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Abstrakt 

Syftet med den här studien var att skapa kunskap om vilka påverkansprocesser som uppfattas som centrala 

för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer i en statlig myndighet. Vidare undersöktes om 

likabehandlingsplanen ansågs ha någon påverkan för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer. 

Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer med sex anställda på olika 

befattningar i organisationen. Resultatet tolkades och förklarades därefter utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv. Det framkom att det är flera samverkande faktorer i en organisation som kan åstadkomma 

förändring men att några framstår som mer avgörande. Dessa faktorer visade sig vara ledningens 

engagemang och intresse för jämställdhetsfrågor samt en hög medvetenheten om hur normer och 

stereotypa föreställningar påverkar alla dagliga praktiker som utförs i organisationen.  
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INLEDNING 

Rapporter det senaste året visar att Sverige tappat placeringar på globala jämställdhetsindex och att 

kvinnors representation på de höga positionerna i arbetslivet fortsatt är låg (Ledarna, 2013; The Global 

Gender Gap Index, 2012). I den statliga förvaltningen är 37 % av cheferna kvinnor (Arbetsgivarverket, 

2012) vilket innebär en högre representation av kvinnor på chefsnivå jämfört med samhället i övrigt. Inom 

näringslivet dominerar män på de ledande befattningarna och i styrelser är ordförandena fortfarande oftast 

män och kvinnor är suppleanter (SCB, 2012). Under de senaste åren har andelen kvinnliga chefer 

visserligen ökat men om utvecklingen fortsätter i samma takt som under de senaste 10 åren kommer det 

dröja till år 2031 innan det finns lika många kvinnliga som manliga chefer (Ledarna, 2013). 

 

Är det då en slump att det ser ut så här? Svaret, som är utgångspunkten för den här uppsatsen, är nej. 

Könsuppdelningen i arbetslivet speglar den genusordning som finns i samhället (Wahl, 2001). Kvinnor 

lägger fortfarande mer tid än män på det oavlönade hemarbetet, en otillräckligt utbyggd barnomsorg, en 

högre sjukfrånvaro och fler VAB-dagar är exempel på hur genusordningen i samhället får konsekvenser 

för kvinnorna i arbetslivet (Prop. 2013/14:1; SCB, 2012). Man ska emellertid vara medveten om att det 

inte är möjligt att av jämna siffror och procent dra slutsatsen att med det följer verklig jämställdhet. 

Kanske döljs en kvalitativ ojämlikhet som innebär att de kvinnliga cheferna återfinns på lägre nivåer, har 

färre underställda och lägre löner än de manliga cheferna. Olika chefspositioner innebär olika grad av eget 

bestämmande och mandat att agera; det kan till exempel handla om vilket inflytande chefen har över 

strategiska beslut eller budgetfördelning. Det har visat sig att kvinnor oftare är chef på mellannivå med en 

lägre grad av inflytande och påverkan och kvinnliga chefer är vanligare inom offentlig sektor (Prop. 

2013/14:1).  

 

I alla organisationer finns strukturer och praktiker som växt fram och formats med tiden. På grund av 

mansdominansen har män haft mer inflytande över hur arbetsvillkoren formulerats vilket i förlängningen 

påverkat hela livssituationen för både kvinnor och män (Linghag, 2009). Det faktum att kvinnor av olika 

samverkande processer, både inom organisationer och på det sätt som samhället är uppbyggt, inte når de 

ledande positionerna i arbetslivet i samma utsträckning som män har påverkan och betydelse i flera 

aspekter. Forskare inom den feministiskt vetenskapliga traditionen tar upp att en arbetsmarknad med en 

ojämlik fördelning och tillgång till de högsta positionerna är en fråga om rättvisa. Andra aspekter är att 

organisationerna går miste om kompetens, kreativitet, nya perspektiv och kvinnors erfarenheter när 

rekryteringsbasen är för homogen. (Albinsson & Arnesson, 2002; Wahl, 1992). Också de statliga 

skrivningarna tar fasta på att lika möjligheter och förutsättningar för könen har ett värde i sig, men också 

ett samhälleligt ekonomiskt värde eftersom kompetens tillvaratas (Skr. 2008/09:198). 
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Den här uppsatsen utgår ifrån antagandet att en jämn könsfördelning bland chefer på en arbetsplats inte är 

en slump utan ett resultat av en medveten ambition och strävan att uppnå det. Uppsatsen vill belysa vilka 

faktorer i organisationen som påverkar detta genom en fallstudie av en statlig myndighet med en jämn 

fördelning. Av den utvalda myndighetens, som är Riksdagsförvaltningen, årsredovisning kan man utläsa 

att ”(…) andelen kvinnliga chefer inom Riksdagsförvaltningen fortsätter att ligga nära 50 procent” (Redog. 

2012/13:RS2, s. 50). Riksdagsförvaltningen har haft en ökad andel kvinnliga chefer ända sedan 

mätningarna började redovisas 2006. Därför menar jag att det är relevant att undersöka om det finns några 

nyckelfaktorer som verkar positivt för en jämn könsfördelning bland chefer. 

 

Ämnet pedagogik definieras vid Umeå universitet som ”en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap 

om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, 

lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.” (Nilsson, 2005). Inom pedagogik bedrivs forskning 

kring området genus och pedagogiska processer i samhället och institutionens beskrivning lyder: ”vi 

studerar genus som processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang. Dessa påverkansprocesser undersöks i pedagogiska praktiker inom exempelvis 

skola, familj, arbets- och föreningsliv. Vår forskning fokuserar genus och makt i relation till hur och varför 

vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan 

generationer, grupper och individer.” (Umeå universitet, pedagogiska institutionen). Forskning inom det 

här området har bl.a. tittat på jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen och i artikeln ”Myrsteg mot en 

jämställd idrott” (Wickman, 2012) menar artikelförfattaren att diskriminering på grund av kön inom 

idrottsrörelsen ska förstås som en process och inte betraktas som enstaka fall av diskriminering. Det är 

genom att se den systematiska diskrimineringen och diskriminerande strukturer som ett förändringsarbete 

mot ökad jämställdhet kan bli framgångsrik.  

 

Inom ramen för ämnet pedagogik har flera forskare från olika delar av världen undersökt hur 

chefstjänsterna är fördelade mellan könen inom den akademiska världen. I forskningsgenomgången ger jag 

exempel på några studier som allesammans pekar på att det finns diskriminerande strukturer och processer 

som missgynnar kvinnor. Flera av studierna lyfter fram betydelsen av genus och hur maktfördelningen och 

organisatoriska strukturer samverkar i processer som resulterar i att kvinnor diskrimineras. I min sökning 

efter tidigare forskning inom det här fältet, i Sverige, hittade jag endast en avhandling som behandlade 

detta forskningsfält inom pedagogiken. Avhandlingen undersökte vilka processer i två organisationer, ett 

företag och ett universitet, som verkar för jämlikhet och vilka pedagogiska dilemman som skapas 

(Angervall, 2005). Min studie syftar till att bidra med ökad kunskap om vilka påverkansprocesser för 

jämställdhet i organisationer som uppfattas som centrala och fokuserar en statlig myndighet som uppnått 

en jämn könsfördelning av chefer. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Mitt syfte med studien är att skapa kunskap om vilka påverkansprocesser som uppfattas som centrala för 

att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer i en statlig myndighet och hur dessa kan förstås utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv. För att kunna göra det så vill jag besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilken uppfattning finns hos anställda på myndigheten om vilka de viktigaste faktorerna är när det 

gäller att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer på myndigheten? 

• Vilken uppfattning finns hos anställda på myndigheten om vilken påverkan likabehandlingsplanen 

har för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer?
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TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt redogörs inledningsvis för orsaker till en ojämn könsfördelning bland chefer och 

ledare i samhället som den feministiska och pedagogiska forskningen identifierat. Det redogörs också kort 

för en statlig utredning om kvinnor på ledande poster i näringslivet samt vilka åtgärder regeringen vidtagit 

inom ramen för en särskild jämställdhetssatsning i syfte att öka andelen kvinnliga i chefer i staten. 

Avslutningsvis fastställs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

Inom den akademiska världen har den feministiska forskningen lyft fram orsakerna till bristen på kvinnor i 

ledande befattningar i organisationer. Teorier om genusordning och genusstrukturer i samhället 

problematiserar och synliggör faktorer som missgynnar kvinnor i arbetslivet. Att förklara varför kvinnor 

inte är representerade på de högsta positionerna är komplext eftersom många samverkande processer är 

involverande, såväl inom en organisation som utanför i samhället. Ibland används metaforer för att 

illustrera komplicerade fenomen och ett av de mer använda inom genusforskningen är det så kallade 

”glastaket”. Glastaket försöker illustrera den osynliga barriär av ekonomiska, kulturella och organisatoriska 

faktorer som hindrar kvinnor att göra karriär. Begreppet har varit användbart för att förstå de 

bakomliggande mekanismerna till varför inte kvinnor som grupp når de hösta positionerna i arbetslivet.  

Glastakets mekanismer var utgångspunkt för en surveyundersökning som tittade närmare på orsakerna till 

att kvinnor var underrepresenterade på de höga tjänsterna inom akademin (Bain & Cummings, 2000). 

Genom att sammanställa data från 10 olika länder från olika världsdelar kunde de identifiera faktorer som 

verkar positivt på andelen kvinnor på höga positioner. Några sådana faktorer är graden av jämlikhet i 

landet och kvinnors representation i till exempel parlament och näringsliv. Ju högre jämlikhet och 

kvinnorepresentation i samhället desto fler kvinnor på höga poster i arbetslivet (Bain & Cummings, 2000).  

 

Anna Wahl (1992) formulerade i sin avhandling begreppet könsstruktur och menar att det är ett 

användbart verktyg för att analysera och synliggöra skillnader mellan könen i organisationer. Genom att 

titta på den antalsmässiga fördelningen av kvinnor och män, graden av segregering i sysslor och positioner 

samt den hierarkiska fördelningen av makt får man en bra överblick över en organisations könsstruktur. 

Tendensen verkar vara att ju fler kvinnor som finns på samma nivå i en organisation desto mindre blir 

risken för diskriminerande behandling av kvinnor (Wahl, 1992). En annan forskare, amerikanskan Joan 

Acker, har fokuserat på hur kvinnors förutsättningar ser ut inom organisationer och hur könet integreras i 

pågående aktiviteter och processer vilka skapar en könsuppdelning. Acker identifierade fyra olika 

”ingångar” som skapar dessa könsuppdelningar och som kan användas för att studera kön i 

organisationer. Ingångarna är dagliga praktiker, symboler, interaktioner och identitetsarbete (Acker, i 

Linghag, 2006). 
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Bagilhole (1993) undersökte vilka institutionella processer som villkorade kvinnliga akademikers 

möjligheter att nå de högre posterna i ett universitet. Genom att intervjua 43 kvinnor på olika poster inom 

universitet synliggjordes ett flertal faktorer som utgör svårigheter och hinder för kvinnor som vill göra 

karriär. En påtaglig faktor var den minoritetsposition kvinnorna hade vilket gjorde att de var extra synliga 

och exponerade för granskning men samtidigt osynliggjorda för att de var så få vilket ledde till att de 

isolerades och saknade det stöd, nätverk och kontakter som skulle främjat deras karriärer (Kanter, i 

Bagilhole, 1993). Bagilholes studie visade också att den informella rekryteringsprocessen som fanns på 

universitet utgjorde ett område där kvinnor diskriminerades. Kvinnornas kunskaper undervärderades som 

en följd av den manliga strukturen. Åtgärder för att komma tillrätta med dessa utestängande faktorer var 

att höja medvetenheten om kvinnors karriärvägar och att undanröja fördomar och diskminerande 

praktiker (Bagilhole, 1993). I en ny studie 2002 konstaterade Bagilhole att kvinnor fortfarande var 

underrepresenterade på högre poster inom akademin och att jämställdhetsarbetet gått långsamt. Hon 

konstaterar också att kvinnor som har nått höga poster inom akademin oftare är barnlösa och de kvinnor 

som har barn tror att de skulle nått högre om de kunnat arbeta fler timmar och varit mer flexibla 

(Bagilhole, 2002). Studien fokuserade på att undersöka skillnaderna mellan olika jämställdhetsåtgärder och 

hur de implementerades i organisationen. En bidragande orsak till att jämställdhetsarbetet har svårt att 

skapa förändring, och därmed består den manliga hegemonin, är hur makten är fördelad i organisationen. 

De höga akademiska tjänsterna, som oftast innehas av män, innebär av tradition en betydande grad av 

självständighet och därför kan de strunta i jämställdhetsarbetet utan att behöva riskera något. En annan 

faktor var uppfattningen att det är kvinnorna som ska ändra sig, inte organisationen, och detta 

manifesterar en blindhet för hur det obetalda arbetet är fördelat mellan könen. Studien belyser, med hjälp 

av kvalitativ metod, olika osynliga barriärer för kvinnors karriärmöjligheter som inte varit möjligt att 

identifiera med kvantitativa metoder (Bagilhole, 2002). 

 

Inom olika organisationer råder olika förhållanden och kulturer som måste analyseras och förstås om man 

vill komma tillrätta med en sned könsfördelning bland chefer. En lagstiftning måste åtföljas av strukturella 

förändringar som påvisar och utmanar en manlig hegemoni (Kjeldal, Rindfleish & Sheridan, 2005). 

Genom att låta tre kvinnor få berätta om sina upplevelser ville Kjeldal et al. (2005) synliggöra vilka hinder 

eller strukturer i en organisation som kvinnor upplever att de möter. Ett exempel på en sådan struktur 

som behöver belysas om man strävar efter förändring är det som Kanter (Kanter, i Kjeldal, Rindfleish & 

Sheridan, 2005) benämner ”homosocial reproduktion”. Begreppet innebär att människan tenderar att 

favorisera ”likhet” när det gäller ålder, kön och ras och att samma värderingar och egenskaper förutsätts 

hos den andre. Detta innebär i praktiken att när nya chefer ska utses så tenderar manliga ledare att anställa 

andra män och på så sätt utesluts kvinnorna. Kjeldal et al. (2005) resonerar kring att det inte är könet i sig 

som utestänger kvinnor utan att kvinnor har mindre erfarenhet, kontakter och inflytande och att det är 

avsaknaden av de kvalitéerna som verkar exkluderande (Kjeldal, Rindfleish & Sheridan, 2005). Andra 

faktorer som kan verka utestängande är exempelvis den återkommande fredagsölen med kollegorna efter 
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jobbet. Eftersom kvinnor (som grupp) lägger mer tid på hemarbete och ansvar för barn kan de inte i 

samma utsträckning delta på aktiviteter efter arbetstid. Det kan då bli en övervikt av män på sådana 

tillställningar och det blir en arena där normer och normalitet skapas och som i förlängningen bidrar till att 

definiera värderingar av jobbet och vad som är eftersträvansvärda egenskaper (Kjeldal, Rindfleish & 

Sheridan, 2005). 

 

Angervall (2005) har i sin avhandling, ”Jämställdhetsarbetets pedagogik”, studerat hur påverkan mot 

jämställdhet sett ut i två olika organisationer, ett universitet och ett företag. Hon har genom intervjuer, 

observationer och dokumentanalys undersökt vilka idéer som ligger till grund för organisationernas 

jämställdhetsarbete och hur det arbetet har strukturerats. Hon synliggör dilemman och paradoxer som 

framträder i jämställdhetsarbetet och också hur könsbundna antaganden om kvinnor får konsekvenser för 

deras karriärmöjligheter (Angervall, 2005). Pedagogiska dilemman som Angervall (2005) identifierat i 

jämställdhetsarbetet är att det är kvinnorna som ska ändras för att passa in i en manlig ledarstil samtidigt 

som ”tuffa kvinnor” behöver öka sin sociala kompetens för att bli mer kvinnliga. Å ena sidan behöver 

kvinnor öka sin sociala kompetens för att genom egen kraft öka jämställdheten i organisationen men å 

andra sidan kan social kompetens ses som förmågan att anpassa sig till arbetsgivarens mål och värderingar 

och därigenom intas ett underordnande. Individen ses som en del av ett kollektiv men anses samtidigt 

kunna påverka sitt sammanhang och sin egen utveckling. Ett annat dilemma som Angervall (2005) tar upp 

är att män tillskrivs mer legitimitet, och har ett högre symbolvärde, i jämställdhetsarbetet än kvinnor och 

att den ojämlikheten används för att påverka jämställdheten. Angervall (2005) pekar på att det verkar 

orimligt att maktpositionerna i en organisation används för att lyfta de underordnandes inflytande och 

status.  

 

Connell (2006) har tittat på hur utvecklingen för kvinnors jämställdhet ser ut inom den statliga sektorn i 

Australien. 107 intervjuer genomfördes på 10 olika arbetsplatser, såväl på statliga företag som 

departement, för att få ett representativt underlag. Vissa arbetsplatser hade förändrat sin 

könssammansättning i och med att arbetsprocesser och ny teknik medfört organisatoriska förändringar 

som gynnat kvinnor. Ett exempel på det är att gamla yrkesroller som sekreterare och ”skrivpooler” på 

grund av ordbehandlingsprogram m.m. har blivit onödiga och istället har nya jobb skapats, t.ex. 

administratör, som är mer ”könsneutralt”. Ett skifte mot en mer ”platt” organisationsstruktur där 

ledarskap bygger på förmågan att kommunicera, nätverka och skapa team-känsla har också bidragit till att 

förändra gamla könsmönster. Men trots dessa förändringar så är det fortfarande svårt för kvinnor att nå 

de ledande befattningarna och studien pekar på några orsaker. En vändning mot individualism och strävan 

efter den ”könsneutrala arbetsplatsen” menar Connell (2006) kan försvåra att synliggöra strukturella 

hinder för kvinnor eftersom orsakerna till en ojämn könsfördelning i ledningen förklaras av egenskaper på 

individnivå. Vidare består gamla könsroller i familjelivet där kvinnan tar större ansvar för hem och barn 
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och därför finns inte tid att lägga på karriären. Barnafödandet gör också att kvinnor är borta från arbetet i 

perioder. 

 

Bolton & Muzio (2008) har undersökt hur könsuppdelningen av arbetsuppgifter och positioner inom tre 

olika områden, juridik, ledarskap och lärande, var ett resultat av hur kön görs (”doing gender”) i 

organisationer. Att göra kön är en teori om hur könet konstrueras i det sociala samspelet och skapar 

könsskillnader och hierarkiska strukturer. Kvinnor förknippades med ”mjuka” områden som har lägre 

status vilket ledde till att kvinnor hade lägre lön, lägre positioner och arbetade inom vissa områden. För att 

lyckas som kvinnlig chef måste kvinnorna anamma de manliga normer som gäller på arbetsplatsen för att 

bryta igenom glastaket. Uppfattningen att ”kvinnor kan lyckas om de har vad som krävs” tycks innebära 

att det som krävs är att vara man (Bolton & Muzio, 2008). 

 

Linghag (2009) har studerat vilken roll könet spelar i en banks chefsförsörjning och hur kön görs när en 

medarbetare väljs ut för att bli chef. Linghag (2009) har med begreppen könsskapande och könsordnande 

skapat teoretiska verktyg för att analysera och synliggöra maktförhållanden som får konsekvenser för 

kvinnor. Ett sätt att förstå könsskapande är utifrån den manliga normens logik vilket innebär att nästan 

alla män har potential att bli chef. Kvinnor och kvinnlighet å andra sidan skapas i relation till en 

chefsnorm som innebär att de är ”icke-män” och tillskrivs därmed en avgränsad potential. Den manliga 

chefsnormen är således kontexten som både kvinnor och män relateras till och tillskrivs olika typer av 

potential. Detta leder till ett könsordnande där kvinnor och män värderas olika. I likhet med Connell 

(2006) problematiserar Linghag (2009) en individualistisk och könsneutral syn på karriärmöjligheter där 

individens förmåga ses som avgörande. Om kön ses som ovidkommande för möjligheterna att göra karriär 

kan diskriminerade strukturer i organisationen osynliggöras och hela jämställdhetsarbetet kan uppfattas 

som onödigt. 

 

Flera statliga utredningar har tillsatts för att belysa orsakerna till att kvinnor är underrepresenterade på 

ledande positioner samt att bidra med forskningsöversikter inom området. I betänkandet ”Mansdominans 

i förändring” (Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet, 2003) ges dels en statistisk 

översikt över kvinnors chefspositioner och dels en teori- och forskningsöversikt inom området. Det 

framkommer i betänkandet att flertalet organisationer arbetar med jämställdhet i högre utsträckning än 

tidigare och att de flesta använder sig av ”jämställdhetsplan, rekrytering samt löner, arbetstider och andra 

villkor” (Höök, i Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet, 2003, s. 163) som verktyg. 

Vidare konstateras i betänkandet att ledningen är central för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 

samtidigt som en studie om jämställdhetsarbetet i svenska kommuner visat på att manliga chefer uppvisar 

både aktiva och passiva motståndsstrategier vilka försvårar organisationernas förändringsarbete (Pincus, i 

Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet, 2003).  
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Regeringen genomförde en särskild jämställdhetssatsning under åren 2007-2010 (Skr. 2011/12:174). Fyra 

delmål ställdes upp varav ett var jämn fördelning av makt och inflytande, det vill säga: ”Kvinnor och män 

ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet” 

(Skr. 2008/09:198, s. 4).  Regeringen gav vidare i uppdrag till Kompetensrådet för utveckling i staten 

(Krus) att utveckla och genomföra ett karriärprogram riktat till kvinnor. Kartläggningarna och 

åtgärdsprogrammen som arbetades fram var omfattande och fullödig och pågick under flera år. Ett 20-tal 

myndigheter har deltagit i utvecklingsprogrammet vilket bidragit till att det finns gedigen information på 

området kvinnliga chefer inom staten.  

 

Denna genomgång visar att arbetet med att öka kvinnors möjligheter och förutsättningar i arbetslivet 

pågår både inom den akademiska forskningen och på politisk nivå. Flera av de mekanismer som illustreras 

av glastaket, och som jag redogjort för i det här kapitlet, påverkar kvinnors och mäns förutsättningar i 

arbetslivet och i förlängningen styr detta också arbetsfördelningen av det oavlönade arbetet. De här 

osynliga barriärerna påverkar hur kvinnors bemöts och uppfattas, de påverkar kvinnors möjligheter att, 

trots likvärdig utbildning, nå chefsposter och de påverkar hur hela samhället organiseras i grunden. Trots 

medvetenheten om dessa barriärer går förändringsarbetet i praktiken långsamt och jag menar att det 

därför är viktigt att hela tiden synliggöra och granska förhållanden så att medvetenheten om vilka 

könsstrukturer som finns och hur de manifesteras. Jämställdhet är inte något statiskt tillstånd i en 

myndighet eller organisation. Förhållandena ändrar sig och jämställdhet och genus konstrueras på nytt, på 

samma sätt som i övriga samhället. Det är också ett skäl till att ytterligare kunskap och forskning inom 

området ständigt är aktuellt och påkallat.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

En grundläggande teoretisk utgångspunkt för den här studien är att jämställdhetsarbete i en organisation 

är en påverkansprocess för att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i 

samhället (Angervall, 2005). Angervall (2005) introducerar begreppet jämställdhetens pedagogik för att 

synliggöra dessa processer. Ledningen i en organisation tolkar det jämställdhetspolitiska målet och 

implementerar det i organisationen. ”Det är således i mötet mellan centrala riktlinjer, lokala villkor och 

agenter, som den pedagogiska processen uttrycks och formas.” (Angervall, 2005, s. 16). Det 

genusteoretiska perspektiv som används för att tolka och förstå vilka faktorer som påverkar en jämn 

könsfördelning bland chefer grundas i uppfattningen att kön, eller genus, är något som ständigt är under 

konstruktion eller blivande (Connell, 2009). Vad som uppfattas som kvinnligt och manligt är något som 

skapas och förändras i socialt samspel mellan människor och manifesteras i stereotypa föreställningar om 

hur till exempel en ledare ska vara. Genusteori omfattar vidare en förklaringsmodell av hur kön och de 

normer som knyts till kön konstrueras och upprätthålls i samhällen, kulturer och organisationer. Den ger 
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en förklaring till ”den könsbaserade arbetsfördelningen” som innebär att män utför vissa uppgifter och 

kvinnor andra (Connell, 2009). Genusstrukturer finns i alla samhällen och kulturer men den ser inte 

likadan ut överallt och skiftar med tiden (Connell, 2009). 
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METOD 

Denna uppsats är en fallstudie av en statlig myndighet, Riksdagsförvaltningen. Till skillnad mot Angervalls 

(2005) komparativa studie, en jämförelse mellan ett företag och ett universitet, ville jag istället skapa 

fördjupad kunskap om en myndighet som uppnått jämn könsfördelning bland chefer. Min bedömning var 

att en uppsats på kandidatnivå inte medger exempelvis en komparativ fördjupning. För att kunna uppfylla 

uppsatsens syfte att skapa kunskap om vilka påverkansprocesser som uppfattas som centrala för att uppnå 

en jämn könsfördelning bland chefer i en statlig myndighet består min empiri av intervjuer med anställda 

på myndigheten samt den likabehandlingsplan som myndigheten upprättat. Jag tittade inledningsvis på 

myndighetens styrdokument och årsredovisningar, men drog slutsatsen att enbart skriftligt material inte 

kunde svara mot uppsatsens syfte.  

 

Givet mitt syfte att efterforska de intervjuades uppfattning anser jag att den kvalitativa intervjumetoden 

var lämpligast. Mitt avgränsade syfte gjorde att jag valde ett semistrukturerat upplägg, därigenom gavs 

respondenterna möjlighet att utveckla sitt resonemang och jag hade möjlighet att ställa följdfrågor. I mitt 

semistrukturerade upplägg använde jag mig av en intervjuguide som respondenterna fick ta del av på 

förhand. En nästan helt ostrukturerad intervju skulle göra en kodning av materialet svårt att genomföra, 

medan å andra sidan en strukturerad intervjuguide med strikta frågor inte skulle medge någon möjlighet 

till fria kommentarer och då fanns risken att respondenternas uppfattningar inte skulle komma fram 

(Bryman, 2008). 

 

Respondenterna var sex till antalet vilket gjorde det möjligt att genomföra intervjuer utan att tidsramen 

påverkades negativt. Mitt syfte var inte att undersöka hur många respondenter som delade samma 

uppfattning, nämnde samma faktorer eller andra mätbara enheter och därför ansåg jag inte att en 

enkätundersökning hade varit att föredra. Det låga antalet respondenter talade heller inte för att en 

enkätundersökning skulle vara motiverat. 

 

Definition av termer och avgränsning	  

I likhet med Angervall (2005) anser jag att jämställdhetsarbete i en organisation är att betrakta som en 

påverkansprocess. Ett antagande jag utgår från, med stöd i Angervall (2005), är att jämställdhetsarbete har 

som ett, bland flera, mål att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer. Graden av jämställdhet på en 

arbetsplats utgör förutsättningen för att kvinnor som grupp ska kunna göra karriär och få 

chefsbefattningar. Med organisatoriska faktorer avses olika verktyg och processer som kan användas i 

myndighetens jämställdhetsarbete, exempel på sådana faktorer är likabehandlingsplanen, 

rekryteringsprocessen, arbetstider, arbetsfördelning, teknik, lönesättning etc. En avgränsning i studien är 
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att den inte omfattar en granskning av den kvalitativa jämställdheten av chefsfördelningen, alltså 

fördelningen av makt och inflytande i olika chefspositioner.  

 

Urval  

Mitt val att använda Riksdagsförvaltningen som fall kan förklaras och motiveras av fyra skäl. För det 

första utifrån antagandet att statliga myndigheter mer medvetet strävar efter och känner ansvar för mer 

jämställda arbetsvillkor på alla plan, så organisationen ”utgör inte bara en kuliss för resultaten” (Bryman, 

2008, ). För det andra att Riksdagsförvaltningen sticker ut i statistiken eftersom de har en jämn 

chefsfördelning mellan kvinnor och män. För det tredje gjorde jag bedömningen att det är en myndighet i 

lämplig storlek för en uppsats på kandidatnivå. Riksdagsförvaltningen hade vid 2012 års utgång 639 

anställda och 63 chefer. Jag har tittat på 10 andra myndigheter i jämförbar storlek och i deras 

årsredovisningar sökt uppgifter om chefsfördelningen mellan kvinnor och män. I en del fall saknades 

uppgift (det är inget krav att redovisa fördelningen), i andra fall var arbetsplatsen totalt sett alltför 

dominerad av ettdera könet eller så var den administrativa personalen för få. Detta menar jag talar för att 

det är relevant att studera hur jämställdhetsarbetet i Riksdagsförvaltningen ser ut då de dels redovisar 

chefsfördelningen samt har en jämn könsfördelning bland chefer. För det fjärde är jag väl insatt i 

myndighetens verksamhet och struktur och har kännedom om upprättade dokument vilket innebär att 

kontakter med informanter kunnat tas direkt och att övrigt förberedelsearbete underlättats.  

 

Mitt underlag består av intervjuer och även myndighetens likabehandlingsplan. För intervjuerna 

eftersträvade jag att få informanter med förmodad kunskap om ämnet och detta innebär ett målinriktat 

urval (Bryman, 2008). I tidigare forskning och studier har ledningens aktiva engagemang för ett varaktigt 

och levande jämställdhetsarbete framhållits. Ledningen har ett högt symbolvärde i organisationer och 

deras engagemang ger arbetet legitimitet (Angervall, 2005). Därför ansåg jag att det var relevant att ha med 

dels någon från ledningsgruppen och dels två andra chefer som informanter. För att få ytterligare 

perspektiv har jag också valt två informanter utifrån antagandet att de innehar kunskap om 

jämställdhetsarbetet på grund av att de har arbetat med likabehandlingsplanen. En informant valdes 

utifrån att vara facklig företrädare för den största fackliga organisationen på myndigheten och därför 

förmodades ha en djupare inblick i jämställdhetsfrågor och chefsrekryteringar. Jag har också eftersträvat 

en balans utifrån kön. Med detta som utgångspunkt och med jämställdhetsarbetets organisatoriska 

hemvist, som framgår av förvaltningsbestämmelserna, har jag valt följande sex informanter 

• Två representanter (båda kvinnor) ur ledningsgruppen tillika avdelningschefer  

• Personalchefen (man) tillika enhetschef (jämställdhetsarbetets organisatoriska hemvist)  

• Två representanter (en man och en kvinna) för ”anställd” och tillika medlemmar i 

samverkansgruppen för likabehandlingsplanen (förmodad särskild kunskap om 

jämställdhetsarbetet i myndigheten)  
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• Representant (man) för ”anställd” (tillika facklig representant vilket förmodat bidrar med särskild 

kunskap om bl. a. rekryteringsprocessen) 

 

Dokumentet som jag bedömde som relevant för studien är den likabehandlingsplan som gäller för 2011-

2013. Likabehandlingsplanen är ett dokument som alla arbetsgivare med fler än 25 anställda måste 

upprätta (Diskrimineringslagen, 2008). Hur jämställdhetsarbetet är organiserat och på vilket sätt man väljer 

att arbeta med likabehandlingsplaner skiljer sig åt mellan organisationer. Riksdagsförvaltningens 

likabehandlingsplan demonstrerar således det sätt på vilket förvaltningen valt att arbeta och åtgärderna 

som listats fördjupar bilden. Syftet var att undersöka den påverkan detta dokument eventuellt uppfattades 

utgöra för jämställdhetsarbetet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Metoden som jag använde för att samla empiri var semistrukturerade intervjuer. För att kunna besvara 

frågan om vilken uppfattning om centrala påverkansprocesser när det gäller jämställdhet som finns i 

myndigheten valde jag att intervjua sex anställda på myndigheten. Jag kontaktade informanterna via e-post 

med information (se bilaga 2) som beskrev syftet och bakgrunden med studien samt så bifogades 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes över telefon primärt utifrån kostnadsskäl. 

Samtliga tillfrågade informanter svarade ja till att delta och intervjuerna genomfördes under tre olika dagar. 

Jag valde att bifoga intervjufrågorna för att dels kunna låta informanterna förbereda sig och dels för att få 

igång deras tankar kring de här frågorna. Intervjuerna tog i genomsnitt ca 30 minuter. Omedelbart efter 

intervjuerna transkriberande jag samtalen till text ordagrant.  

 

Analys 

Jag har betraktat intervjuerna som informanternas uttryck för en värdering av hur olika faktorer påverkar 

eller har påverkat könsfördelningen bland chefer. I analysprocessens första steg läste jag igenom materialet 

ett flertal gånger. Därefter började jag söka efter de viktigaste faktorer och uppfattningar som 

informanterna tagit upp. Jag markerade meningar eller begrepp direkt i texten och förde sedan över 

antingen hela ord, meningar eller en sammanfattning till post it-lappar. I nästa steg grupperade jag 

lapparna och kunde på så få fram ett antal övergripande teman som i sin tur innehöll ett antal kategorier 

eller underteman. I nästa steg strävade jag efter att renodla kategorierna och temana genom att föra 

samman närbesläktade underteman. På det här sättet fick jag fram vilka uppfattningar om centrala 

processer som flera informanter hade en samsyn kring som mest avgörande men också uppfattningar som 

endast någon informant tog upp. Under resultatdelen presenterar jag de övergripande temana och 

illustrerar med utvalda citat.  

 



13 
 

Reflexioner kring metod och analys 

I kvalitativa forskningsansatser är intervjuer vanliga och de syftar till att få fram intervjupersonernas egen 

uppfattning. Oftast är det personliga mötet mellan den intervjuade och intervjuaren att föredra eftersom 

en personlig kontakt kan etableras. Vidare kan kroppsspråk och minspel hos den intervjuade tolkas och 

intervjuaren kan bättre anpassa frågorna efter situationen och mötet (Bryman, 2008). Intervjuerna i den 

här studien skedde över telefon av praktiska skäl och enligt Bryman (2008) finns det belägg för att det inte 

är stora skillnader i vilka svar som ges över telefon eller vid ett direkt möte. Hans egen erfarenhet av 

telefonintervjuer är att de kan ”gå på djupet” och ge lika mycket information som intervjuer öga mot öga 

och att de är både tids- och kostnadseffektiva. Mitt eget intryck av intervjuerna är att de var uttömmande 

och jag kunde också anpassa frågorna efter vilka svar som gavs och vilket tonläge jag uppfattade från 

informanten. Min uppfattning är snarare att det faktum att intervjuerna skedde över telefon bidrog till att 

samtliga informanter jag valde ut också ställde upp. Jag utgick ifrån att flera av informanterna har 

fullbokade kalendrar och att intervjuerna dessutom skulle äga rum under en intensiv arbetsperiod. 

Telefonintervjuerna ställde bland annat mindre krav på förberedelser (till exempel att boka mötesrum och 

ordna med inpassering) och intervjusituationen upplevde jag som mindre formell. Inspelningsutrustningen 

märks ju heller inte av på samma sätt som om den ligger synlig framför informanten.  

 

Min egen kunskap om förvaltningen genom min anställning där, bidrog till förförståelse om dokument 

och personer som åsyftades under intervjuerna. Själva (telefon)samtalen blev kanske också mer informella 

än om jag varit helt utomstående. En risk kan vara att svaren anpassades eller att information undanhölls 

på grund av att jag är anställd, men jag bedömer det som osannolikt att en utomstående person hade fått 

andra typer av svar. Eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades hade jag tillgång till exakta 

formuleringar vilket var en förutsättning för att kunna kategorisera materialet. Under analysprocessen 

försökte jag förhålla mig kritisk och inte tolka in något som inte sas.  

 

Inom kvantitativ forskning finns etablerade termer och metoder för att bedöma forskningens 

tillförlitlighet. Reliabilitet och validitet är två sådana termer där reliabilitet rör mätningars pålitlighet och 

validitet syftar till att säkerställa att man mäter det man säger att man mäter (Bryman, 2008). Att enkelt 

överföra dessa metoder för att bedöma även den kvalitativa forskningen låter sig inte enkelt göras 

eftersom kvalitativ forskning mer är inriktad på ord i stället för siffror, närhet i stället för distans och 

kontextuell förståelse i stället för generalisering; värden som är svåra att mäta och jämföra. I stället har den 

kvalitativa forskningen tagit fram alternativa kriterier för att bedöma forskningens kvalitet. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och ”konfirmation” är sådana kriterier som samlas under termen tillförlitlighet. 

De har sin motsvarighet i begrepp inom den kvantitativa forskningen. En metod för att säkerställa 

trovärdigheten är respondentvalidering där forskaren återkopplar till respondenterna för att säkerställa att 

forskaren uppfattat situationen, bedömningen eller uppfattningar korrekt. Metoden har vissa nackdelar, till 



14 
 

exempel att respondenter kan vilja censurera text eller att de har svårt att bedöma en vetenskaplig text som 

primärt skrivits för andra forskare. En annan metod är triangulering vilket innebär att forskaren använder 

flera olika metoder eller datakällor för att säkerställa att resultatet är korrekt. Överförbarhet nås genom att 

ge fylliga beskrivningar och mycket detaljer av det man undersöker så att det möjliggör för andra forskare 

att bedöma resultatet. Pålitligheten uppnås genom att forskaren tydligt beskriver forskningsprocessen så 

att andra forskare eller granskare kan kontrollera datat. ”Konfirmationen” består i att forskaren försöker 

säkerställa och förmedla att forskningen skett i god tro utan personliga värderingar etc. Äkthet är en annan 

term som belyser att forskningen ska förmedla en rättvis bild och bidra till att deltagarna i en underökning 

får ökad kunskap om sin egen situation. 

 

I min studie har jag försökt uppnå kraven på tillförlitlighet genom att tydligt beskriva hur jag gjort 

datainsamlingen och hur jag sedan analyserat materialet. Vidare har jag tydligt beskrivit hur jag gjort 

urvalet både när det gäller organisation och respondenter. Genom att ha med citat från intervjuerna 

styrker jag trovärdigheten. Jag kunde eventuellt ha genomfört en respondentvalidering av 

intervjuutskrifterna för att ytterligare stärka trovärdigheten men jag gjorde bedömningen att det inte var 

nödvändigt. Jag spelade in samtalen och transkriberade samtliga intervjuer ordagrant vilket respondenterna 

visste skulle ske och därmed minskade risken för feltolkning eller att jag mindes fel eller missade att 

anteckna något. Bryman (2008) diskuterar generalisering inom den kvalitativa forskningstraditionen och 

konstaterar att generalisera resultatet från t.ex. intervjuer till att andra populationer än de intervjuade inte 

är möjligt. I stället erbjuder den kvalitativa forskningen möjlighet att göra ”måttliga generaliseringar” vilket 

innebär att forskaren kan göra jämförelser med andra studier och resultat och att resultatet främst ska 

generaliseras i förhållande till teori. Resultatet i min studie skulle kunna användas i jämförelser mellan olika 

organisationer och/eller länder för att undersöka vilka organisatoriska processer som uppfattas som 

centrala. Resultatet ger också stöd för vissa teorier om att kvinnors möjligheter att nå chefspositioner kan 

öka genom olika åtgärder inom organisationen och belyser vikten av att synliggöra diskriminerande 

strukturer. 

 

Ett etiskt förhållningssätt 

All forskning måste förhålla sig till den etiska aspekten och säkerställa att forskningen utförs på ett etiskt 

försvarbart sätt. Många gånger kan det vara avvägningar som måste göras mellan vad som är etiskt 

försvarbart och nyttan av forskningen. I min studie aktualiseras främst frågor om att säkerställa 

informanternas anonymitet. För att helt kunna garantera anonymitet hos respondenterna så skulle 

organisationen jag valt också behöva anonymiseras. Jag bedömde dock att uppsatsen skulle förlora både 

relevans och intresse om läsaren inte vet vilken myndighet det gäller. Jag har anonymiserat respondenterna 

på så sätt att det inte framgår vem som sagt vad även om det skulle gå att identifiera någon i urvalet. Jag 

bedömde risken för igenkänning som måttlig men samtidigt att eventuella konsekvenser av igenkänning 
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som obefintlig. Syftet med uppsatsen är inte av den art att det på något sätt kan skada varken arbetsgivare 

eller anställd.  

 

Informanterna fick inför intervjuerna information att intervjuerna skulle spelas in, att materialet (såväl 

inspelningar som transkriberingar) skulle behandlas konfidentiellt och att deras svar skulle anonymiseras. I 

analysprocessen är det viktigt att öppet redovisa hur resultatet kommit fram så att läsaren kan följa 

processen. Det föreligger en risk, åtminstone på längre sikt, att dåligt utförd forskning utan vetenskaplig 

förankring, urholkar allmänhetens förtroende och villighet att ställa upp och bidra till framtida forskning. 

Slutligen är det viktigt att hela tiden förhålla sig kritisk till sin egen metod och slutsatser för att säkerställa 

en hög vetenskaplig kvalitet. Det finns skrivna riktlinjer och överenskommelser, olika 

etikprövningsinstanser (i synnerhet när det gäller medicinsk forskning) men ytterst vilar ansvaret att 

upprätthålla god forskningssed på forskaren själv (Vetenskapsrådet, 2011). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de tre teman som framträdde under analysprocessen av intervjuerna och 

vilka utgör de uppfattningar om centrala påverkansprocesser som informanterna förde fram. Denna del 

svarar således på den första frågeställningen. Likabehandlingsplanen och det som framkom i samband 

med den har jag valt att behandla under temat Organisatoriska faktorer eftersom likabehandlingsplaner ser 

olika ut i olika organisationer, på samma sätt som arbetstider och tekniska plattformar ser olika ut. Denna 

del svarar således på frågeställning två. Temana understödjs och exemplifieras av utvalda citat från 

intervjuerna. Jag har avidentifierat citaten i syfte att i största möjliga utsträckning säkerställa anonymiteten 

hos informanterna. Resultatredovisningen syftar till att skapa kunskap om vilka påverkansprocesser som 

uppfattas som centrala för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer i en statlig myndighet. 

 

Centrala påverkansprocesser för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer 

Som jag nämnt ovan anser jag i likhet med Angervall (2005) att jämställdhetsarbete i en organisation är att 

betrakta som en påverkansprocess. Mitt fokus i uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer i en 

organisation som anses kunna påverka en jämn könsuppdelning bland chefer. Under intervjuerna 

framfördes det emellertid uppfattningar att Riksdagsförvaltningen inte är en isolerad organisation utan 

påverkas av samhällsutvecklingen i övrigt vilket i sin tur påverkat fördelningen av könen bland chefer. 

Eftersom uppsatsen inte omfattar ”utom-organisatoriska” faktorer nämner jag inte dessa vidare. Det kan 

ändå vara på sin plats att här understryka att det omgivande samhällets genusstruktur självklart återspeglas 

i arbetslivet och dess organisationer vilket forskning också ger stöd för (Bain & Cummings, 2000). Jag har 

valt att ta med ett citat för att exemplifiera denna synpunkt.  

 

Alltså det har ju hänt väldigt mycket. Vi lever ju inte ett eget liv här. Tack och lov. Det 

gjorde man kanske mer tidigare. Men nu gör vi inte det och jag tycker det är helt accepterat 

att någon måste hämta barn och lämna barn och så. Oavsett kön, det tycker jag är 

tillåtande. (Chefsrepresentant 1) 

 

De faktorer i organisationen som flera av informanterna nämnde och pekade på under intervjuerna som 

viktiga för jämställdhetsarbete och för kvinnor att nå chefsbefattning har jag grupperat under följande tre 

teman: ledningens engagemang och förebilder i förvaltningen, rekryteringsprocessen och medvetenhet 

samt organisatoriska faktorer.  
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Ledningens engagemang och förebilder i förvaltningen 

Informanter framförde uppfattningen att ledningens engagemang och att de signaler den sänder ut i 

organisationen är central för att uppnå en jämn könsfördelning. Det gäller både för jämställdheten i stort 

på arbetsplatsen och i förlängningen för andelen kvinnliga chefer. En informant uttryckte följande: ”Det 

är jätteviktigt. Det är ju en förutsättning skulle jag vilja påstå. Alltså att det finns en uppåt-förankring när 

det gäller jämställdhetsarbete och mångfaldsarbete i stort” (Representant 1 anställd). Den högsta ledningen 

i förvaltningen, ledningsgruppen, består av fyra kvinnor och fyra män och flera informanter nämnde att 

flera personer i ledningsgruppen både hämtade barn och barnbarn och att det sände ut bra signaler till 

resten av organisationen. Intrycket som förmedlades var att det inom ledningsgruppen fanns en tillåtande 

attityd och förståelse för att familjelivet ställde krav. 

 

En organisations ledning omfattar både den högsta ledningen, ledningsgruppen, och de chefer på olika 

nivåer i organisationen som har personalansvar och därför hanterar rekryteringar. Något som kom fram 

under intervjuerna var risken med att information och värderingar som finns hos den högsta ledningen 

inte når ut till alla chefer och att detta var något att hela tiden arbeta med; att säkerställa att alla chefer, och 

medarbetare, har kunskap om förvaltningens värdegrund och arbetade i enlighet med den. 

Personalhandläggarna deltar på olika sätt i alla rekryteringar och har löpande kontakt med chefer och 

därför kan de ses som en viktig faktor för att sprida kunskap och säkra processer. Att sprida kunskapen i 

organisationen hade också relevans för kompetensförsörjningen på längre sikt som följande citat visar: 

”Och därmed är jämställdhetsfrågorna, likabehandlingsfrågorna, mångfaldsfrågorna av jättestor betydelse 

för vi vill inte att det ska snackas skit att vi är dåliga på de här frågorna för då vill inte folk söka sig hit” 

(Chefsrepresentant 3). 

 

En annan aspekt i detta sammanhang är vikten av att agera ”politiskt korrekt” som organisation och 

därmed som ledning. Det framkom att det fanns en medvetenhet bland informanterna att det inte skulle 

se bra ut om organisationen som helhet hade snedfördelad könsfördelning. Riksdagens 

konstitutionsutskott granskar exempelvis regeringens tillsättningar ur ett könsperspektiv och det skulle då 

framstå som egendomligt om riksdagens egen förvaltning uppvisade skevheter. Detta bidrar sannolikt till 

att det finns intresse och en förståelse för vikten av dessa frågor. 

 

Förebilder nämndes som viktigt för att kvinnor ska kunna nå chefsposition. Dels förebilder i att det finns 

kvinnliga chefer på olika positioner och dels förebilder i att ett underrepresenterat kön får anställning i en 

enkönad verksamhet. Det framkom att en viss uppdelning av traditionellt manliga och kvinnliga områden 

kvarstod och att det var viktigt för symbolvärdet när de områdena luckrades upp, oavsett kön. Exempel 

som nämndes där kvinnor rekryterats till mansdominerade områden var biträdande säkerhetschef, 
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funktionsansvarig på snickeriet, flera sektionschefer till IT-avdelningen. Några män hade rekryterats till 

kvinnodominerade områden som lokalvård och protokollskansli.  

 

Man sökte ju inte efter en kvinna där heller men då blev det en kvinna som var mest 

lämpad för den tjänsten. Och det tror jag var bra där om man ser det utifrån. Att det vart 

bra för det är ju en väldigt mansdominerad värld, säkerhetssidan. Så jag tror det var bra att 

det blev en kvinnlig som är biträdande chef där. (Chefsrepresentant 2) 

 

Det framkom också en medvetenhet, eller ett konstaterande, kring att de kvinnliga cheferna i stor 

utsträckning återfanns inom områdena bibliotek-, administration- och information och att männen 

återfanns inom områdena tryckeri-, säkerhets-, IT- och fastighet.  

 

Rekryteringsprocessen och medvetenhet 

Rekryteringsprocessen var en faktor som flera informanter lyfte fram som viktig eftersom det är där som 

stereotypa föreställningar, fördomar och risken för utestängning kan komma till uttryck. Ett sätt att säkra 

processen var att de som deltar i rekryteringar, både chefer och medarbetare, har kunskap om hur man 

ställer frågor och vad förvaltningen står för. Arbetet med att rekrytera en person börjar redan med 

kravprofilens formulering och den är viktig eftersom den utgör grunden för vilka sökanden man i 

slutändan får. ”Det handlar ju också om hur man väljer att formulera sig. Behöver man en chef, en ledare 

eller behöver man någon som är sakkunnig” (Representant 1 anställd). I detta sammanhang nämndes 

också att förvaltningen satsat på att få in underrepresenterat kön på vissa områden och där har 

utformningen av kravprofilen spelat en viktig roll. Att anställningar erbjuds utifrån förtjänst och 

skicklighet betonades men man var angelägen att få sökanden av olika kön så att både män och kvinnor 

kunde kallas till intervju. Finns det inga kvinnliga sökanden kan heller inte en kvinna erbjudas tjänsten. 

 

Andra faktorer som lyftes fram var att en ökad öppenhet och insyn i rekryteringsprocessen kunde vara av 

värde eftersom det ökar möjligheterna att ha synpunkter på formuleringar i annonser och kravprofil och 

vilka som blir kallade till intervju. En viss andel av cheferna utgörs vanligtvis av internrekryteringar vilket 

gör att antalet kvinnor totalt på arbetsplatsen också spelar roll för urvalet. Finns det många kvinnor 

anställda på olika positioner i organisationen ökar sannolikheten att det är en kvinna som kan bli 

rekryterad. I anslutning till rekryteringsprocessen framfördes också att ”gamla strukturer” (Representant 2 

anställd) kan finnas kvar som yttrar sig i föreställningar att ”på den här enheten har vi alltid haft en manlig 

chef” (Representant 2 anställd) och att det upplevdes som svårt att ändra på. Det var i relation till de här 

”gamla strukturerna” som normbrytande rekryteringar spelade en så stor roll för att öppna folks ögon.  
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För att uppnå och upprätthålla en jämn könsfördelning bland chefer, men också en hög jämställdhet 

generellt på arbetsplatsen, pekade flera informanter på vikten av att hålla medvetenheten om frågan hög 

och ”att man inte bara låter de [jämställdhetsfrågorna, mitt förtydligande] försvinna alltför långt ner på 

dagordningen när man rekryterar chefer” (Representant 3 anställd). Flera informanter nämnde att de 

tyckte Riksdagsförvaltningen var en ”mjuk” arbetsplats, en tillåtande arbetsplats och att 

jämställdhetsfrågor var något som diskuterades öppet. Det fanns olika uppfattningar om hur långt 

Riksdagsförvaltningen kommit i arbetet med jämställdhet. ”Så att, och det tycker jag är oerhört positivt att 

vi liksom har kommit förbi det där manliga/kvinnliga” (Chefsrepresentant 1) medan andra uttryckte att 

det var svårt att få gehör och att förändringar gick långsamt. Gemensamt för samtliga informanter var 

uppfattningen att fortsatt aktivt arbete med jämställdhetsfrågorna och att hålla frågan om jämställdhet 

levande i organisationen, arbeta med människors normer, arbeta normkritiskt och att sprida kunskap var 

sätt att öka medvetenheten. Två informanter pekade på det faktum att det finns en ”eldsjäl” anställd i 

förvaltningen och att deras uppfattning var att hen genom sitt engagemang och sin gedigna kunskap i de 

här frågorna påverkat medvetenheten i organisationen. 

 

Organisatoriska faktorer 

Under den här rubriken har jag valt att gruppera de uppfattningar som rörde praktiker som är typiska för 

just den här organisationen och som rör till exempel likabehandlingsplanen, arbetstiderna, lönesättning, 

arbetsuppgifter, villkoren för föräldraledighet och vilket tekniskt stöd som erbjuds de anställda.  

 

När det gäller likabehandlingsplanen uttryckte flertalet informanter uppfattningen att den påverkar 

jämställdhetsarbetet i förvaltningen därför att lyfter den här typen av frågor och ”mer kunskap ger ju ökad 

förståelse” (Chefsrepresentant 1). Exempel på åtgärder som tas upp i planen är att säkra 

rekryteringsprocessen för att minska riskerna för diskriminering, införa könsneutrala yrkestitlar för att 

uppmuntra personer av underrepresenterat kön att söka lediga anställningar (till exempel ändra 

bevakningsman till säkerhetsvakt), undersöka hur chefer i förvaltningen upplever möjlighet att kombinera 

chefskapet med ansvar för barn m.m. Man kan således konstatera att det finns åtgärder i planen som är av 

mer övergripande karaktär och åtgärder som är på detaljnivå. Likabehandlingsplanen föredras vidare 

regelbundet för ledningen vilket gör att den är förankrad och åtgärderna som listats följs upp och 

utvärderas. Planen möjliggör därför systematik och flera nämnde att det var en förändring i arbetssättet 

mot hur det tidigare. Planen blir därför ett verktyg för att hålla likabehandlingsfrågorna och 

jämställdhetsarbetet levande i organisationen. Dock fanns uppfattningen att likabehandlingsplanen kanske 

inte var så känd i organisationen och att en tanke inför nästa plan var att de som arbetar i 

likabehandlingsgruppen mer aktivt och på olika sätt skulle visa upp sig i organisationen. Det betonades 

också att det inte var planen som sådan som var det viktiga utan innehållet, de åtgärder som listades.  
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En annan faktor som flera informanter pekade på var vikten av en gällande överenskommelse om 

mötestider; att fasta mötestider inte ska förläggas innan kl. 09.00 eller efter kl. 15.00 för att möjliggöra ett 

yrkesliv med familjeliv och hämtning och lämning av barn i förskola eller skola. Chefer, och en del annan 

personal, har något som kallas förtroendearbetstid vilket innebär att man själv förlägger och fördelar sin 

egen arbetstid. Detta gör att en viss flexibilitet i arbetstiden är möjlig vilket kan underlätta för till exempel 

föräldrar med små barn att få ihop livspusslet.  

 

En annan uppfattning som fördes fram rörde löneläget i förvaltningen och att det förhållandevis låga 

löneläget för chefer har bidragit till att män inte sökt sig till förvaltningen vilket gett utrymme för kvinnor. 

I Riksdagsförvaltningen arbetar många olika yrkesgrupper och en uppfattning som framfördes var att de 

här yrkesområdena attraherar kvinnor redan på utbildningsnivå. ”Jag tror att staten har gått före, att staten 

tar in de tjejer från utbildningar där tjejer går. På de utbildningarna kan man bli chef i staten” 

(Chefsrepresentant 2). 

 

Tekniska förutsättningar som att kunna läsa och svara på mejl hemifrån, bärbara datorer och läsplattor 

nämndes som viktiga, i synnerhet för att kunna kombinera en chefsroll med familjeliv, men i en begränsad 

utsträckning. Följande citat illustrerar det:  

 

När det gäller chefer är det ju något som är lite mer på marginalen än när det gäller 

medarbetare, kan jag tycka. Det är klart att man kan göra det någon gång men annars är det 

ju en sådan enkel sak som närvaro och tillgängligheten att finnas där liksom en viktig 

dimension i ledarskapet. (Chefsrepresentant 3) 

 

Riksdagsförvaltningen uppfattades av informanterna ha goda tekniska förutsättningar för att möta kraven 

på mobilitet och flexibilitet. Det var inte tekniken som utgjorde någon begränsning utan tjänstens 

position, art och innehåll. Det är inte alla tjänster eller uppgifter som lämpar sig för hemarbete eller så 

fanns krav på fysisk närvaro under vissa perioder och det var inget den enskilde kunde påverka. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis framkom ett antal faktorer som ansågs viktigast för att påverka en jämn 

könsfördelning bland chefer. Den högsta ledningens engagemang och intresse för frågan var det som de 

flesta ansåg vara grundläggande. För att upprätthålla en hög jämställdhet, vilket utgör 

grundförutsättningen för att kvinnor ska nå chefsposition, ansågs det viktigt med en hög medvetenhet i 

organisationen om likabehandlingsfrågor. I rekryteringsprocessen finns risk för diskriminering på olika 

grunder och därför är den processen viktig att säkerställa. En genomarbetad rekryteringsprocess, alltifrån 
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kravprofiler till vilka som kallas till intervju, lyftes av den anledningen också särskilt av flera informanter. 

Slutligen påverkar förutsättningarna att kombinera yrkesroll med familjeliv i form av tekniska 

förutsättningar och till exempel flexibla arbetstider. Sammantaget handlar det alltså om förhållandevis få 

faktorer, men dessa är beroende av varandra i olika utsträckning och samverkar för att resultatet, en jämn 

chefsfördelning bland chefer, ska uppnås och upprätthållas. En engagerad ledning får anses medvetet 

sträva efter en genomarbetad rekryteringsprocess för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare.  
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ANALYS 

I det här avsnittet analyserar jag resultatet ur ett genusteoretiskt perspektiv för att dels tolka och förstå de 

centrala påverkansprocesserna som framkom och dels något utveckla dem. Jag har valt att strukturera 

texten utifrån de tre temana genom vilka jag redovisade resultatet genom att under respektive tema 

presentera några möjliga förklaringsmodeller utifrån genusteori till varför just de här processerna kan ses 

som viktiga. 

 

Ledningens engagemang och förebilder 

Att den högsta ledningen är engagerad i jämställdhetsfrågor framkom som centralt under intervjuerna. 

Angervall (2005) ställer frågan i sin avhandling varför ledningens engagemang för jämställdhetsarbetet är 

så viktigt. Hon menar att ledningen spelar roll genom att ansvaret för frågan medför inflytande över hur 

arbetet bedrivs och därigenom avgörs om frågan får legitimitet eller inte. Resultatet i min studie bekräftar 

detta resonemang, att ledningen måste vara engagerad för att frågan ska förbli aktuell och närvarande. Att 

jämställdhetsarbetet är förankrat i den översta ledningen är viktigt ur ett maktperspektiv eftersom det är 

ledningen som kan driva igenom förändring (Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet, 

2003). I studien av Pincus (Pincus, i	  Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet, 2003) 

framkom att om ledningen är oengagerad kan en passiv form av motstånd praktiseras där tystnad om 

frågan var vanligast. Andra exempel var att jämställdhetsplaner inte upprättades, jämställdhetsåtgärder 

glömdes bort och jämställdhetsfrågan marginaliserades. Vidare ställer ledarskapet krav på lojalitet mot 

organisationen och detta kan innebära krav på att agera politisk korrekt (Deem & Ozga, 2000). Resultatet 

visar att Riksdagsförvaltningens jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete riskerar att bli verkningslös utan 

ledningens engagemang.  

 

Jämställdhetslagstiftningen ställer också krav på organisationer att arbeta för jämställdhet vilket i sin tur 

innebär att ledningen faktiskt måste ta ansvar för det. Riksdagsförvaltningen är en myndighet vilket 

sannolikt bidrar till en vilja och intresse från ledningen att agera korrekt och vara ett föredöme. En studie 

om ett stort handelsföretag visade att när ledningens inflytande över ett traineeprogram riktat till kvinnliga 

chefer upphörde så fick gamla strukturer åter fäste och de kvinnliga cheferna valdes bort (Sundin, i 

Linghag, 2009). Detta belyser vikten av att ledningens engagemang är bestående över tid och inte 

förändras när sammansättningen i ledningen ändras. Resultatet i min studie pekar på att medvetenheten 

om hur viktig ledningen är finns både hos medlemmarna i ledningsgruppen och ute i organisationen, 

därför är sannolikheten låg att det sker en återgång till en majoritet manliga chefer. 
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Förebilder i organisationen framkom i resultatet som viktigt för att de sänder ”bra signaler” och har ett 

högt symbolvärde. Förebilder i en organisation påverkar antalet kvinnliga chefer och denna teori har 

utvecklats av Kanter och hennes begrepp ”tokens” eller ”avvikare” (Kanter, 1977). Kanter menade att den 

proportionerliga fördelningen i en grupp påverkar beteendet och handlingsutrymmet hos minoriteten. 

Detta kan för kvinnliga chefer i en organisation där flertalet andra chefer är män resultera i att de hela 

tiden är synliga och blir granskade på ett sätt som inte drabbar män. Kanter menade vidare att en 

”tokens”, snarare än att bara representera sig själva, får symbolisera en hel grupp eller kategori, till 

exempel kvinnor. Ju fler kvinnor som är chefer i en organisation desto mindre blir utpekandet och 

behovet att anpassa sig efter majoritetens villkor och normsättande (Kanter, 1977). Resultatet visar att 

antalet kvinnliga chefer i Riksdagsförvaltningen har haft betydelse för utvecklingen mot fler kvinnliga 

chefer. Ledningsgruppens sammansättning har förändrats och består i dag av fyra män och fyra kvinnor. 

Resultatet visar också att kvinnliga chefer hjälper varandra vidare/stöttar och vikten av att flera påpekar 

behoven av att kombinera karriär och föräldraskap vilket skapar bättre förutsättningar för ett verkligt 

genomförande. En bidragande faktor som också framkom i resultatet var att Riksdagsförvaltningen 

påverkas av samhällsutvecklingen vilket underlättat förändringsarbetet och arbetet med jämställdhetsfrågor 

har fått gehör i organisationen.  

 

Wahl (1992) beskriver i sin avhandling att avsaknaden av förebilder för kvinnor kan skapa känslor av 

ensamhet och identitetssvårigheter. Samtidigt pekar vissa informanter i hennes studie på att det finns 

positiva effekter av särbehandlingen minoritetspositionen innebär. Wahl problematiserar dock detta 

genom att skriva: ”Det är alltså en nedvärdering av kvinnor mer allmänt som ligger till grund för att sedan 

efter att ha vänt de negativa förväntningarna, få uppskattning” (Wahl, 2001, s. 211). Till viss del bekräftas 

detta av resultatet eftersom de kvinnliga avdelningscheferna återfinns inom traditionellt kvinnliga områden 

och att det i likabehandlingsplanen konstateras att vissa områden har en stark övervikt av ett kön. En 

kvalitativ genomgång av hur chefstjänsterna är fördelade i organisationen ligger utanför denna studies 

omfattning och därför kan inga slutsatser dras utifrån detta. 

 

Jag menar också att förebilder och mentorskap är begrepp som ligger nära varandra. Förebilder kan 

påverka andra bara genom att inneha en viss position eller vara skicklig i sin yrkesroll. En mentor är en 

förebild men i begreppet tolkar jag också ett visst mått av aktivt agerande vilket jag finner stöd för i Krams 

(Kram, i Höök, 2001) bestämning av en mentors uppgifter: sponsra, synliggöra, coacha, skydda, agera 

förebild för, bekräfta samt ge återföring på ̊ prestation. Resultatet stödjer detta eftersom vikten av 

förebilder lyftes fram och det symbolvärde som vissa rekryteringar eller poster som innehades av ett 

underrepresenterat ansågs utgöra. I en studie av Ballenger (2010) framkom att mentorskap var en 

nyckelfaktor för att få fler kvinnor att nå ledande positioner. Att en etablerad chef tar en yngre 

medarbetare ”under sina vingar”, ger ansvar och arbetsuppgifter som syns i organisationen och går i god 

för hen, ger dels den medarbetaren självförtroende och dels en chans att ”visa framfötterna” yrkesmässigt. 
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Män har genom sin majoritetsposition i ledande positioner en naturlig tillgång till mentorer och förebilder 

vilka kan ge dessa fördelar. Det saknas tillräckligt med kvinnor som kan vara mentorer för andra kvinnor 

och det utgör en nackdel för kvinnor som vill bli chefer (Ballenger, 2010). I resultatet framkommer en 

medvetenhet att en traditionell uppdelning av manliga respektive områden kvarstår trots 

”könsöverskridande” rekryteringar. Vid rekryteringsprocessen för att tillsätta nya chefer spelar just 

mentorer och förebilder en central roll för att dels få kvinnor att söka tjänsterna och dels för att de som 

rekryterar ska förhålla sig öppna och fördomsfria och detta framkommer tydligt också i resultatet. 

 

Rekryteringsprocessen och medvetenhet 

Rekryteringsprocessens avgörande betydelse för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer framkom 

i resultatet. Rekryteringsprocessen består av flera moment där risker för diskriminering föreligger. 

Resultatet belyser betydelsen av kravprofilens utformning, vilka personer som kallas till intervjuer och hur 

intervjuerna genomförs. Rekryteringsprocessens vikt för att uppnå en jämn könsfördelning av chefer kan 

förstås genom teorin om ”homosocial reproduktion” (Lipman-Blumen, i Wahl, 2001; Kanter, i Kjeldal, 

Rindfleish & Sheridan, 2005). Teorin om homosocial reproduktion menar att man är mer positivt inställd, 

och alltså mer böjd att välja, det man känner igen och kan identifiera sig med. Eftersom det oftast är män 

som innehar de ledande positionerna och därför rekryterar andra chefer så tenderar de att välja andra män 

och på det sättet reproduceras könssegregeringen.  

 

En annan avgörande aspekt vid rekrytering av chefer är vad som stereotypt uppfattas som ledarskap. 

Höök (2001) skriver i sin avhandling att ” När man (!) tänker ledare tänker man (!) man.” (Höök, 2001, s. 

8.). Hon menar vidare att den ”manliga ledarskapsdiskursen” har lett till föreställningar om att vara kvinna 

och chef blir motsägelsefullt. Också i en artikel av Ryan, Haslam, Hersley & Buongiorno (2011) undersöks 

stereotypa föreställningar om ledarskap och att det utgör en del av det ”glastak” som kvinnor möter i sin 

karriär. Artikeln har sin grund i en undersökning som utfördes av Schein 1975 (Schein i Ryan, Haslam, 

Hersley & Buongiorno, 2011) där 92 adjektiv och egenskaper karaktäriserades och där 60 av dessa 

kopplades både till ”manlig” och ”ledare”. Hon myntade då begreppet ”think manager – think male”. 

Föreställningarna är både beskrivande när det gäller vilka egenskaper en ledare bör ha men också preskriptiva 

i det att de medför ett förväntat beteende. ”For example, while an assertive male manager is seen as 

displaying appropriate leadership, a female leader who behaves in the same way is considered unacceptably 

pushy” (Ryan, Haslam, Hersley & Buongiorno, (2011), s. 471). Det är dessa föreställningar och stereotypa 

uppfattningar som Riksdagsförvaltningen arbetar aktivt med och flera ”könsöverskridande” rekryteringar 

uppfattas ha bidragit till att förändra människors uppfattningar. Resultatet visar att man på myndigheten är 

medveten om hur viktig rekryteringsprocessen är och vilka mekanismer som verkar. Genom att påverka 

kravprofilernas utformning och med utbildningsinsatser för de som deltar i intervjusituationer försöker 

förvaltningen säkra processen och öka kunskapen om dessa frågor. Lau Chin (2011) menar att ledarskap 
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utvärderas efter manliga normer på grund av att majoriteten ledare är män och att detta leder till att 

kvinnor värderas annorlunda. Hon argumenterar därför för att synen på ledarskap borde förändras, bort 

från associationen med ”manliga” egenskaper, och mot en syn som omfattar fler ledarstilar. För att få en 

organisation att vara så fördomsfri och därmed så rättvis som möjligt, vid såväl rekryteringar, 

arbetsförhållanden som arbetsfördelning, gäller det alltså att medvetandegöra stereotypa föreställningar 

och arbeta normkritiskt.  

 

Organisatoriska faktorer 

Resultatet pekar också på att organisatoriska faktorer har betydelse för kvinnors möjlighet att nå 

chefstjänster. I synnerhet förläggandet av mötestider och likabehandlingsplanens framkom som viktiga 

och hade påverkan på jämställdheten i organisationen. Organisatoriska faktorer som flexibel arbetstid, 

villkoren för föräldraledighet, hur man lägger mötestider, arbetsfördelning, jämställdhetsarbetet, 

lönesättning m.m. kan förstås utifrån ett resonemang om ”dagliga praktiker” och ”doing gender”. Dessa 

faktorer är ett resultat av de rutinmässiga uppgifter som utförs i en organisation och de skapar ofta en 

könsuppdelning som resulterar i en hierarkisk uppdelning mellan könen när det gäller lön, position, 

arbetsuppgifter etc. (Linghag, 2009). ”De som fattar beslut om dessa praktiker kan vara omedvetna till att 

de bidrar till att könsuppdela organisationen (Acker, i Linghag, 2009). ”Doing gender” är ett begrepp som 

innebär att kön konstrueras i socialt samspel och leder till en hierarkisk uppdelning mellan könen, ofta en 

manlig överordning och en kvinnlig underordning. De bakomliggande orsakerna är att män befinner sig i 

maktposition och därmed tolkar och villkorar arbetsförhållandena utifrån sig själva. Enligt Acker (Acker, i 

Linghag, 2009) är de flesta organisationer könsuppdelade på något sätt vilket har påverkan på kvinnors 

arbetsvillkor. Det framkommer inte av resultatet att förvaltningen aktivt infört organisatoriska faktorer i 

syfte att främja jämställdhet bland chefer, utan snarare har myndigheten påverkats av samhällsdebatten 

och därigenom har anpassningar av till exempel mötestider och kontroll av lika lön för likvärdigt arbetet 

införts. Istället uttrycks ett konstaterande att chefspositioner innebär krav som kan vara svåra att 

kombinera med familjelivet. Det framkom både av likabehandlingsplanen och i intervjuer att en 

enkätundersökning genomfördes som syftade till att öka förvaltningens kunskap om chefernas syn på att 

kombinera yrkesrollen med familjelivet. 

 

Resultatet pekar på att myndighetens likabehandlingsplan uppfattades som viktig för att systematisera 

jämställdhetsarbetet, komma ihåg åtgärder och möjliggöra uppföljning samt ett sätt att medvetandegöra 

frågor om likabehandling i organisationen. Som Pincus (Pincus, i	  Utredningen om kvinnor på ledande 

poster i näringslivet, 2003) visat kan en oengagerad ledning ”glömma” att upprätta jämställdhetsplaner 

eller vidta åtgärder som identifierats. Eftersom det följer enligt lag att upprätta en jämställdhetsplan så 

utgör den ändå ett verktyg för att påverka jämställdhetsarbetet genom att identifiera brister, 
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diskriminerande processer och strukturer. Det viktiga var inte planen som dokument utan att de brister 

som listades faktiskt åtgärdades. 

 

En svårighet som framkom i resultatet var att många chefsnivåer kan försvåra informationsspridning och 

att alla chefer har samma kunskap om förvaltningens värderingar. Det finns en risk att chefer på lägre 

nivåer agerar utan att ha information eller kunskap om förvaltningens värderingar. Detta kan få verkningar 

vid till exempel rekryteringar, vid arbetsfördelning och lönesättning. Ballenger (2010) undersökte vilka 

barriärer som hindrade kvinnor inom högre utbildning att nå de högsta posterna. Hon tar upp att 

organisationens hierarkiska struktur är en faktor vars påverkan kan diskuteras. Vissa forskare förespråkar 

en ”plattare” organisation med en mindre hierarkisk ledningsstruktur och därmed mindre byråkratisk 

vilket skulle verka positivt för kvinnors avancemang. Åter andra forskare menar att strukturen inte 

påverkar kvinnornas förutsättningar. Vilken hållning man intar beror på om man anser att det är 

individerna som formar organisationen eller om organisationen formar individen. Återigen pekar resultatet 

på att man på myndigheten är medveten om att detta kan utgöra en risk och aktivt arbetar för att sprida 

kunskap och att säkerställa att alla rekryteringar sker på ett öppet och systematiskt sätt. 

 

Resultatet visar att myndigheten har goda tekniska förutsättningar för att arbeta utanför arbetsplatsen men 

att distansarbete inte passar alla arbetsuppgifter och särarten av arbetet som utförs inom 

Riksdagsförvaltningen begränsar ytterligare dessa möjligheter. De tekniska förutsättningarna en 

organisation har kan ha påverkan på könsfördelningen bland chefer på grund av hur arbetsfördelningen 

traditionellt ser ut i samhället, den så kallade könsarbetsordningen (Connell, 2006). Traditionellt har män 

haft sitt arbete utanför hemmet och kvinnorna har haft ansvaret för hem och barn. Denna 

könsarbetsordning lever kvar och statistik visar att kvinnor fortfarande lägger mer tid än män på det 

oavlönade arbetet. För att kunna vara chef så krävs det att arbeta heltid och att ständigt vara nåbar. 

Tekniska hjälpmedel kan därför i viss utsträckning möjliggöra att kombinera familjeliv med en yrkesroll 

som chef. Betydelsen av det här anser jag inte ska överdrivas eftersom det i ett ledarskap ingår att vara 

närvarande och att det möjligen är arbete av mer administrativ art som lämpar sig för hemarbete. 

Dessutom blir sannolikt arbetsbördan för kvinnliga chefer ansenlig om de förutom ett chefsjobb under 

”normal” kontorstid också har huvudansvaret för det oavlönade hemarbetet och dessutom förväntas vara 

nåbara och utföra visst arbete på kvällstid. Tekniska hjälpmedel är därför inte en långsiktigt hållbar faktor 

för att uppnå eller upprätthålla en jämn könsfördelning bland chefer. 

 

DISKUSSION 

Riksdagsförvaltningens jämställdhetsarbete präglas av systematik och en hög grad av medvetenhet om 

jämställdhetsfrågan. Ledningen är medveten om vilka signaler Riksdagsförvaltningen sänder vilket visas 
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genom att just den jämna chefsfördelningen lyfts fram i årsredovisningen. Resultatet av denna studie visar 

att förvaltningen verkar uppnått en jämn könsfördelning bland sina chefer dels av påverkan utifrån med 

förändringar i samhället och dels på att arbetet med jämställdhetsfrågor gjorts, eller blivit, viktig och satts 

på agendan. Chefsfördelning i en organisation har både en kvantitativ (hur ser den numerära 

könsfördelningen bland chefer ut) och en kvalitativ aspekt (var i organisationen återfinns till exempel 

kvinnliga chefer, på vilken nivå och inom vilket område). För att belysa graden av verklig jämställdhet i en 

organisation behöver bägge dessa aspekter undersökas. 

 

Inom ämnet pedagogik beforskas genus, ledarskap och påverkansprocesser i olika kontextuella 

sammanhang. Denna forskningsinriktning undersöker bl. a. jämställdhetsarbete och ledarstrukturer inom 

universitetsvärlden. Ibland har komparativa studier med privata företag utförts för att belysa graden av 

(o)jämställdhet och hur organisationerna valt att arbeta med att till exempel öka andelen kvinnliga chefer. 

Min studie fokuserar en myndighet som uppnått en jämn könsfördelning bland chefer och resultatet 

bidrar till att styrka vissa centrala framgångsfaktorer för en jämställd arbetsplats. Tidigare forskning har 

pekat på att ledningens engagemang är oerhört avgörande för att jämställdhetsarbetet ska nå resultat och 

detta framkommer också i min studie. Andra framgångsfaktorer kan vara att identifiera ”processer som 

styr diskriminering” och ”synliggöra omständigheter som bidrar till att upprätthålla ojämlika villkor” 

(Wickman, 2012) och detta styrks också i uppsatsen. 

 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar om vilka uppfattningar om centrala påverkansprocesser 

som fanns i förvaltningen valde jag att genomföra intervjuer. Eftersom studien inriktades på den numerära 

aspekten av chefsfördelningen så fanns inget avgörande skäl att använda en annan metod. Begränsningen i 

tid och att uppsatsen utförs på grundnivå gjorde att intervjuerna inte berörde alla tänkbara aspekter av 

jämställdhet och jämställdhetsarbete. Detta hanterades genom att jag valde att inrikta mig på den numerära 

aspekten av chefsfördelningen. Min bedömning är att en kvalitativ undersökning av chefsfördelningen 

skulle behöva ett mycket bredare angreppsätt. 

 



 

SLUTSATS 

Syftet med den här studien var att få kunskap om vilka påverkansprocesser som uppfattades som centrala 

för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer i en statlig myndighet. Som ett led i att uppnå syftet 

har följande två frågeställningar formulerats: Vilken uppfattning finns hos anställda i myndigheten om 

vilka de viktigaste faktorerna är när det gäller att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer på 

myndigheten? Vilken uppfattning finns hos anställda om vilken påverkan likabehandlingsplanen har för att 

uppnå en jämn könsfördelning bland chefer?  

 

Resultatet som framkom visade att det är flera samverkande faktorer i en organisation som kan 

åstadkomma förändring men att några ändå framträder som mer avgörande. Centralt verkar vara att det 

finns ett intresse och engagemang för jämställdhet i den högsta ledningen och att medvetenheten är hög 

om hur normer och stereotypa föreställningar påverkar alla dagliga praktiker som utförs i organisationen. 

Resultatet bekräftar tidigare forskningsresultat samt belyser vikten av vissa utpekade processer. Av 

resultatet kan också utläsas att en myndighet, eller organisation, hela tiden måste arbeta medvetet med 

ledningens engagemang, rekryteringsprocessen och de organisatoriska faktorerna. Resultatet bekräftar 

också att chefer kontinuerligt måste inneha en medvetenhet om sitt agerande och säkerställa kvaliteten av 

likabehandlingsplanen (eller motsvarande dokument).  

 

Som den tidigare forskningsgenomgången visade finns det såväl akademisk som politisk medvetenhet om 

kvinnors karriärmöjligheter och vilka som är de hindrande eller försvårande mekanismerna. Trots detta så 

går förändringsarbetet långsamt och därför menar jag att det gäller för såväl organisationer som individer 

att vara uppmärksamma på könssegregerande praktiker. Medvetenhet och kunskap ger goda 

förutsättningar att kritiskt granska olika praktiker och ger även verktyg till att förhålla sig självkritisk till ens 

egna fördomar och stereotypa uppfattningar. 

 

Förslag på vidare forskning 

Den här uppsatsen har identifierat ett antal faktorer som anses centrala för att uppnå en jämn 

könsfördelning bland chefer. Vidare forskning skulle kunna inriktas på att fördjupa kunskapen om på 

vilket sätt dessa faktorer påverkar jämställdhetsarbetet. Rekryteringsprocessen innehåller en rad moment 

där diskriminering kan ske och vidare forskning skulle kunna belysa detta ytterligare. Det är utanför ramen 

för denna uppsats syfte, men en kvalitativ studie om var de kvinnliga cheferna återfinns, såväl i 

Riksdagsförvaltningen och i andra organisationer, skulle bidra till fördjupning av ämnet. Även en 

jämförande studie av Riksdagsförvaltningen med en eller flera andra organisationer skulle kunna öka 

kunskapen vilka nyckelfaktorerna är för att uppnå jämställdhet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Hur länge har du varit anställd i förvaltningen? 

2. Hur skulle du beskriva dina kunskaper kring jämställdhetsarbetet som bedrivs i förvaltningen? 

3. Vilka faktorer tycker du är särskilt viktiga för att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer? 

(Exempel på sådana faktorer: – möjlighet att arbeta hemifrån, - attityder hos andra chefer och medarbetare, - 

ledningens engagemang, - flexibla arbetstider, - utbildningsinsatser, - nätverk, - ”platt” organisation, - 

policydokument, - könsneutrala yrkestitlar, - rekryteringsprocessen, - förebilder inom förvaltningen, - mentorskap, - 

tidsbegränsade chefsanställningar, - antalet kvinnor och män totalt i förvaltningen (som utgör ett 

rekryteringsunderlag)) 

4. Tycker du att det finns något i förvaltningens arbete för att uppnå/upprätthålla en jämn 

könsfördelning bland chefer som skulle kunna utvecklas/förbättras/förstärkas/saknas? T ex 

utbildningsinsatser, att införa en ”jämställdhetshandläggare”? 

5. Vilka tycker du är de avgörande/vanligaste/tydligaste svårigheterna för att uppnå/upprätthålla en 

jämn könsfördelning bland chefer? 

6. Hur uppfattar du att likabehandlingsplanen påverkar jämställdhetsarbetet på 

Riksdagsförvaltningen?  

7. Hur uppfattar du att riktlinjer och policydokument för chefsrekrytering påverkar arbetssättet för 

att uppnå/upprätthålla en jämn könsfördelning bland chefer Riksdagsförvaltningen?  

8. Finns något annat du önskar tillägga eller kommentera? 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev  

Jag slutför nu min utbildning och i den ingår att skriva ett självständigt arbete, en kandidatuppsats i 

pedagogik med inriktning mot ledarskap- och genusfrågor. Uppsatsen är en fallstudie av 

Riksdagsförvaltningen ur det perspektivet.  

 

Mitt val föll på just Riksdagsförvaltningen för att det i myndighetens årsredovisningar finns uppgift om 

könsfördelningen bland chefer och att det i flera år har gått i en riktning med fler kvinnliga chefer. 2006 

fanns det 41 % kvinnliga chefer och 2012 51 % och i min uppsats ligger fokus på vilka faktorer och 

processer i en statlig myndighet, alltså Riksdagsförvaltningen, som påverkar en sådan utveckling. För att 

kunna genomföra min uppsats ska jag även intervjua ett antal personer på Riksdagsförvaltningen i syfte att 

ta reda på vilken uppfattning som finns om orsaker till den jämna chefsfördelningen.  

 

Jag skulle bli mycket tacksam om du kan tänka dig att medverka i en intervju över telefon. Intervjun tar 

som längst en halvtimme och kommer att ske över telefon eftersom jag för närvarande befinner mig i 

Bryssel. Jag kommer också att behöva spela in samtalet för att kunna transkribera och koda underlaget. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.  

 

Jag bifogar intervjufrågorna och ser fram emot vidare kontakt. Jag nås på e-post och mobil enligt nedan. 

Eftersom jag för närvarande är hemma med min 1,5-åriga dotter är jag hyfsat flexibel med tiderna. Min 

egen ambition är att genomföra intervjuerna innan jul. Stort tack på förhand! 

 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare. 

 

Hälsningar  
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