfattande skydd mot diskriminering i arbetslivet. I början av 2009 ersattes 

jämställdhetslagen av diskrimineringslagen (DL, SFS 2008:567) med syftet att lagstiftningen 

på det sättet skulle innefatta fler samhällsgrupper som utsätts för diskriminering. Den nya 

lagen syftade till att främja både jämställdhet och jämlikhet (Persson et al. 2017). 

Diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar är kön, etnicitet, sexualitet, 

funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning och ålder (DL, 1 kap. 5§). På arbetsmarknaden syftar diskrimineringslagen 

till att bland annat främja män och kvinnors lika rätt när det gäller anställnings- och 
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arbetsvillkor samt möjligheter till utveckling i arbetet. Lagen förbjuder diskriminering av 

arbetstagare och arbetssökande, de som söker eller gör praktik och även inhyrd personal 

(Persson et al. 2017). Diskrimineringsförbudet som definieras av lagen omfattar direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att 

diskriminera och bristande tillgänglighet (DL, 1 Kap. 4 §). 

  

Enligt lagen ska alla arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Dessa kallas för aktiva åtgärder vilket delvis tar 

sig uttryck genom att en jämställdhetsplan ska upprättas (DL, 3 Kap. 13 §). Det finns fem 

huvudområden som arbetsgivaren enligt lag är skyldiga att undersöka, analysera, åtgärda och 

följa upp. Dessa är; arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekryteringar och 

befordringar, utbildning och kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete (DL, 3 Kap. 

5 §). Vidare ska arbetsgivaren arbeta aktivt för att främja en jämn könsfördelning i olika typer 

av positioner och sysselsättningar inom olika kategorier av arbetstagare (DL, 3 Kap. 7§), ta 

fram riktlinjer och rutiner för att proaktivt förhindra att trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier förekommer på arbetsplatsen (DL, 3 Kap. 6 §) samt årligen kartlägga löner och 

vid fler än 10 anställda ska denna kartläggningen även dokumenteras (DL, 3 Kap. 8 §). 

Arbetsgivaren ska samverka med sina arbetstagare i alla förebyggande processer och åtgärder 

(DL, 3 Kap. 11 §) och om arbetsgivaren har 25 anställda eller fler ska allt arbete med aktiva 

åtgärder som förekommer dokumenteras (DL, 3 Kap. 13-14 §§).   

 Syftet med lagens formulering om aktiva åtgärder är att förebygga och motverka 

diskriminering, och att detta ska göra oavbrutet och ses som en naturlig del av verksamheten 

och främja lika möjligheter och rättigheter vilket är tänkt ska ge avtryck på strukturell nivå 

(DO.se). 

Tidigare forskning 

Jämställdhet och organisation 

Under 1970-talet infördes en rad reformer i Sverige för att främja jämställdhet. 

Föräldraförsäkringen, högskolereformen, förskolelagen och särbeskattning möjliggjorde för 

kvinnor att lämna hemmet och börja arbeta eller studera. Idag är fler kvinnor än män 

högskoleutbildade i Sverige och av alla examinerade från högskolan 2015/16 var 64 procent 

kvinnor (SCB, På tal om kvinnor och män 2018). Jämställdhet på arbetsmarknaden och inom 

organisationer associeras ofta med lika lön för lika arbete. 1994 infördes krav på arbetsgivare 
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att analysera och åtgärda om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män för lika eller 

likvärdigt arbete (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2018). Kvinnor har som grupp lägre 

löner än män och tjänade 89 procent av männens lön 2017 (SCB.se). En förklaring till det är 

att arbetsmarknaden fortfarande är könssegregerad. 2014 verkade endast 15 procent av alla 

yrkesverksamma i Sverige i en organisation med jämn könsfördelning. Fler män jobbar inom 

privat sektor och kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade då män har 

högre lön än kvinnor i de flesta yrken (Wahl et al. 2018). Kvinnor är fortfarande hemma i 

större utsträckning med barnen efter födsel och de tar även ut större delen av den tillfälliga 

föräldrapenningen, så kallad VAB, under småbarnstiden. Kvinnor lägger dessutom 8 timmar 

mer per vecka än männen på det obetalda hemarbetet i heteronormativa familjer med 

småbarn (SCB, På tal om kvinnor och män 2018).  Man kan därmed säga att män som grupp 

fortfarande har större ekonomisk makt i Sverige då kvinnor till större del arbetar deltid inom 

en arbetsmarknad som fortfarande till stor del är patriarkalt strukturerad (Wahl et al. 2018).  

Homosocialitet och homosocial reproduktion  

Sociologen och professorn i Organizational behavior på Claremont University, Jean Lipman-

Blumens, myntade begreppet homosocial reproduktion i sin teori om könssegregering i 

organisationer från 1976. Blumens gav en förklaring till varför kvinnor och män ges olika 

förutsättningar i organisationen där män innehar de dominerande positionerna i 

organisationen (Gillberg 2018). Teorin förklarar hur människor tenderar att rekrytera och 

befordra de som liknar dem själva, särskilt till högre positioner inom organisationer vilket får 

till konsekvens att människor som avviker eller uppfattas som annorlunda stängs ute från just 

dessa positioner (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Även Holgersson (2003) har 

utforskat homosocial reproduktion i sin studie om rekrytering av företagsledare. Med teorin 

om homosocial reproduktion kunde hon beskriva hur rekryteringen av företagsledare gick till 

med tillägg av att den homosociala reproduktionen tycks återskapa bå mäns överordning och 

kvinnors underordning. Hon anser att detta fenomen blev särskilt framträdande då 

informalitet präglar rekryteringsprocessen, att välja bort det som är annorlunda tycks vara en 

praktisk riskminimering men det kan även bli till en självuppfyllande profetia att utlämna 

människor med annan bakgrund (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Även Rosabeth 

Moss Kanter, sociolog och professor på Harvard Business School har studerat homosocial 

reproduktion. Hon menar att män väljer att anställa andra män dels på grund av den situation 

som chefskapet innebär men också med orsak av social konformitet. Dessa faktorer kan då bli 

http://scb.se/
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förutsättningar för att göra karriär vilket sin tur innebär både högre anseende, status och 

större belöningar (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Ett system som reproducerar 

mäns rådande överordnad och förfördelning i arbetslivet.   

 

Homosocial reproduktion kan även ses ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att 

samma principer tycks återges i alla situationer där sociala kategorier är underrepresenterade 

utöver kön. Dessa kategorier är exempelvis klass, etnicitet, sexualitet, religiös åskådning, 

ålder och så vidare (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011).  

 

Gillberg (2018) menar att homosocialitet tar sig uttryck genom att mäns intressen i första 

hand riktas mot deras sociala gemenskap och relation till andra män, då de har lättare att 

beundra och se upp till varandra. Det är också där de främst söker bekräftelse. Det omfattar 

utöver arbetsplatsen både nätverk och andra sammanhang där lojaliteten med andra män 

växer (Gillberg 2018). Vidare förklarar Gillberg (2018) att den homosociala effekten tycks 

hjälpa att förklara varför jämställdhet tar så lång tid att uppnå även när man reglerat formella 

orättvisor. Dock är hon tydlig med att dessa beteendemönster inte bör ses som essentiella 

utan snarare som uttryck för maktförhållandet mellan könen, genusordningen.  

 

Ett begrepp som gärna förväxlas med homosocialitet är homogenitet som istället står för 

samma, alltigenom lika eller av enhetligt art (NE.se). Begreppet beskriver när en grupp består 

av människor som är väldigt lika varandra. Det kan gälla exempelvis ålder, kön, klass eller 

etnicitet. 

Förändring och hinder  

Sociologen Rosabeth Moss Kanter, professor på Harvard Business School, publicerade 1977 

en studie om betydelsen av kön i organisationer med titeln Men and women of the 

corporation (Kanter 1977). Genom att beskriva vilka positioner kvinnor och män befann sig 

på i organisationen kunde hon visa vilka möjligheter och begränsningar dessa positioner gav 

upphov till, och även synliggöra de begränsade möjligheterna att förändra den 

organiseringen. Eriksson- Zetterquist & Styhre (2007) menar att Kanters resultat visar att 

roller och positioner inom organisationen kan förklara varför män och kvinnor verkar handla 

på olika sätt. Kanter menar att så länge organisationer fortsätter göra samma saker så kommer 

utkomsten vara densamma. Det kommer inte hjälpa att byta ut män mot kvinnor eftersom det 
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bara skulle leda till att maktbalansen skiftade över till den nya gruppen i majoritet. Hon anser 

att för att uppnå jämlikhet och förändring ska komma till stånd ligger ansvaret på strukturen 

och inte individen därför behöver organisationen genomgå förändring (Eriksson-Zetterquist 

& Styhre 2007).   

Rosabeth Moss Kanter identifierar tre strukturer som möjliggör att endast män tillhör “den 

innersta cirkeln”, dessa är möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen. Hon 

påvisar också hur manliga chefer hade problem med kvinnor som var “olika dem själva”, 

något som ryms inom problematiken om homosocial reproduktion (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre 2007), det vill säga att vi gärna omger oss av människor som är lika oss själva.  

Kortfattat kan möjlighetsstrukturen förklaras som de möjligheter som medföljer en viss 

position, och som utifrån positionen möjliggör en persons beteenden relaterat till arbetet. 

Maktstrukturen kan förklaras som möjligheter att få saker gjorda vilket i sin tur påverkar hur 

vi ser på personen ifråga utifrån hur mycket eller hur lite makt denne har. Ju mer makt desto 

mindre vikt läggs vid könstillhörighet. (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). 

Frekvensstrukturen syftar på hur många av en respektive kategori som är representerade i 

exempelvis en arbetsgrupp. En brist eller minoritet kan göra dessa personer till “tokens”, 

symboler eller representanter för den gruppen. Det vill säga att när en kvinna blir token ses 

hon som representant för sin kategori i egenskap av kvinna. Detta ger konsekvenser på både 

beteende och spelrum. Dels på grund av uppmärksamheten och synligheten och dels på grund 

av kontrasten personen utgör mot övriga gruppen. Det kan få till följd att den dominerande 

kulturens gränser tydliggörs men också till assimilering, en anpassning som gör att personen 

lätt fastnar i en given roll (Jensen & L. Wilson 2011). En person som hamnar i positionen av 

att vara token blir alltså både en representant och ett undantag för den grupp den 

representerar.  Kanter menar att dessa strukturer gör könen bundna till processer och 

strukturer som medföljer organisering och situation.  Även om hon också anser att antalet 

anställda och roller skulle kunna ha större strukturell effekt än könsskillnader menar hon ändå 

att könsroller verkar reproduceras just genom organisatoriska positioner (Jensen & L. Wilson 

2011). Rosabeth Moss Kanter har kritiserats för sin brist på koppling till genus av främst 

feministiska teoretiker och särskilt i frågan om teorier kring genus i förhållande till makt. Där 

menar kritiker att hon missar att problematisera det obalanserade maktförhållandet som 

medföljer chefspositioner och att vara född man (Jensen & L. Wilson 2011).  Formella 

maktpositioner framhålls dock av Gillberg (2018) inte som ett omisskännligt tecken på makt 

utan hon lyfter även Michel Foucaults resonemang att makt inte är något som finns 

inneboende i individen. Makt är ett faktum som uppstår i interaktion mellan människor. Det 
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skulle innebära att utöver en formell position så behövs även omgivningens legitimitet och 

erkännande för att den kopplingen ska få betydelse.  

 

Eriksson-Zetterquist & Renmark (2011) lyfter i sin studie Jämställdhet i organisationer - hur 

förändring görs hållbar hur jämställdhet inte är ett problem som kan ses oberoende av andra 

förändringar som sker i organisationen. Det kan exempelvis innefatta motsättningar mellan 

yrkesgrupper eller konflikter mellan andra grupper eller avdelningar vilket påverkar 

förutsättningarna att uppnå hållbar jämställdhet. Dessa faktorer kan både hjälpa och hindra ett 

förändringsarbete. Deras studie visar på att det är centralt att man tar hänsyn till olika 

processer som pågår i organisationen när man observerar huruvida förändring av jämställdhet 

har skett eller inte.  

 

När Lena Abrahamsson studerade organisationsförändringar i sin avhandling Att återställa 

ordningen (2009) observerade hon tre typer av organisationer: Starkt mansdominerade, 

könsblandade och “kvinnoarbetsplatser” där könsuppdelning av arbetsuppgifter och 

positioner var stark. När man på dessa arbetsplatser försöker frångå en byråkratisk och 

hierarkisk struktur till en mer platt organisationsform med decentraliserad styrning 

uppfattades både dämpare av förändringseffekten men också återställande faktorer av olika 

grad beroende av organisationstyp. Abrahamsson (2009) definierar återställare som medvetna 

eller omedvetna handlingar som ser till att organisationen återtar sin ursprungliga form. De 

kan vara både tillfälliga och permanenta där hon menar att könsmaktsordningen är en 

strukturell form av återställare. Dämpare mot förändring kan vara att formella statustrappor 

införs, att man sätter nya titlar på män eller skapar andra incitament och sidoförmåner för att 

öka männens status. Förändringar visade sig vara enklast att genomföra där könskodade 

arbetsuppgifter var mindre framträdande och där fördelningen av män och kvinnor var mer 

jämn (Abrahamsson 2009). Hon påtalar även problematiken kring könsneutralitet, att 

organisationer uppvisar attityden att man redan är jämställda vilket ger organisationen en 

benägenhet att istället förminska de vittnesmål som pekar i motsatt riktning. Abrahamsson 

(2009) konstaterar även att just platta organisationsstrukturer tycks vara ett hot mot 

könsmaktsordningens premisser.  
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Metod och metodologiska överväganden  

I detta kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Med utgångspunkt i valet av en 

kvantitativ ansats redovisar vi utformning av enkäten, genomförandet, kontrollvariabler samt 

svarsfrekvens. Vi diskuterar vidare etiska överväganden och studiens tillförlitlighet.  

 

Val av metod 

Då vi utifrån syftet eftersträvade att få en helhetsbild av hur HR-staben ansåg sig ligga till 

kunskapsmässigt och organisationsmässigt ur ett jämställdhetsperspektiv valdes kvantitativ 

metod. Bryman (2011) beskriver kvantitativ metod som något som används när forskningen 

syftar till att samla in och sammanställa numeriska data. Studien genomfördes via en 

webbenkät och riktade sig till samtliga 100 medarbetare inom HR-staben på Region 

Västerbotten.  

 

Litteratursökning 

För att samla in tidigare forskning och teorier att utgå ifrån samt för att skapa en förståelse för 

forskningsfältet utfördes först en inledande, och därefter kontinuerlig sökning av 

referenslitteratur. Sökverktyg som användes var primärt Umeå Universitets biblioteksdatabas 

men även Google Search, Google Scholar och DiVA. Sökningarna genomfördes både på 

svenska och engelska för att få fram så mycket information som fanns att tillgå i området 

besläktat med studiens syfte och frågeställningar. Merparten av den litteratur som använts har 

funnits i svenska källor. Sökord som använts är exempelvis “jämställdhet”, “självskattning”, 

“self-evaluation”, “jämställdhet i organisationer”, “equality in organizations”, 

“förändringsarbete”, “homosocialitet” och “sexism”.  Genom att utforska uppsatser och 

litteratur som kom fram genom databassökningar fann vi ytterligare användbara och 

fördjupande källor genom att gå igenom dessa skrifters referenslistor. Vi har även haft viss 

användning av kurslitteratur som tidigare nyttjats under personalvetarutbildningen.  

 

Utformning av enkäten  

Som insamlingsmetod av data användes en webbenkät. Bryman (2011) menar att det är ett 

praktiskt verktyg när en relativt stor grupp undersöks under en kortare tidsperiod. Han klassar 
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webbenkäter som både en potentiell form av strukturerade intervjuer där respondenterna ges 

möjlighet att svara fritt, men också som enkäter där man svarar på frågor med 

flersvarsalternativ. Han påvisar att en blandning av dessa passar bra när man studerar större 

grupper. Inledningsvis i vårt arbete fick vi ta del av en redan färdig enkät framtagen av 

VKNA, för den tilltänkta organisationen att använda i sin jämställdhetsutbildning. Ett 

enkätinstrument utgör ett snabbt, enkelt och billigt verktyg för att överblicka nuläget och 

underlättar även att återkomma med uppföljningar då de är enkla att replikera (Bryman 

2011). En förutsättning för att enkät som datainsamlingsmetod ska fungera är att 

populationen är stor. Vår studie vände sig till 100 personer vilket ger effekten att ingen 

individ behöver känna sig utpekad och ger ett gediget underlag. Fördelen är även att ingen 

behöver gå in i detaljer om frågor som kan upplevas känsliga att svara på och respondenten 

påverkas inte av intervjuaren vilket gör att man helt undviker ”intervjuareffekten” (Bryman 

2011). Alla som deltar får samma frågor och enkäten kan anpassas efter den tilltänkta 

gruppen bättre eftersom man själv kan välja när man vill delta, inom utsatt tidsram (Bryman 

2011). En enkät ger möjlighet till att skapa en god uppfattning om gruppens allmänna 

attityder, även om enkät också har svagheter. Bryman (2011) påtalar exempelvis att man inte 

får möjlighet att ställa följdfrågor och att enkäter kräver att frågorna är genomtänkta, 

ändamålsriktiga och inte allt för många till antalet för att undvika att respondenterna ledsnar 

och väljer att inte svara. Det gör det även möjligt att jämföra med statistik internt såväl som 

externt och att arbetsgruppen även kan bli till ett organisatoriskt exempel som kan jämföras 

mot annan intern statistik. Sammanfattningsvis passar metodvalet väl till vårt syfte och de 

frågeställningar vi ämnat besvara.   

 

Bearbetning  

Enkäten som inledningsvis presenterades för oss innehöll frågor riktade till medarbetare som 

ska genomgå en jämställdhetsutbildning inom organisationen. Den bestod utav 20 

självskattningsfrågor som behandlar dels uppfattningen av sin egen kunskap inom området 

jämställdhet samt i vilken utsträckning man upplever arbetsplatsen som jämställd vilket 

matchade vårt syfte väl. Fördelen med att använda tidigare konstruerade frågor är att de är 

beprövade av andra forskare (Bryman 2011). Majoriteten av frågorna var utformade som 

påståenden med svarsalternativen i en skala från 1 – 5 där 1 anger minimumvärdet, det vill 

säga när man inte håller med, och 5 anger maximumvärdet när man helt instämmer med 

påståendet. Figur 2 är ett exempel på hur frågorna är uppbyggda, i påståendeform och med 
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svarsskalan. Eftersom enkäten är webbaserad så är dock skalan konverterad, där deltagarna 

markerar ett sifferalternativ per fråga istället för en markering efter en linje. 

 

Figur 2. Exempel på hur frågorna utformats i VKNA-enkäten 

 

När vi via mail tagit del av enkäten Region Västerbotten önskade genomföra hölls 

inledningsvis ett möte mellan oss och HR-strateg samt jämställdhetsstrateg hos Region 

Västerbotten. Vi diskuterade hur våra olika syften kunde mötas genom användandet av den 

tidigare nämnda enkäten. Vi kom därefter fram till att det kunde behövas ytterligare 

frågeställning för att få ett helhetsperspektiv över hur personalen upplever organisationens 

jämställdhetsarbete.  

Vi utformade därför följande fråga med samma skalnivå i svarsalternativet: 

 

” Jag upplever att jämställdhetsfrågor är högt prioriterade arbetsmiljöfrågor inom 

organisationen.”   

 

Bryman (2011) rekommenderar att enkäter helst inte innehåller så många öppna frågor då det 

i regel gör att informanter väljer bort att svara på dessa. Av den anledningen ansåg vi att de 

befintliga frågornas utformning passade även för vårt syfte med ett ytterligare tillägg av en 

fritextfråga på slutet för att öppna för egna formuleringar och tankar. Vi formulerade utifrån 

syftet följande fråga: 

“I Sverige uppfattar vi oss som relativt jämställda, men så ser det inte alltid ut i verkligheten. 

Utifrån din självskattade upplevelse av jämställdhet på din arbetsplats, är det något övrigt i 

relation till enkäten som du vill framföra?” 

 

Fritextfrågor ger utrymme för deltagaren att återge om denne uppfattar att något missats, vill 

förklara något mer i detalj samt för egna formulerade åsikter. Dock pekar Bryman (2011) på 

att det är viktigt att sådana frågor uppfattas som relevanta och viktiga för att de inte ska 
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lämnas obesvarade. Därför lade vi stor vikt vid att formulera den frågan så bra som möjligt 

samt förankrade den med berörda inom organisationen innan färdigställandet av enkäten. 

 

Kontrollvariabler 

För att kunna analysera samband är det viktigt att addera kontrollvariabler för att uppnå 

solida resultat och undvika skensamband. Vi funderade på vilka kontrollvariabler vi trodde 

skulle kunna påverka den självskattade jämställdhetsupplevelsen. Inledningsvis i enkäten 

besvaras könstillhörighet som valbara alternativ, dessa omfattar man, kvinna eller trans. Efter 

vidare samtal adderades ytterligare kontrollvariabler ålder som bakgrundsdata i form av 

åldersintervall om 5 år.  Detta ansåg vi nödvändig för att kunna jämföra resultatet och kunna 

undersöka vilka eventuella faktorer som påverkar uppfattningarna om jämställdhet utöver 

kön. Enligt Bryman (2011) kan tillägget av en tredje variabel bidra till detta. Vissa faktorer 

finns inte med som variabler som utbildningsnivå eller inkomst som skulle kunna bidra till 

variationer i resultatet. Detta diskuteras vidare i de etiska överväganden samt 

metoddiskussionen. 

 

Genomförandet av enkäten 

Vi fick god hjälp av en medarbetare på Region Västerbotten att formatera enkätfrågorna i den 

plattform de använder sig utav, Netigate. Det är en säker och beprövad plattform som når alla 

respondenter. Det förenklar även för HR-enheten att själva ta del utav data de behöver 

framöver samt tillät oss att få allt material som behövdes till studien. Eftersom 

enkätplattformen var väl beprövad gjordes bedömningen att ingen pilotundersökning 

behövdes. Vi gick igenom enkäten tillsammans med ansvarig i flera omgångar för att finslipa 

utformningen och säkerställa konfidentialiteten och tydligheten i frågorna/påståendena. Innan 

enkäten skickades ut skrevs ett informationsbrev (bilaga 1) som uppgav att enkäten hade två 

syften. Dels för HR-staben själva att kunna följa upp utbildningsinsatsens effekter samt att 

svaren kommer att vara en del utav vår studie. Bryman (2011) uppger att informationsbrev är 

viktiga för att minska risken för bortfall och att det är av stor vikt att vara tydlig med enkätens 

syfte, instruktioner samt varför man valts ut att delta. Informationsbrevet betonade därför 

även de etiska aspekterna som förutsättningar för informanternas deltagande. Huvudsaklig 

avsändare till brevet och enkäten var därför HR-direktören som varit delaktig under 

processens gång. Enkäten gick ut som ett internmejl utifrån Region Västerbottens maillista 
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genom enkätsystemet Netigate. Svarstiden sattes till tio dagar vilket vi bedömde som en 

rimlig svarsperiod samt att enkättidens slutdatum sammanföll med påskhelgen. Bryman 

(2011) betonar vikten av att skicka ut regelbundna påminnelser för att minska risken för 

bortfall och att detta är av särskild vikt när svarstiden är relativt kort. Vi beslutade att två 

påminnelser var rimliga att skicka ut under svarsperioden till dem som ännu inte svarat. 

Första påminnelsen gick ut dag fyra och den andra skickades ut den nionde dagen, på det 

sättet säkerställdes att åtgärder för att uppnå största möjliga svarsfrekvens hade vidtagits. En 

webbaserad enkät gav oss möjlighet att få ut svaren i både excel-format, SPSS-format1 samt i 

diagram vilket gav oss tillgång till en både exakt och överskådlig sammanställning av data 

inom en kort tidsram. För att öka svarsfrekvensen var enkäten även anpassad för 

mobiltelefoner så att informanterna kunde välja att delta oavsett om de befann sig vid sin 

dator eller vid sin smartphone.   

 

Databearbetning och svarsfrekvens 

Med grund i den utbildningsinsats som planerats äga rum, avsedd att avläsa HR-stabens 

jämställdhetskunskaper och attityder innan utbildningen, var det av stor vikt att hela staben 

fick möjlighet att delta i studien. Baserat på syftet att undersöka den specifika gruppen blev 

urvalet ett målinriktat totalurval. Vid målinriktat urval påtalar Bryman (2011) att forskaren 

inte har som syfte att välja slumpmässiga deltagare utan att ett sådant urval istället är 

strategiskt, att personerna väljs utifrån de formulerade forskningsfrågorna. Vidare menar han 

att det är viktigt att påminna sig om att resultaten vid målstyrda urval inte är generaliserbara 

till en population, istället är urvalet en grund för att få en förståelse av sociala företeelser. 

Eftersom man även kan argumentera för att populationen i det här fallet utgörs av enheten så 

bör dock vissa slutsatser kunna dras, eftersom enheten inte kommer jämföras med 

organisationen i stort i den här studien. Enheten kommer alltså inte att betraktas som ett 

stickprov. Urvalet som utgjordes av HR-staben bestod av 100 medarbetare. Bland dessa finns 

chefer och medarbetare inom både HR, lön, företagshälsan och administration. Enkäten var 

även avsedd att kunna följas upp vid senare tillfälle, därför var det av stor vikt att hela den 

berörda gruppen tillfrågades att svara. Vi fick in 77 svar. En hög svarsfrekvens ger ett gott 

underlag till både uppföljning och till analys och förståelse av nuläget. En faktor att ta hänsyn 

till vid den här typen av urval är att urvalsgruppen kan vara av det mer homogena slaget, det 

                                                 
1 Statistikbehandlingsprogrammet IBM SPSS Statistics 24 



22 

 

vill säga att deltagarna är lika varandra i flera avseenden som exempelvis bakgrund, 

utbildningsnivå och uppdrag. Bryman (2011) påvisar att stor homogenitet förutsätter ett större 

urval. Genom att alla ges möjlighet att delta bör underlaget bli fullgott då vi vidtagit de 

åtgärder som går för att undvika att detta blir ett problem. 

 

Skapandet av index 

Vid enkätperiodens slut sammanställdes tre rapporter till oss genom enkätprogrammet 

Netigate. Vi tilldelades resultatet via mail. Rapporterna bestod av en excel-fil med rådata, en 

rapport med grafer och tabeller samt en SPSS-fil. SPSS möjliggör att jämföra data mot 

populationen, att undersöka om samband mellan variabler finns och om dessa är signifikanta. 

Detta var viktigt att kunna studera för att kunna dra större penseldrag och göra mer generella 

slutsatser om gruppens svar. Diagrammen och tabellerna gav oss en snabb överblick över de 

inkomna svaren för en första insyn i utfallet av resultatet. Vi upptäckte här att två av frågorna 

var ställda som negationer (bilaga 3, fråga 13 & 14). Vi vände på dessa i svarsskalan för att 

de skulle överensstämma med hur man besvarat övriga frågor, det vill säga i vilken grad man 

håller med om ett påstående där 1 representerar lågt medhåll och 5 representerar högt 

medhåll. Inledningsvis testades att genom en faktorsanalys låta SPSS gruppera index men då 

logiken inte höll, fördelningen blev 13 frågor i ett index och 1-2 frågor vardera i övriga, valde 

vi utifrån syfte och frågeställningar att skapa egna index byggda på teoretisk grund. Av de 21 

frågorna skapade vi fem index bestående av 3-6 frågor som vi bedömde hörde ihop 

temamässigt. Indexen döpte vi till Organisation, Arbetsplats, Gemenskap, Sexism och 

Kränkande behandling. Huvudpoängen med denna tematik av index är som Jacobsen & 

Thorsvik (2008) skriver att organisationskultur kan fungera som ett styrverktyg genom att 

grundläggande antaganden, normer och värderingar inom organisationen visar på hur man 

bör handla i givna lägen. Det är även ett sätt att synliggöra strukturer och medarbetarnas egna 

delaktighet och bidrag till forskningsfrågan. De påståenden som omfattas av index 

Organisation (bilaga 3 fråga 7-9 & 22) möter upp frågeställningar om organisationskultur 

samt hur jämställdhet uppfattas ta sig uttryck inom organisationen. De påståenden som 

omfattas av index Arbetsplats (bilaga 3 fråga 2-6) har gemensamt att de representerar hur 

respondenterna uppfattar att de personligen arbetar med jämställdhet på sin arbetsplats. De 

påståenden som omfattas av index Gemenskap (bilaga 3 fråga 16-21) handlar om 

uppfattningar kring hur kvinnor och män fördelar utrymmet inom gruppen och individers 

uppfattningar om deras egna delaktighet. De påståenden som omfattas av index Sexism 
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(bilaga 3 fråga 10-12) handlar om uppfattningar av att blivit utsatt för eller utsatt andra för 

sexism på arbetsplatsen. Slutligen de påståenden som omfattas av index Kränkande 

behandling (bilaga 3 fråga 13-15) har gemensamt hur individer har upplevt eller utsatt andra 

för kränkande behandling. För att testa tillförlitligheten på dessa index gjordes även 

reliabilitetstester i SPSS. Index Arbetsplats, Gemenskap och Sexism visade på god 

tillförlitlighet med alphavärde över 0,7. Index Organisation visar ett alphavärde på 0,63 vilket 

fortfarande visar på relevans. Index för Kränkande behandling gav ett negativt alphavärde på 

-2,65 vilket kan förklaras av att två utav frågorna är negationsfrågor och en utav dem inte är 

det. Av den anledningen vände vi på frågorna så att de skulle följa samma logiska följd som 

övriga, det vill säga att höga värden innebär högre medhåll och låga värden indikerar lägre 

medhåll. Vi omformaterade sedan svarsskalan mellan 1 - 5 för varje index till kvartiler vilket 

gav oss hanterbara diagram. I SPSS skapade vi korstabeller för varje index mot variabeln kön 

och skapade diagram i Excel för varje index. Sundell (2009) förklarar regressionsanalys som 

användbart för att visa på effekter av en oberoende variabel på en eller flera beroende 

variabler. Vi gjorde en bivariat regressionsanalys för varje index för att se hur ålder och kön 

påverkar resultatet (bilaga 4). Det gör det användbart för oss då vi i det här fallet tittar på hur 

kön och ålder påverkar hur respondenterna uppfattar jämställdheten på sin arbetsplats och sitt 

eget bidrag till jämställdhet. 

 

Etiska överväganden  

I denna kvantitativa undersökning har vi valt att tillämpa vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa fyra principer är enligt Bryman (2011) de etiska riktlinjer som 

gäller för svensk forskning. I introduktionsbrevet (bilaga 1) informerades deltagarna om 

syftet med enkäten och att deltagandet är både frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi 

har därmed uppfyllt både informationskravet och samtyckeskravet. Respondenterna 

informerades också om att resultatet kommer behandlas konfidentiellt och att inga åsikter 

eller synpunkter kommer att kunna spåras till en enskild person. Under arbetet med enkätens 

slutgiltiga utformande fördes dock diskussioner kring konfidentialitetskravet då resultatet 

kommer användas av både oss och organisationen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska alla 

uppgifter om deltagarna hanteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras 

av utomstående. Då vi som forskare i analysen av resultatet vill kunna jämföra olika variabler 

mot varandra fördes diskussioner om vilka kontrollvariabler som kunde adderas till enkäten. 
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Där bestämde vi i samråd med ansvariga inom organisationen att endast addera ålder som 

bakgrundsdata utöver kön. Hade vi adderat fler variabler som titel eller lön hade resultatet 

varit lätt att avkoda inom gruppen. Därmed valdes endast ålder som kontrollvariabel och 

därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Respondenterna informerades om att resultatet 

kommer användas både till forskningsändamål och som underlag för vidare uppföljning av 

insatser på jämställdhetsområdet inom organisationen vilket gör nyttjandekravet uppfyllt.  

 

Förförståelse 

En viktig aspekt för oss som forskande studenter är vår förförståelse av jämställdhet och hur 

det tar sig uttryck i olika delar av samhället. Vi är båda personalvetarstudenter vid Umeå 

Universitet vilket har gett oss fördjupade kunskaper när det kommer till vårt intresse för 

jämställdhet, organisation och yrkesliv. Vi har båda flerårig arbetslivserfarenhet från större 

organisationer och vi benämner oss båda som feminister med bred och komplex kunskap om 

jämställdhet, maktstrukturer och genusordning. Vidare bör nämnas att en utav oss under 

höstterminen genomförde en nio veckor lång praktikperiod hos den stab vi studerar och där 

densamme av oss för närvarande har en visstidsanställning på deltid. Det innebär att hon 

skulle kunnat vara en del av den population vi undersöker, men vi beslutade av etiska skäl att 

hon inte besvarar enkäten. Därmed undviks bias eller påverkan. 

 

Studiens tillförlitlighet  

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för studiens och resultatets vetenskapliga värde. 

Validitet berör frågan om jag som forskare mäter det jag avser att mäta (Bryman 2011). Har 

vi i vår undersökning besvarat de frågor som ställs i syftet eller har vi studerat något annat 

fenomen? Hög validitet visar också på att resultatet är generaliserbart. Syftet med 

undersökningen är att beskriva och analysera hur man inom arbetsgruppen skattar sin egen 

jämställdhet och sitt bidrag till jämställdhetsarbetet. I enkäten ges exempel och förklaringar 

för att undvika mätfel, tex ”Jag vet hur jag ska gå till väga vid förekomst av olämpliga 

beteenden, sexuella trakasserier, mobbing etc.” (bilaga 3, fråga 11). Vi har även tillfrågat hela 

populationen och inte gjort ett urval vilket ger resultatet hög validitet. Reliabilitet handlar om 

tillförlitligheten i studien, om vi eller någon annan forskare ställde samma frågor igen skulle 

få samma utfall (Bryman 2011). Den ursprungliga enkäten är framtagen av externt 
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konsultföretag med spetskompetens inom området vilket höjer tillförlitligheten. Under 

processen med framtagandet av den slutgiltiga enkäten har vi format och slipat den 

ursprungliga enkäten för att få ett så tillförlitlig datainsamlingsmetod som möjligt.  

 

Organisationspresentation 

Följande kapitel presenterar den organisation som studiens respondenter verkar inom. 

Region Västerbotten2  

Den organisation vi genomfört vår studie inom är Region Västerbotten. Regionen bildades 

den 1 januari 2019 när Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten 

och företagsstöd från Länsstyrelsen slogs samman till en gemensam organisation. Deras 

huvudsakliga uppdrag är hälso- och sjukvård och regional utveckling i länet. Regionen är 

Västerbottens näst största arbetsgivare med ca 10 800 medarbetare fördelade på över 400 

olika yrken. 80 procent av alla anställda verkar inom hälsa- och sjukvård. Region 

Västerbotten är en politisk styrd förtroendemannaorganisation där regionfullmäktige är det 

högsta beslutande organet.  Fullmäktige består av 71 partipolitiska ledamöter som väljs av 

västerbottningarna via allmänna val.  Av dessa 71 ledamöter är för närvarande 35 kvinnor 

och 36 män. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten så 

som regionens mål, budget och skattesats. I regionens fem nämnder och styrelser tas sedan 

politiska beslut om verksamhetens mål, inriktning och budget utifrån fullmäktiges 

övergripande beslut. Dessa är Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för 

regional utveckling, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Alla nämndernas styrelser 

består av förtroendevalda ledamöter från politiska partier.  Varje nämnd har en förvaltning, 

totalt fem stycken. Detta för att ha en tydlig delegationsordning där ansvar kan utkrävas på 

rätt nivå. 

 

Vidare har Region Västerbotten fem staber; Ledningsstab, Ekonomistab, HR-stab, 

Kommunikationsstab och Stab för forskning och utbildning. Staberna har i uppdrag att stötta 

organisationen och verksamheterna i frågor som berör styrning och ledning, personalfrågor, 

                                                 
2 Baserat på aktuell information från Region Västerbottens hemsida 
www.regionvästerbotten.se hämtad 2019-03-29 

http://www.regionvästerbotten.se/
http://www.regionvästerbotten.se/
http://www.regionvästerbotten.se/
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ekonomi, verksamhetsutveckling, forskning och kommunikation. Varje stab har sin egen 

direktör och varierande antal medarbetare. HR-staben består av ca 100 medarbetare och är en 

av funktionerna som verkar under regionstyrelsens förvaltning. HR-staben ansvarar för frågor 

som rör personal och organisation och är uppdelade i ledningsstöd och verksamhetsstöd. 

Ledningsstödet arbetar med förhandling, lönepolitik, avtal, kompetensutveckling, 

personalförsörjning och rekrytering. Verksamhetsstödet arbetar med lön, pension, 

arbetsmiljö, chefsstöd och företagshälsa. Regionfullmäktige har i regionsplanen för 2019 

fastställt fem inriktningsmål för hela organisationen; Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik 

vård, Aktiv och innovativ samarbetspartner, Attraktiv arbetsgivare samt Tydligt ledarskap 

byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt. Före detta Västerbottens läns landstings 

vision lyder: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste 

befolkning. Region Västerbotten kommer under 2019 arbeta med att ta fram en ny gemensam 

vision. 
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Resultat  

Detta kapitel presenterar de bearbetade och sammanfattade resultaten som framkommit i 

studien. Resultaten redovisas i diagram och i text med fokus på de centrala fynd som 

framkommit utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Övergripande enkätresultat  

I följande avsnitt presenteras respondenternas svar. Enkäten skickades ut till samtliga 100 

medarbetare inom HR staben, Region Västerbotten. Totalt fick vi tillbaka 77 avslutade 

enkäter. I figur 3 redovisas hur könsfördelning såg ut av de svarande vilket visar att cirka en 

fjärdedel av respondenterna var män. Ingen respondent uppgav att de definierade sig som 

transperson.  

 

                               
       Figur 3. Könsfördelning i procent     

 

I figur 4 redovisas hur åldersfördelningen såg ut mellan könen av de svarande i procent. 

Utifrån den bakgrundsdata om ålder på respondenterna skapade vi fyra ålderskategorier. 

Dessa är -34 år, 35-44 år, 45-54 år samt 55- år.  Figuren visar att bland medarbetare 45 år och 

uppåt finns det fler män än kvinnor. Bland medarbetare upp till 45 år finns det fler kvinnor än 

män. 
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   Figur 4. Åldersfördelning mellan könen i procent   

 

Vi har vid sammanställningen av enkätens 22 frågor skapat fem index där varje index består 

av grupper om tre till sex påståenden som vi ansåg tillhöra samma tema. De fem indexen har 

vi sedan döpt efter dessa teman och utgör följande kapitelindelning: Organisation, 

Arbetsplats, Gemenskap, Sexism och Kränkande behandling. Vilka av frågorna som utgör 

index redovisas under tillhörande kapitel. För varje figur har även signifikansnivå för index 

skapats. Signifikansen, p-värdet, visar på hur generaliserbart resultatet är på populationen om 

urvalet varit ett stickprov (Bryman 2011). Eftersom urvalet är ett totalurval och därmed utgör 

populationen så blir siffrorna heller inte relevanta eftersom gruppen inte utgör ett stickprov. 

Därför redovisas inte signifikansen vidare. Nedan följer våra bearbetade och sammanfattade 

resultat av varje enskilt index. Avsnittet avrundas med en sammanfattning av den fritextruta 

som avslutningsvis fanns i enkäten. 

 

Organisation   

Index Organisation undersöktes genom fyra frågeställningar som tillsammans användes för 

att mäta de anställdas uppfattningar kring organisation och jämställdhet. Följande fyra 

påståenden ingår: 1. Jag har en god uppfattning om vad begrepp som jämställdhet, genus och 

normer handlar om 2. På möten/arbetsträffar känner jag mig trygg med att uttrycka mina 

tankar och åsikter 3. På våra möten/arbetsträffar tas allas tankar, förslag och idéer emot på 

ett likvärdigt sätt, alla blir lyssnade på 4. Jag upplever att jämställdhetsfrågor är högt 

prioriterade arbetsmiljöfrågor inom organisationen.  
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Diagrammet visar gruppens totala fördelning av svar baserat på kön där kvartil 1 motsvarar 

den fjärdedel med lägre summerade värden av medhåll och kvartil 4 motsvarar högre 

summerade värden av medhåll. Respondenternas svar redovisas i figur 5.  

 

           

 
   Figur 5. Organisationsindex fördelat i procent. 

 

 

Diagrammet visar att män och kvinnor skiljer sig åt i uppfattningar kring jämställdhetsarbete 

och organisation. Nästan 25 procent av kvinnorna håller med delvis eller inte alls med medan 

en större andel män har svarat mot mitten. Kvartil 4 visar att kvinnors och mäns uppfattning 

är jämbördiga. Sett till ålder (bilaga 4, tabell 1) skattar män upp till 44 år jämställdhet och 

organisation högre än äldre män. Även kvinnor upp till 44 år skattar medhåll gällande 

jämställdhet på organisationsnivå högre än de kvinnor som är 45 år och uppåt.  

 

Arbetsplats  

Index Arbetsplats undersöktes genom fem påståenden som tillsammans användes för att mäta 

uppfattningar kring arbetsplats och jämställdhet. Följande fem påståenden ingår: 1. På min 

arbetsplats jobbar vi aktivt för att minska ojämställdhet 2. Jag har koll på vad som görs inom 

min arbetsplats för att främja att arbetsplatsen är jämställd 3. I mitt dagliga arbete jobbar 

jag aktivt för att främja en jämställd arbetsplats 4. Jag vet hur jag personligen kan bidra till 

att min arbetsplats är/blir en jämställd arbetsplats 5. Jag upplever att frågor som rör 

jämställdhet är lätta att prata om och tas emot på ett positivt sätt på min arbetsplats. 

Diagrammet visar gruppens totala fördelning av svar baserat på kön där kvartil 1 motsvarar 

den fjärdedel med lägre summerade värden av medhåll och kvartil 4 motsvarar högre 

summerade värden av medhåll. Respondenternas svar redovisas i figur 6.  
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    Figur 6. Arbetsplatsindex fördelat i procent.  

 

Diagrammet visar att kvinnor i större utsträckning håller med om påståendena i förhållande 

till män. Mer än 40 procent av alla kvinnor håller mycket eller helt med om påståendena, 

medans gruppen män är relativt jämnt fördelade över svarsskalan.  Sett till ålder (bilaga 4, 

tabell 2) skattar kvinnor över 45 år jämställdhetsarbete och arbetsplats något högre än yngre 

kvinnor. För män är det relativt jämnt fördelat oavsett ålder.  

Gemenskap  

Index Gemenskap visas upplevelsen av arbetsplatsens gemenskap kopplad till jämställdhet 

utifrån sex påståenden som berörde delaktighet, raster/luncher och trygghet. Följande sex 

påståenden ingår: 1. Jag får ofta tillfälle att prata om saker som verkligen intresserar mig 

under luncher/fika. 2. Kring fika/lunchborden är alla involverade i samtalen. 3. Kring 

fika/lunchbord pratar alla ungefär lika mycket. 4. Jag lunchar/fikar alltid med samma 

personer. 5. Jag känner mig delaktig och som en ”en i gänget” på min arbetsplats. 6. Jag 

känner mig trygg i alla miljöer och utrymmen på min arbetsplats; så som toaletter, 

omklädningsrum, mötesrum, fikarum, arbetsrum etc.  

Diagrammet visar gruppens totala fördelning av svar baserat på kön där kvartil 1 motsvarar 

den fjärdedel med lägst summerade värden av medhåll och kvartil 4 motsvarar den fjärdedel 

som har högst summerade värden av medhåll. Respondenternas svar redovisas i figur 7.  
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     Figur 7. Gemenskapsindex fördelat i procent. 

 

Diagrammet visar att upplevelsen av gemenskap skiljer sig något mellan män och kvinnor. 

Kvinnor anger till högre andel både att de håller med helt och att de håller med till stor del 

om påståendena kring gemenskap med sammanlagt 53 procent. Motsvarande siffra för män är 

30 procent. 70 procent av männens värden är inom ramen för håller inte alls med och håller 

med till viss del och motsvarande siffra för kvinnor är 47 procent. Det är en jämnare 

fördelning mellan de som upplever lägre gemenskap i indexet där män tenderar att hålla med 

i mindre utsträckning och skattar att de håller med om gemenskaps påståendena generellt 

lägre. Sett till ålder (bilaga 4, tabell 5) så skattar män från 45 år gemenskap som något lägre 

och män under 45 år skattar den som något högre. Vad gäller kvinnor skattar 45 år och äldre 

gemenskap högre än yngre kvinnor.  

Sexism 

Index Sexism redovisar respondenternas upplevelse av förekomsten av sexism på 

arbetsplatsen utifrån följande tre påståenden: 1. Jag upplever att sexism förekommer på min 

arbetsplats. Ex. olämpliga kommentarer/skämt/handlingar utifrån kön, om 

kropp/kläder/beteende. 2. Jag har utsatt andra för sexism. 3. Jag har själv blivit utsatt för 

sexism.  

Diagrammet visar gruppens totala fördelning av svar baserat på kön där kvartil 1 motsvarar 

den fjärdedel med lägst summerade värden av medhåll och kvartil 4 motsvarar den fjärdedel 

som har högst summerade värden av medhåll. Kvartil 4 visar 0,0 då nästan ingen håller med 

till stor del eller helt med. Därav saknas stapel för kvartil 4 (se bilaga 2, fråga 10-12). 

Respondenternas svar redovisas i figur 8.  
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     Figur 8. Sexismindex fördelat i procent. 

 

Diagrammet i figur 8 visar att både kvinnor och män till stor del inte upplever någon 

förekomst av sexism där kvinnor anser så i något högre utsträckning. Bland de som 

instämmer i att det förekommer sexism till viss eller någon del är andelen män något högre än 

andelen kvinnor som håller med, 40 procent av männen och 38 procent av kvinnorna. När 

man även ser till åldersfördelningen (bilaga 4, tabell 3) så är spridningen relativt jämn, men 

det är framförallt män under 45 år som upplever att sexism förekommer i högre utsträckning. 

När det kommer till kvinnor är det en minimal skillnad mellan åldrarna som håller med om 

att sexism förekommer då upplevelsen genomgår alla åldrar, dock redovisar åldersgruppen 45 

år och uppåt något högre medhåll.  

Kränkande behandling  

I indexet för kränkande behandling visas respondenternas upplevelse av förekomsten av 

kränkande behandling kopplad till jämställdhet på arbetsplatsen. Detta utifrån tre påståenden 

som berörde om man själv varit föremål för eller om man själv utsatt någon för kränkande 

behandling. Indexet består utav följande påståenden: 1. Jag blir aldrig utsatt för kränkande, 

obehaglig eller farlig behandling av kollegor. 2. Jag blir aldrig utsatt för kränkande, 

obehaglig eller farlig behandling av kunder/vårdtagare/leverantörer/andra utomstående. 3. 

Jag vet hur jag ska gå till väga vid förekomst av olämpliga beteenden, sexuella trakasserier, 

mobbing etc. 
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Diagrammet visar gruppens totala fördelning av svar baserat på kön där kvartil 1 motsvarar 

den fjärdedel med lågt eller inget medhåll och kvartil 4 motsvarar den fjärdedel som har 

högst medhåll. Respondenternas svar redovisas i figur 9.  

 

            

 
   Figur 9. Kränkande behandling index fördelat i procent. 
 

Diagrammet i figur 9 visar att ungefär 40 procent av männen håller med till låg grad om att 

det förekommer former av kränkande behandling medan närmare 60 procent anser att det 

förekommer till viss utsträckning. Ungefär hälften av kvinnorna håller inte med eller håller 

med till låg utsträckning om att kränkande behandling förekommer, medan nästan hälften av 

dem håller med påståendena och anser att det förekommer eller förekommer i hög 

utsträckning. Sett till ålder (bilaga 4, tabell 4) är det framför allt kvinnor 45 år och uppåt som 

håller med om att kränkande behandling förekommer i högre utsträckning. I övrigt är 

fördelningen relativt jämn i kategorin kvinnor. Bland män är det ingen som håller med helt 

eller nästan helt om påståendena oavsett ålder. 

Fritextsvaren  

I enkäten fanns slutligen möjlighet för respondenterna att lägga till egna kommentarer till en 

öppen frågeställning som formulerats enligt följande: I Sverige uppfattar vi oss som relativt 

jämställda, men så ser det inte alltid ut i verkligheten. Utifrån din självskattade upplevelse av 

jämställdhet på din arbetsplats, är det något övrigt i relation till enkäten som du vill 

framföra?  
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Av de 77 deltagare som svarat på enkäten var det 16 som valde att fylla i ett fritextsvar och 

av dessa var två män och fjorton kvinnor. I deras kommentarer framkommer både insikter 

och reflektioner men även önskemål om vad verksamheten behöver utveckla. Nedan följer en 

sammanfattning av dessa med några direkta citat.  

 

Respondenterna ger en generell bild av att jämställdhet är viktigt för dem. Det nämns att 

ojämställdheten upplevs som mer subtil och svår att prata om och att man anser att det inte 

funnits några forum för diskussion av jämställdhetsfrågor. En annan anser att även om man 

pratar om jämställdhet så är det mer mot specifika uppdrag än mot arbetsgruppen i stort. Det 

framkommer synpunkter om att utveckla ett mer normkritiskt tänkande och att utmaningarna 

är större än kön, att man även behöver vända blicken mot etnicitet och ålder. Flera 

kommentarer lyfter ledarnas och chefernas vikt som förebilder som föregår med goda 

exempel.  

 

“Det är viktigt att lyfta jämställdhetsfrågor till strukturell nivå så att detta arbete inte landar 

på individer att förhandla om normer mellan varandra, där kollegor kan ha fördel av att 

rådande kultur vidmakthålls. Ledarskapet är oerhört viktigt, att chefer föregår som förebilder 

i sina beteenden.”  

 

Flera respondenter uppger också att man anser att det är viktigt att föra samtalen på 

strukturell nivå och inte göra det till en fråga individer emellan. De anser också att man 

behöver se över vilka fördelar, exempelvis samtalstid/talutrymmen som ges. Det ges även 

uttryck för att synliggöra hur kompetenser, positioner, löner och andra förmåner fördelas och 

belönas mer operativt. Några respondenter uttrycker att de upplever att män och kvinnor har 

olika krav på sig och att kraven på kvinnor är högre. Det finns också uttryck för upplevelser 

av ojämställdhet baserat på vilka kompetenser som anses premieras och även baserat på vilka 

som ges tolkningsföreträde.  

 

“Vissa män får inte samma krav på sig som andra främst kvinnor att klara av sina uppdrag. 

Jämställdhet är en fråga som vi pratar om i relation till vårt uppdrag gentemot 

organisationens verksamheter men inte en fråga vi diskuterar i relation till vår egen 

arbetsgrupp.” 

 

Vidare framkommer att det i huvudsak fungerar bra på arbetsplatsen men att man ser fram 

emot utbildningsinsatsen riktad mot jämställdhet, både för att få nya perspektiv och lära sig 

mer om bemötande. Detta ses som något man kommer få nytta av både professionellt och 
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privat. En respondent anser att enkäten borde förtydligat begreppen tydligare för att det fanns 

en oro att vissa avgörande begrepp skulle kunna tolkas fel och därmed ha effekt på svaren.  

 

Analys och diskussion 

Här diskuteras resultatet och lyfter fram de centrala fynden och slutsatserna i förhållande till 

syfte och frågeställningar, kopplat till det teoretiska ramverket. Detta följs av en diskussion 

kring metoden. Vidare diskuteras studiens bidrag och slutligen föreslås fortsatta studier 

utifrån de frågeställningar som uppstått längs arbetets gång. 

Övergripande om analys och diskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån kön beskriva och analysera hur man skattar 

jämställdhet och sitt bidrag till jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Vi vill även utforska hur 

arbetsgruppens insikter kring jämställdhet tar sig i uttryck, detta innan utbildningsinsatser 

genomförts för att kartlägga och analysera utgångsläget. De frågor vi ämnat besvara var hur 

HR-personalen på Region Västerbotten uppfattar jämställdheten på arbetsplatsen, samt hur 

denna grupp skattar sitt nuvarande bidrag till jämställdhet i organisationen. Under detta 

avsnitt ämnar dessa frågor besvaras med stöd av resultaten och det teoretiska ramverket. För 

att skapa enkelhet följer rubriksättningen samma ordning som i resultatdelen. 

 

Organisation 

Gällande självskattningsfrågorna som innefattar index Organisation visar resultaten att nästan 

en fjärdedel av kvinnorna är benägna att hålla med lite eller inte alls. De frågor som har 

besvarats har både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv vilket förmedlar 

Eriksson-Zetterberg & Renemark (2011) perspektiv av jämställdhet i organisationer. 

Författarna menar att det kan tyckas lättare att besluta om, genomföra, följa upp och 

rapportera om de formella insatser som görs för ökad jämställdhet i en organisation än att 

försöka integrera jämställdhet i de dagliga praktikerna. Att nästan 25 procent av kvinnorna 

och 17 procent av männen håller lite eller inte alls med om dessa påståenden kan rimligtvis 

tolkas som en uppfattning i linje med nämnda författares perspektiv, att jämställdhetsarbete 

inte kan bedrivas som ett sidoprojekt utan behöver vara en pågående process integrerat i hela 
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organisationen. Mer än 50 procent av respondenterna håller helt eller till stor del med om de 

påståenden som indexet omfattar, där resultatet kan tyda på en individuell medvetenhet om 

jämställdhetsarbete och betydelsen av genus i organisationen. Detta kan även tyda på en 

medvetenhet om genusordning och genussystem (Hirdman 2001), att det har påverkan inom 

organisationen och jag som individ är medveten om det i olika situationer. Resultatet kan 

också tolkas som att man tror sig vara jämställda. För att uppnå jämställdhet behöver man 

avslöja de problem man ser och inte ser inom organisationer i relation till jämställdhet 

(Eriksson-Zetterberg & Renemark 2011). Då kan det krävas att man tar på sig de så kallade 

“genusglasögonen” för att se de diskurser och nivåer av genusordning, genussystem och 

jämställdhetsperspektiv som genomsyrar både samhälle och organisationer.  

 

Arbetsplats 

De självskattningsfrågor som kopplats till index Arbetsplats ingår uppfattningar om hur 

jämställdhetsarbete bedrivs mer konkret på arbetsplatsen och hur den svarande personligen är 

en del i detta. Resultatet visar att mer än 40 procent av alla kvinnor håller mycket eller helt 

med om påståendena, medans gruppen män är relativt jämnt fördelade över svarsskalan. 

Detta skulle kunna ha en förklaring i en högre medvetenhet bland kvinnor om könsordning 

och genussystem (Hirdman 2001) hos de kvinnliga respondenterna. Genussystemet bygger på 

två principer: isärhållandet av män och kvinnor och hierarkin där mannen är norm och då 

överordnad kvinnan. Det strukturella jämställdhetsarbetet i samhället drivs till största delen 

av kvinnor och använder feminismen som verktyg. Detta medför att kvinnor som grupp 

generellt är mer medvetna om dessa strukturella normer då det är de som är avvikelsen från 

normen. Resultatet visar även att gruppen män är mer jämnt fördelade över svarsskalan vilket 

kan tolkas som en lägre medvetenhet om de strukturella normerna som könsmaktsordning 

innebär. Då män som grupp fortfarande har större ekonomisk makt och deltar på en 

arbetsmarknad som fortfarande till stor del är patriarkalt strukturerad (Wahl et al. 2018) kan 

det ge effekten att män inte reflekterar över hur strukturer påverkar dem. För att aktivt jobba 

för att främja en jämställd arbetsplats bör en kollektiv medvetenheten utvecklas. 
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Gemenskap  

I index för Gemenskap ingår delaktighet, involvering i samtal, talutrymme och trygghet. 

Kvinnor har generellt sett högre värden och är benägna att hålla med om påståendena kring 

gemenskap med 53 procent, där är motsvarande siffra för män 30 procent. Detta skulle kunna 

ha en förklaring i Kanters teori om att en allt för överrepresenterad fördelning av endera kön 

endast skiftar maktobalansen (Jensen & L. Wilson 2011), en förklaring som tycks sannolik 

eftersom denna arbetsplats är tydligt kvinnodominerad. Resultatet kan även förstås utifrån 

teorier om homosocial reproduktion (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007), det vill säga att vi 

gärna omger oss av människor som är lika oss själva. Frågorna som berör gruppens 

gemenskap blir viktiga då det ur ett större perspektiv påverkar förutsättningarna att uppnå 

jämställdhet, detta kan både hindra och hjälpa vid det förändringsarbete det innebär att arbeta 

mot en jämställd organisation. Gemenskap är inte ett oberoende fenomen utan en del av alla 

andra processer inom organisationen vilket också Eriksson-Zetterquist & Renmark (2011) 

lyfter i sin studie.  

 

Sexism 

Majoriteten av respondenterna har uppfattningen att sexism inte förekommer på arbetsplatsen 

och inte heller att man utsätts eller utsatt någon för sexism. Ingen av respondenterna håller 

helt med om att det förekommer uttryck för sexism. Däremot håller 38 procent av kvinnorna 

och 40 procent av männen med till låg eller medelstor utsträckning. Trots att en relativt stor 

del av arbetsgruppen uppger att någon form av sexism förekommer så anser sig en majoritet 

inte ha uppfattat detta. När det gäller medvetenhet kring strukturella problem visar både 

Abrahamsson (2009) och Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) att vi inom organisationer 

tenderar att redan se oss som jämställda och ogärna ser oss som ojämställda eller sexistiska. 

Författarna menar att vi gärna reglerar formella orättvisor men ändå fortsätter bete oss som vi 

alltid har gjort utifrån vilka beteenden och kompetenser som premieras där det görs skillnad 

på manligt och kvinnligt. Homosocialitet är ytterligare en faktor som kan dölja ojämställdhet 

och synen på hur kön värderas (Gillberg 2018).  I denna arbetsgrupp är dock majoriteten 

kvinnor vilket gör resultatet svårare att bedöma, just homosocialitetens inspel kan därför 

behöva studeras närmare för att avgöra eller utesluta påverkan från. Att upptäcka den kultur 

av normer och strukturer som tillåter eventuella uttryck för sexism eller ojämställdhet där 
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man själv verkar är en utmaning. Särskilt i en grupp som präglas av homogenitet, som 

exempelvis en sammansättning av människor med liknande bakgrund där det råder ett 

normativt konsensus för vad som är acceptabelt och inte (Gillberg 2018). Inom en sådan 

homogen grupp kan könsordningen ses som helt normal, medvetet eller omedvetet (Wahl et 

al. 2018). För att öka medvetenhet om vad ojämställdhet och sexism innebär behövs en 

förståelse för hur könsordningen konstrueras i en ständig produktion och reproduktion av 

beteenden bortom formella hinder som man i mycket redan monterat ner (Eriksson-

Zetterquist & Styrhe 2007). Våra svar visar på nollresultat för kvartil 4 vilket kan visa på en 

medvetenhet om vad ojämställdhet och sexism innebär, och att det inte uppfattas förekomma 

inom arbetsgruppen till stor del eller inte alls. Sociologen Joan Acker som forskat kring 

organisation och kön menar att skapandet av kön är integrerat i organisationers aktiviteter och 

interaktioner (Wahl et al. 2018). Kanter menar att för att organisatoriskt få till förändringar 

behöver organisationen också göra något den inte gjort tidigare eftersom man kommer 

upprepa samma resultat så länge man fortsätter göra samma saker som man alltid har gjort 

(Jensen & L. Wilson 2011). Om detta index utfall är ett resultat av detta är svårt att säga, men 

det kan visa på upprepning av konstruerade beteenden.  

 

Kränkande behandling 

Index för Kränkande behandling innefattar trygghet, utsatthet, om man utsatt andra för 

sexism och om man vet hur man ska gå tillväga om man blivit utsatt för sexism. Närmare 60 

procent av männen anser att det förekommer till viss utsträckning. Hälften av kvinnorna 

håller inte med eller håller med till låg utsträckning om att kränkande behandling 

förekommer, medan hälften av dem håller med om påståendena helt eller till stor del. Det 

verkar alltså förekomma delade uppfattningar av huruvida kränkande behandling återfinns på 

arbetsplatsen, där ingår också uppfattningar om medvetenhet kring hur man agerar om någon 

utsatts. Ser man på frågorna enskilt (bilaga 2, fråga 13-15 & 21) så klarläggs bilden av att det 

inte råder kunskapsbrist och det är inte heller någon större uppfattning om brist på trygghet. 

Däremot är det en stor spridning mellan högt medhåll och lågt medhåll för om man utsatts 

eller har utsatt någon för kränkande behandling. En orsak skulle kunna vara att det är ett 

omfattande begrepp som innefattar alla typer av kränkningar utöver sexuella trakasserier och 

mobbning, men också mindre företeelser. Det finns också en oklarhet kring om dessa två 

frågor som ger höga utslag åt båda riktningarna kan ha missuppfattats på grund utav att fråga 
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13 och 14 (se bilaga 2) är ställda som negationer. Bryman (2011) menar att negationsfrågor 

ska undvikas i största möjliga mån då dessa lätt förvirrar respondenten och gör att denne 

svarar tvärtemot sin riktiga uppfattning. Resultatet kan också tolkas utifrån kontexten av 

#metoo-rörelsen, då det kan ses som ett tecken på en högre medvetenhet kring problematiken 

och uttrycken för kränkande behandling. Särskilt kvinnor i åldersgruppen 45- instämde i 

något större utsträckning än andra kategorier vilket talar för att man inte bör avfärda resultatet 

som ett tolkningsfel. Resultatet kan också vara ett uttryck för befintliga könsstrukturer inom 

organisationen (Wahl et al. 2018) och omfattar flera beteenden och uttryck vilket man kan 

behöva lägga tyngd på i kommande utbildning. Detta för att undvika exempelvis fallgropar 

som att individer i minoritet hamnar i position som “token” och blir representanter för sin 

könstillhörighet (Jensen & L. Wilson 2011). 

Fritextsvaren  

Fritextsvaren visar ytterligare detaljer om de uppfattningar som framkommit genom 

resultatets index, exempelvis så ges flera exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck på 

arbetsplatsen. Ojämställdheten benämns som mer subtil och svår att diskutera. 

Organisationskultur innefattar både osynliga och synliga processer, medvetna och 

omedvetna, tankar och beteenden (Wahl et al. 2018). Ett kulturperspektiv skulle kunna ge 

förståelse för vad som åsyftas i fritextsvaren. Vad sker på fikarasterna? Vilka egenskaper och 

kompetenser premieras till olika befattningar? Vilka tar upp talutrymmet? Lägger man 

jämställdhetsansvaret på individen eller på organisationen, mot enskilda positioner eller mot 

arbetsgruppen? Har kvinnor och män olika krav på sig? Synpunkterna är inte enkla att 

förklara. Det som anses som positiva egenskaper hos ett kön kan ses som raka motsatsen hos 

det andra då föreställningar om kön är en del av en normaliserad kultur som också sträcker 

sig utanför organisationens väggar (Wahl et al. 2018). Organisationskultur är dock en stor 

bidragande del i att skapa förväntningar på kön och den är traditionellt präglad av att män 

haft större inflytande över hur organisationen utformats (Wahl et al. 2018). Vidare förklarar 

Wahl et al. (2018) att studier visat att kvinnor ofta är mer medvetna om kulturen och de 

anpassningar som den förväntar sig av dem. Det kan vara en förklaring till varför 

övervägande kvinnor ger uttryck för sina åsikter i fritextsvaren. Wahl et al. (2018) beskriver 

att jämställdhetsarbete har en lång tradition inom just offentlig sektor men att den könsmärkta 

kulturen ändå är svår att bli av med, att kvinnor istället hittar sätt att anpassa sig vilket blir en 

del av att återställa försök till förändring. Vidare kan frågorna som uppstår genom fritexten 
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vara intressanta att studera i en uppföljande studie för att ge en mer allmän förståelse 

eftersom svaren, om än fyllda med viktiga synpunkter, var relativt få sett till gruppen i stort. 

 

Slutsats   

Jämställdhet är subtilt då jämställdhet är något som görs hela tiden och inte är ett projekt med 

en början och ett slut. För att kunna skatta jämställdhet inom en organisation är ett 

strukturperspektiv nödvändigt där ansvaret för jämställdhet inte kan läggas på individnivå då 

det bygger på redan satta strukturer, roller och normer. Vi kan utifrån resultatet inte dra stora 

eller entydiga slutsatser om gruppen då svaren övergripande är relativt homogena och inget är 

extremt avvikande, utöver frågan om kränkande behandling där åsikter går isär men där 

orsakerna är tvetydiga. Att genomföra en utbildning om jämställdhet är dock en del i att öka 

medvetenheten hos respondenterna kring dessa områden och strukturer som omnämnts. Att 

en så stor andel av respondenterna uppfattar sexism som inte förekommande kan vara något 

att utforska i en uppföljande studie efter att utbildningsinsatser genomförts. Har man då 

ändrat uppfattning om vad sexism innebär och hur det tar sig uttryck?  

 

Metoddiskussion 

Hade en annan metod kunnat väljas? 

Då syftet med studien var att kartlägga 100 personers självskattade upplevelse kring 

jämställdhet var kvantitativ metod i form av enkät det mest givande metodvalet. Under den 

inledande planeringsfasen av studien övervägdes att kombinera enkät med intervjuer för att 

fånga upp respondenternas fördjupade tankar och upplevelser kring jämställdhet. En nackdel 

med enkät är att man som forskare inte har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att få 

respondenten att fördjupa sitt svar (Bryman 2011). Då en av oss forskare har en anställning 

inom den stab vi undersöker valde vi att möta upp med en fritextfråga i slutet av enkäten för 

att undvika personlig påverkan som intervju hade kunna bidra med åt båda håll i det här 

fallet. 

 

Hade enkäten kunnat utformats annorlunda? 

Själva utformningen av enkäten ägnade vi mycket tid till. Vi hade en grund att utgå ifrån, 

men vi upplevde inte den som helt kompatibel med studiens syfte. Därav tillägg av en fråga 
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och fritextruta. När svaren var insamlande såg vi att två frågor var ställda som negationer, 

vilket kan ha förvirrat respondenterna. Frågor som innehåller negationer bör undvikas då det 

kan göra att respondenten svarar tvärtom jämfört med sin riktiga åsikt (Bryman 2011). Här 

hade en pilotstudie kunnat förutse detta då en pilotstudie syftar till att synliggöra problem 

med frågorna och åtgärda detta (Bryman 2011). Vi diskuterade vilka bakgrundsvariabler som 

skulle kunna användas och hur många som var önskvärda för att fylla studiens syfte och som 

skulle kunna bidra till variationer i resultatet. På grund av etiska skäl kunde vi addera ålder 

och kön för att kunna hålla anonymiteten. Vi valde av samma anledning bort inkomst, 

befattning och enhet vilket hade kunna ge större variationer och nyanserat i förhållande till 

övriga egenskaper.  

 

Finns det brister i urvalet? 

Med det metodval vi tillämpat utifrån syftet var ett totalurval motiverat. Brister vi såg i 

gruppen av respondenterna var homogenitet gällande arbetsuppdrag och utbildningsnivå 

vilket kan ge homogena resultat. För att motverka detta var det viktigt för studien att minska 

bortfall. Vi valde därför i samspel med organisation att enkätens och det inledande 

informationsbrevets huvudsakliga avsändare skulle vara HR-direktör. Syftet med det var även 

att organisationen själva kommer använda resultatet i sin jämställdhetsutbildning. Två 

påminnelser skickades ut till de som inte svarat för att öka svarsfrekvensen. För att motverka 

homogenitet och låg variation bland svaren adderades även fritextruta som en källa till mer 

tilläggsinformation. 

 

Studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning  

Vi har med denna studie velat ge en bild av hur medarbetarna uppfattar jämställdhet inom 

organisationen och sitt eget bidrag och syn på det arbetet. Vi har stora förhoppningar om att 

resultatet kan bli en plattform att bygga det fortsatta jämställdhetsarbetet på och att vi som 

forskare kan ge både nya perspektiv och fördjupad kunskap. Vi vill att studien ska bidra till 

insikt i hur just den enskilda arbetsplatsen är en del av övergripande strukturer och normer 

samt ge verktyg att använda under utbildning och dagligt arbete. Vi hoppas även att vi kan 

bidra till ett jämställdhetsperspektiv som kommer genomsyra hela organisationskulturen och 

inte bara under en begränsad tid. Det finns få studier om vilka långsiktiga effekter 
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jämställdhetsprojekt har i organisationer och de uppföljningar som finns visar på ofta 

oförändrat resultat eller att projektet föll offer för återställare (Wahl et al. 2018).  

 

Abrahamsson (2009) menar att könsmaktsordningen i sig är en strukturell form av återställare 

för organisationer. Vår studie visar att kvinnor befinner sig i majoritet på arbetsplatsen och 

upplever sig mer delaktiga, involverade och medvetna än männen. Det var även övervägande 

kvinnor som gav uttryck för egna åsikter i fristextsvaren vilket lämnar oss med frågor om vad 

männen tyckte och hur deras tankar hade formulerats. Att studera och följa upp detta 

ytterligare skulle vara intressant. Homosocialitetens effekter på arbetsgruppen vore också 

intressant att få fördjupat förståelse för i en uppföljande studie. Vidare ser vi gärna en 

uppföljning på om utbildningen har gett förändrande effekter på organisationskulturens 

uttryck eller om det i efterhand lett till återställande resultat. En frågeställning skulle kunna 

vara hur den organisatoriska jämställdheten påverkas av punktinsatser. Även frågan om 

förståelse för sexismbegreppet och sexismens uttryck på arbetsplatser kan vara intressant att 

utforska kvalitativt framgent när utbildningen genomförts.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Inom HR stab siktar vi på att bli en hälsofrämjande arbetsplats. En del i detta arbete är att 

jobba med jämställdhet på vår arbetsplats. Vi ska, under de kommande arbetsplatsträffarna, 

få ökad kunskap samt möjlighet att diskutera frågor kopplat mot jämställdhet på vår 

arbetsplats. 

 

För att kunna få en bra grund i vårt fortsatta arbete vill jag att vi tar oss tid att svara på en 

enkät. Syftet med enkäten är att få ta del av er upplevelse av jämställdhet och 

jämställdhetsarbete inom HR-staben. Förhoppningen är att undersökningen ska leda till en 

bild av den aktuella situationen inom HR- staben, samt för att ge möjlighet att följa upp våra 

insatser inom området och därmed kunna bidra till att våra arbetsplatser upplevs jämställda. 

Enkäten är en individuell självskattningsenkät bestående av 22 frågor och uppskattad 

tidsåtgång för att genomföra enkäten är ca. 15 minuter. Senaste svarsdatum är 15 april. 

Uppgifterna kommer att användas som en del i HR-stabens utvecklings- och 

förändringsarbete, men kommer också att utgöra ett underlag till en kandidatuppsats som 

skrivs av två studenter vid personalvetarprogrammet på Umeå Universitet, Lisa Berg & 

Gisela Backlund. 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera hur vi inom HR- staben skattar vår 

jämställdhetskunskap och bidrag till jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Deltagandet är 

frivilligt vilket innebär att du bestämmer över din medverkan och får när som helst avbryta 

ditt deltagande. Inga åsikter eller synpunkter kommer att kunna spåras till en enskild person. 

De uppgifter som framkommer behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att både 

användas till forskningsändamål, samt som underlag för vidare uppföljning av vad våra 

insatser på jämställdhetsområdet lett fram till. Resultatet kommer att redovisas i en 

kandidatuppsats vid Institutionen för Sociologi vid Umeå Universitet. 

 

Vid funderingar som rör kandidatuppsatsen är ni välkomna att kontakta 

lisamonaberg@icloud.com. 

 

Tack för er medverkan!  

 

Vänlig hälsning 

Kia Ronnhed 
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Bilaga 2. Enkäten 
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Bilaga 3. Diagram: Svarsöversikt  

N = 77 av 100 

Fråga 1. 

 

Markera frågorna nedan på en skala 1-5 där 1 är håller inte alls med och 5 är håller helt med. 

 
Fråga 2. 

 
Fråga 3.
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Fråga 4.

 
Fråga 5. 

 
Fråga 6. 

 

Fråga 7. 
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Fråga 8.

 
Fråga 9. 

 

Fråga 10. 

 
Fråga 11. 
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Fråga 12. 

 
Fråga 13. 

 

Fråga 14. 

 

Fråga 15. 
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Fråga 16. 

 
Fråga 17. 

 

Fråga 18. 

 
Fråga 19. 
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Fråga 20. 

 

Fråga 21. 

 

Fråga 22. 
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Bilaga 4. Tabeller: Index med hänsyn till ålder och kön  
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