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Förord 

 
Den här uppsatsen har varit en resa. Från att vi började fundera på ämnesval till att vi 

kontaktade Kommunen och till färdig uppsats har det varit både med- och motgångar. 

Vi har många gånger känt för att ge upp då bördan av uppsatsen blivit för stor, men 

tillsammans har vi kämpat på. Ämnet har varit intressant vilket underlättat men 

framförallt har vi haft otroligt roligt ihop.   

Vi vill tacka Kommunen som gav oss detta uppdrag, informanterna som ställt upp och 

låtit oss intervjua dem, utan er hade det aldrig varit möjligt. Vi vill också tacka vår 

handledare Charlott som hjälpt oss under hela processen, våra nära och kära som stått ut 

med oss när vi till tider varit varken sociala eller särskilt trevliga. Ett extra tack förtjänar 

vår vän Mia för ovärderlig korrekturläsning. 

Vi avslutar med ett par rader ur Gyllene Tiders låtskatt som gett oss mycket glädje och 

positiv energi under det gångna halvåret; 

 
 

Det är över nu 
Men jag kommer ihåg en helt annan tid 

Den är över nu 
Det hörs en kall, kall vind som sveper förbi 

 
Här kommer solen 

Här kommer en sol som säger 
Aldrig mera regn, 
aldrig mera regn 

 
Det är över nu… 
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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka vilken syn det finns på jämställdhet i kommunal 
verksamhet samt hur jämställdhet påverkar och påverkas av rekrytering och 
kompetensutveckling. Metoden är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer är 
genomförda med sju av Kommunens ledande och strategiska medarbetare inom 
utbildningsförvaltningen. Intervjuerna analyseras med hjälp av Clarke och Brauns 
(2006) tematiska analys. Teori och tidigare forskning om jämställdhet, rekrytering och 
kompetensutveckling fungerar som stöd åt analysen. Analysen är uppbyggd av fyra 
delar där de tre första redogör för resultat och analys av jämställdhet, rekrytering och 
kompetensutveckling separat. I analysens fjärde del analysera jämställdhet i relation till 
kompetensutveckling och rekrytering. Centrala delar av resultatet är att det finns en 
övergripande kunskapsbrist i Kommunen. Resultaten visar även att bristande kunskap 
vad gäller jämställdhet utgör hinder för rekrytering och kompetensutveckling med ett 
jämställdhetsperspektiv samt att rekrytering och kompetensutveckling utgör hinder för 
ökad jämställdhet när kunskap saknas. Studien avslutas med tre övergripande 
åtgärdsförslag. 
Nyckelord: Jämställdhet, rekrytering, kompetensutveckling, kommunal verksamhet, 
jämställdhetsprojekt.   
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1. Inledning och problemformulering	  
 

Det här med genus är väldigt populärt // så det har man som pratat om redan.  

Sen måste man bara bli påmind om det ibland (Citat ur intervju 2014-03-18). 
 

Jämställdhet är på tapeten och det går knappt en dag utan att man kan läsa eller se något om 

Feministiskt Initiativ och deras framfart i medierna. Det pratas om en feministisk vår. Jämställdhet 

är inte längre något för vissa utan det ska involvera alla. Arbetet mot ett jämställt samhälle ska 

enligt lag genomsyra alla offentliga organisationer (Diskrimineringslagen 2008:567) och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har under flera år haft jämställdhet som en profilfråga. Det satsas 

extra mycket pengar på profilfrågorna och ett särskilt program för jämställdhet har inrättats, 

Program för hållbar jämställdhet, som involverat cirka 100 000 personer i samarbete med cirka 70 

kommuner och landsting. Vad betyder det egentligen att jämställdhetsarbetet ska genomsyra alla 

offentliga organisationer och vad får det för effekt? Hur har Program för hållbar jämställdhet 

påverkat de kommuner och landsting som deltagit i projektet?  

 

En av kommunerna som deltagit i Program för hållbar jämställdhet drev under 2009 och 2010 ett 

jämställdhetsprojekt med hjälp av resurser som tilldelats av SKL. Projektet syftade till att utveckla 

en plan för att sedan starta upp arbetet mot hållbar jämställdhet. Under denna period genomgick 

politiker och chefer utbildningar inom jämställdhet med fokus på vikten av att integrera 

jämställdhet. Under projektets gång skrevs även integration av jämställdhet in i verksamhetsmålen; 

Jämställdhetsperspektivet ska integreras i all verksamhet och alla beslut ska vara jämställda och 

medvetna för att skapa lika villkor för kommunens medborgare (Kommunfullmäktig mål för 

verksamheten 2010). Det är just denna kommun studien skrivs på uppdrag av. Det arbete som 

startades upp i och med Jämställdhetsprojektet ska fortsätta vara verksamt inom Kommunen och 

ska genomsyra alla verksamheter.  

 

Jämställdhet inom organisationer kan ses ur två perspektiv, för det första kan man se på antalet 

män och kvinnor, den kvantitativa jämställdheten. Kvantitativ jämställdhet kan uppnås med hjälp 

av rekrytering och kvotering. För det andra kan man se på den kvalitativa jämställdheten där män 

och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och ges samma förutsättningar till utveckling 

vilket kräver kunskap och medvetenhet hos organisationens anställda. Denna kunskap kan 

rekryteras in i organisationen men den kan också utvecklas hos medarbetarna genom exempelvis 
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kompetensutveckling. Denna studie syftar därför till att finna vilken syn på jämställdhet som finns 

inom Kommunen samt vilken betydelse synen på jämställdhet har för rekrytering och 

kompetensutveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att undersöka synen på jämställdhet och relationen mellan jämställdhet, 

kompetensutveckling och rekrytering inom kommunal skolförvaltning. Vidare syftar studien till att 

analysera vilka möjliga konsekvenser synen på jämställdhet får i relation till kompetensutveckling 

och rekrytering för organisationen ur ett jämställdhetsperspektiv. För att kunna besvara studiens 

syfte har tre övergripande frågeställningar fungerat som stöd;  
 

 

• Hur föreställer sig rekryterande och strategiska personer begreppet jämställdhet? 

• Hur resonerar strategisk personal kring rekrytering och vilken syn finns inom 

organisationen på rekryteringsförfarandet? 

• Vilken syn finns på kompetensutveckling inom organisationen? 

 

1.2 Avgränsning  
För att studien ska kunna utföras på ett meningsfullt sätt och upplevas stringent har ett aktivt val 

till avgränsning gjorts. Vi har valt att avgränsa oss till ledande och strategisk personal då dessa 

ansvarar för rekrytering samt vissa beslut rörande kompetensutveckling, dessa ansvarar också för 

säkerställandet av mål och riktlinjer i Mångfald och jämställdhetsplanen. Studien avgränsar sig 

även till kultur- och utbildningsförvaltningen inom Kommunen då en övergripande studie av 

kommunen i förhållande till syftet skulle innebära ett alltför omfattande arbete. Möjligheten till ett 

resultat som representerade hela organisationen skulle bli missvisande inom tidsramen och det 

skulle inte vara möjligt att genomföra med tanke på studiens omfattning.  

 

Utifrån Kommunens struktur med förvaltningar inom vissa avgränsade områden anser vi det 

naturligt att fokusera på en av dessa för att kunna besvara syftet. Kommunens två större 

avdelningar är socialförvaltningen samt kultur- och utbildningsförvaltningen, inom dessa fanns det 

möjlighet att utföra studien. Valet av förvaltning föll på kultur- och utbildningsförvaltningen med 

motiveringen att det sker fler ”kvalificerade” rekryteringar inom detta område, främst vad gällande 
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lärare och rektorer. Vi har också valt att avgränsa oss inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

till den del som arbetar med utbildning. Kultur och bibliotek har alltså valts bort. Utifrån 

kompetensutveckling är kultur- och utbildningsförvaltningen intressant, specifikt skolområdet 

länge kritiserats i media för bristande kunskap och kompetens. Det sker förvisso fler rekryteringar 

inom socialtjänsten men dessa sker till stor del för att täcka behov av vikarier inom hemtjänsten. 

Dessa rekryteringar kan då upplevas som mindre genomtänkta då det inte är långvariga 

anställningar det handlar om. Det faktum att riktlinjerna för rekrytering till största del ska följas 

när rekryteringar sker av tjänster som sträcker sig längre än 6 månader har också bidragit till valet 

av avgränsning.  

1.3 Bakgrund 

Kommunen i studien är en mindre inlandskommun, det skulle kunna vara vilken mindre 

inlandskommun som helst i Sverige. De kämpar med samma frågor som de flesta 

inlandskommuner - avbefolkning, dålig ekonomi och allt färre skolor. Av etiska skäl kommer vi 

inte att nämna kommunens namn eller var i Sverige den är belägen, vi kallar den endast 

Kommunen. Under de senaste åren har Kommunen satsat mer resurser på att öka jämställdheten 

inom den kommunala arbetsplatsen. Genom ett jämställdhetsprojekt fick de bidrag från SKL för 

att öka kunskap om jämställdhet, insatserna riktades i huvudsak mot utbildning av chefer och 

politiker inom området. En följd av projektet var att en ny och reviderad Mångfalds- och 

jämställdhetsplan upprättades 2012, där fastslogs att Kommunen ska vara en förebild i arbetet med 

att till varpå och uppskatta kommunens mångfald samt förebygga alla former av diskriminering. 

Den nya handlingsplanen består av två delar där första delen består av kommunens policy och tar 

utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567). Den andra delen består av handlingsplaner med 

aktiva åtgärder där målen beskrivs, vilka åtgärder som ska genomföras samt vilka dessa riktas till. 

Nedan presenteras sammanfattningar av Kommunens styrdokument inom de områden som är 

relevanta för studien, vilka är kommunens Mångfalds- och jämställdhetsplan samt riktlinjerna som 

finns inom rekrytering och kompetensutveckling.  

 

Mångfalds- och jämställdhetsplan 
Kommunen har utarbetat en Mångfalds- och jämställdhetsplan där de bland annat definierar vad 

jämställdhet, jämlikhet, feminism, mångfald och jämlikhetsperspektivet är och innebär inom 

organisationen. Feminism definieras som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och villkor 

i samhället. Definitionen innebär att de inom organisationen bör råda medvetenhet om 

systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män som grupper i samhället samt strävan efter 
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förändring mot kvinnor och mäns lika villkor. Ett exempel på jämställdhet är att kvinnor och män 

får samma lön när samma arbete utförs. I organisationen innebär mångfald att människors lika 

värde respekteras - oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, sexuell 

läggning, religion eller annan trosuppfattning, eller ålder. Avslutningsvis avses 

jämställdhetsperspektiv kunna beakta vad förslag och beslut har för påverkan på kvinnor 

respektive mäns liv. Vidare definierar de i planen vilka som har ansvar för att de uppfyllda målen 

är kända i respektive förvaltning samt vilka som ska fungera som ytterst ansvariga för att 

handlingsplanen är känd, att den följs och bistår med stöd om det behovet finns. Personalnämnden 

ansvarar för stöd, material och uppföljning. Förvaltningschefen är ansvarig för jämställdhetsfrågor 

inom sin verksamhet och samtliga chefer ser till att målen är kända och iakttas bland sin personal.  

Aktiva åtgärder för att öka jämställdhet och mångfald inom organisationen ska årligen presenteras 

och analyseras i kommunens årsredovisning. För att medvetet arbete mot jämställdhet ska kunna 

råda menar Kommunen att det krävs kunskap, engagemang och integrering i befintlig verksamhet. 

Detta ska ske genom utbildning inom området för de anställda.  

 

Riktlinjer kring rekrytering och kompetens 

Kommunstyrelsen har fastställt tydliga riktlinjer för och hur rekryteringsprocessen ska gå till inom 

kommunen. I riktlinjerna för rekrytering finns alla rekryteringens steg med, från behovsanalys till 

anställning och lönesättning. Riktlinjerna kring sammansättningen av rekryteringsgrupper gör 

gällande att gruppen ska ha kunskap om hur man rekryterar och gör urval, detta för att undvika 

diskriminering. Vidare framkommer det i riktlinjerna, vid annonsering av nya tjänster, att strävan 

mot en jämnare könsfördelning ska tas i beaktning. Det står dock inte så mycket mera om detta 

utan det är chefens ansvar att se till att medarbetare känner till vad som står i jämställdhetsplanen 

och sedan ska detta implementeras vid rekrytering och kompetensutveckling. Det är alltså ytterst 

förvaltningschefens ansvar att övrig strategisk och rekryterande personal är medvetna om vad som 

står i Mångfald- och jämställdhetsplanen.  

 

Det finns inga tydliga kommunövergripande riktlinjer vad gäller kompetensutveckling men 

förvaltningschefen kunde förse oss med en del riktlinjer för kompetensutveckling som gällde för 

utbildningsförvaltningen. Alla medarbetare har rätt till kompetensutveckling och varje anställd 

inom förvaltningen får en viss summa varje år avsatt för just detta. Summan har de anställda viss 

bestämmanderätt över, men den största delen av kompetensutvecklingsbudgeten går till 

förvaltningsövergripande eller större insatser som gäller flera. Det finns inga tydliga riktlinjer för 
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vad det är som ska kompetensutvecklas utan det är beslut som cheferna fattar på en högre nivå. 

Kompetensutvecklingen ska gynna organisationen och verka för att organisationen utvecklas på ett 

tillfredsställande sätt.    

 

1.4 Studiens disposition 
Studien är uppdelad i tio kapitel, det första kapitlet syftar till att ge en bakgrund till studien och 

studieobjektet. Det andra kapitlet behandlar studiens metodologiska utgångspunkter, 

genomförande samt etiska aspekter och reflektioner. Kapitel tre, fyra och fem i studien innehåller 

teori och tidigare forskning rörande jämställdhet, rekrytering och kompetensutveckling. Kapitel 

sex, sju, åtta och nio består av studiens analys, där de tre första kapitlen presenterar resultat och 

analys utifrån jämställdhet, rekrytering och kompetensutveckling för att sedan diskuteras i relation 

till varandra i kapitel nio. Det tionde kapitlet innehåller en kortare sammanfattning av de viktigaste 

resultaten samt egna reflektioner om studiens resultat och konsekvenser samt orsaker till dessa.  
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2. Metod 
Under denna rubrik redovisas studiens metodologiska utgångspunkter för att ge en förståelse för 

vilken kunskapssyn studien vilar på. Urval och datainsamling, analysmetod, metoddiskussion samt 

de etiska aspekter som funnits i studien är andra delar som berörs i kapitlet.. 	  

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Enligt Gubrium och Holstein (Bryman 2011) finns det inom den kvalitativa forskningen fyra olika 

traditioner att arbeta utifrån och ta ställning till. När en större studie likt denna ska utföras bör 

forskaren fundera över vilken tradition och kunskapssyn som är utgångspunkten. Det är vanligt 

inom samhällsvetenskap och kvalitativ forskning att utgångspunkten är från en konstruktivistisk 

eller socialkonstruktivistisk kunskapssyn och det inspireras även vi av i studien. Sociala 

egenskaper, normer och värderingar förstås inom socialkonstruktivismen som resultat av samspel 

mellan människor och inte som självständiga (Bryman, 2002). Den tolkningsinriktade 

kunskapsteoretiska ståndpunkten betyder att man fokuserar på förståelse av den sociala 

verkligheten utifrån deltagarnas tolkning av den verklighet de lever i (Bryman 2002). Studien är 

influerad av en socialkonstruktivistisk utgångspunkt vilket innebär att det inte finns någon objektiv 

sanning utan att den skapas i samspel med andra, både för våra informanter men även för oss då vi 

tolkar materialet. En kvalitativ undersökning är till sin karaktär präglad av närhet till 

undersökningspersonerna, data är ord och texter. Vi måste reflektera över konsekvenser av 

metodval, värderingar, skevheter och beslut när det gäller den kunskap om den sociala 

verkligheten vi genererar. Vi måste alltså vara medvetna om vår egen sociala, kulturella och 

politiska kontext.  

2.2 Urval och Datainsamling 
Syftet med studien är att undersöka vilken syn på jämställdhet de ledande inom kommunens 

skolorganisation har och hur detta påverkar kompetensutveckling och rekryteringsförfarandet.  Vi 

har avgränsat oss till skolorganisationen på grund av uppsatsens omfång och till att intervjua de i 

positioner som har hand om rekrytering och tar strategiska beslut om kompetensutveckling. Det är 

alltså en kvalitativ studie med intervju som metod. Kommunens skolorganisation har en hierarki 

som består av förvaltningschef, gymnasiechef, verksamhetschefer samt förskolechefer under dessa 

finns det tretton rektorer. Sammanlagt är de arton möjliga informanter och vi kontaktade samtliga 

via mail (Bilaga 1). I mailet berättade vi kort om studien och frågade om de kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. Urvalet är i detta skede ett totalurval eller ett målinriktat urval då vi 



	  

	  
	  

10	  

kontaktat de personer vi tror kan hjälpa oss besvara studiens syfte och är relevanta för 

forskningsfrågorna. Vi fick nekande svar från fem och sju valde att ställa upp på intervju. Övriga 

sex skickade vi påminnelse mail till men svar uteblev. De som tackade ja och kunde ställa upp på 

intervju fick sedan ytterligare ett mail där vi bokade tid och plats för genomförandet samt skickade 

med ett Informationsbrev (Bilaga 2) om etiska riktlinjer och hur intervjuerna skulle förvaras och 

användas. Detta brev fick de sedan skriva under vid intervjutillfället. Intervjuerna skedde mellan 

11-24 mars 2014 på en plats som informanterna fick välja och varade 70-90 minuter.  

 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att vi utgår från olika teman med underfrågor som 

informanterna besvarar. De semistrukturerade och kvalitativa intervjuerna ger informanterna 

möjlighet att uttrycka sig relativt fritt och deras upplevelser och uppfattningar kan fångas 

(Bryman, 1997). Semistrukturerade intervjuer har ofta teman som ska beröras under intervjun, de 

behöver inte komma i ordningsföljd vilket innebär att intervjuernas form kan skifta. De teman som 

utarbetats och finns i intervjuguiden ska fungera som hjälp och stöd för intervjuaren och 

säkerställa att alla de frågor som man vill ha svar på ställs. Semistrukturerade intervjuer lämnar 

även öppet för informanten att komma in på sidospår och ta upp teman som inte berörs under 

intervjun samt att nya frågor tillåts (Bryman, 2002). Under intervjuerna är det viktigt att skapa en 

avslappnad miljö för att informanten ska känna sig trygg och inte befinna sig i ett allt för stort 

underläge. Det är intervjuaren som har makt och övertag vid intervjun och är den som ska föra 

samtalet framåt (Creswell 2013).  

 

Bryman (1997) beskriver de dilemman som kan uppstå vid kvalitativ forskning då bearbetning och 

tillämpning av teorier kan ha skett långt innan undersökningen startar vilket innebär att forskaren 

kan var färgad av de teorier som tillämpats i studien. Detta är en aspekt som vi reflekterat över och 

tar hänsyn till men en uppgift som är otroligt svår. Våra uppfattningar kan påverka oss så vi 

kanske missar vissa delar eller aspekter av den sociala verkligheten som informanterna beskriver 

för att vi inte förväntar oss att det ska vara så. 

2.3 Analysmetod 
Det första som sker när intervjuerna är utförda är att lyssna igenom dem utan att transkribera för 

att skapa oss en bild av underlaget. Sedan transkriberas intervjuerna med så stor noggrannhet som 

möjligt. Datamaterialet analyseras med hjälp av tematisk analys för att identifiera mönster och 

strukturer i materialet. Trots att den tematiska analysen är en vanlig metod vid kvalitativa 

intervjuer är tydliga instruktioner för hur den ska ske bristfälliga. Vi har valt att utgå från Clarke 
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och Brauns (2006) artikel ”Using thematic analysis in psychology” där de på ett tydligt sätt 

beskriver den tematiska analysen och hur den bör genomföras för att behålla ett högt 

forskningsvärde. Clarke och Braun (2006) påpekar den tematiska analysens flexibla kvalitéer men 

försöker strukturera upp den och precisera vad som skall göras utan att flexibiliteten tummas på. 

Vidare så belyser de vikten av att det teoretiska ramverket för att den tematiska analysen ska 

fungera samt att det ska matcha med vad forskaren vill veta med sin studie. När det teoretiska 

ramverket och metoden för studien är formulerat, åtminstone i tanken och det är dags för analys av 

det datamaterial som genererats har vi valt att följa de sex faser som Clarke och Braun (2006) 

beskriver. Den första fasen innebär att man ska bekanta sig med materialet, höra på de inspelade 

intervjuerna, transkribera materialet och sedan läsa igenom intervjuerna flera gånger. När vi 

bekantat oss med materialet och kände att vi hade en tydlig bild av vad informanterna sa och 

menade med deras uttalanden började vi göra koder, vilket är den andra fasen i Clarke och Brauns 

(2006) modell. Den första omgången av kodning blir relativt smal och många koder genereras. I 

vår första kodning genererades närmare 80 koder. Vissa koder dök upp endast i ett fåtal intervjuer 

medan andra var representerade i samtliga. Creswell (2013) beskriver även problemet med allt för 

många koder eftersom att det är lätt att hitta många i ett komplext datamaterial. Alltför många 

koder gör det svårt att fortsätta arbetet med materialet, därför valde vi att försöka hålla nere antal 

koder genom att hålla oss till de citat som var relevanta för vår studie samt kunde kopplas ihop 

med vårt syfte.  

 

När koderna identifierats skapas en tagits tydligare bild av vad som sägs i intervjuerna och det är 

dags att försöka sortera in koderna i större potentiella teman för att kunna börja analysera. Det är i 

den här fasen analysen egentligen tar sin början då det textnära måste lämnas och förståelse för 

vad som egentligen uttrycks eller menas med uttalandena är centralt. Vi kategoriserade alltså våra 

olika koder i större potentiella teman och precis som Clarke och Braun (2006) föreslår så gjorde vi 

en tankekarta över potentiella teman och strukturer i materialet. Fjärde fasen innebär att granska de 

teman som framträtt i fas tre för att se vad som framträtt och om det finns en sammanhängande 

linje i materialet. Det vill säga att de teman som framträtt är i linje med de koder som först 

definierade vad intervjuerna handlade om. Stämmer tema och koder överens är det dags för nästa 

steg i denna fas vilket innebär att temana granskas i relation till hela studien, om syfte och den 

teori som studien vilar på är sammanhängande med de teman som framträtt. Vi upplevde att tema 

och koder stämde väl överens med varandra samt med studiens syfte i det stora hela, men vi 

märkte också att kompetensutveckling inte tog så stor plats i intervjuerna som vi trodde att det 

skulle göra. Detta innebar att det ”benet” fick mindre plats och inte innehöll lika många teman. 
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Den femte fasen innebär en förfining och namngivning av teman för att på ett tydligt sätt förstå 

materialet och hur det hänger ihop med varandra. Denna fas innebär en hel del tankeverksamhet då 

det är viktigt vid tematisk analys att varje tema får ett namn som på ett tydligt sätt representerar 

dess innehåll och som är lättbegripligt, inte bara för oss utan även för läsaren av studien. Varje 

tema ska också innehålla en analys och en sorts berättelse av vad temat berättar och innehåller 

(Clarke & Braun, 2006).  

 

Clarke och Braun (2006) lyfter även fram fallgropar och svårigheter med en tematisk analys som i 

största möjliga mån bör undvikas. Det första problemet är att helt misslyckas med att analysera 

materialet och endast lyfta fram fåtal citat med en analytisk kommentar efteråt. Ett annat problem 

eller fallgrop är att använda sig av de teman som använts i intervjuguiden rakt igenom. Då har ett 

misslyckande skett med att finna teman som sträcker sig över hela materialet vilket inte ger en lika 

djup analys. Den sista men kanske vanligaste fallgropen är att varje tema inte står för sig själv utan 

att de olika temana överlappar varandra vilket innebär att analysen blir spretig och inte så 

sammanhängande som önskvärt. När vi har kodat och plockat ut teman i materialet har vi haft 

dessa fallgropar i bakhuvudet för att försöka undvika dem och möjliggöra att analysen blir så 

stringent och sammanhängande som möjligt.   
 

2.4 Etiska aspekter och reflektioner 
Vår utgångspunkt vad gäller de etiska aspekterna av intervjuerna är vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de ställer fyra 

huvudkrav för forskningen. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Innan intervjuerna utfördes försökte vi ta ställning till hur denna studie skulle kunna påverka 

intervjupersonerna och tog även hjälp av Kvales (1997) etiska frågor inför en intervjustudie. 

Frågorna handlar bland annat om hur informerat samtycke ska erhållas samt hur konfidentialiteten 

ska skyddas och vilka eventuella konsekvenser studien kan få för intervju personerna. Vi såg då 

inga problem med att inte avidentifiera kommunen som sådan eftersom intervjupersonerna skulle 

vara helt anonyma. När intervjuerna var utförda tog vi dock beslutet att avidentifiera kommunen 

helt och hållet då vi kände att vi inte skulle kunna garantera identifikation av informanterna. 

Kommunen är relativt liten och på varje position finns inte så många anställda, på vissa av de 

högre befattningarna finns det endast en person. Om vi valt att inte anonymisera kommunen skulle 
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vi även bli tvungen att ta bort en hel del av informanternas svar då det skulle kunna påverka deras 

ställning på arbetet eller påverka dem negativt på annat sätt. Ytterligare ett led i att undvika att 

informanterna utsätts för någonting som skulle kunna uppfattas negativt av dem är att vi avkönar 

samtliga informanter och kallar dem enbart informanten. Avkönandet av informanterna grundar 

sig även i att det inte finns särskilt många män inom förvaltningen och att de skulle kunna 

identifieras om vi kallade informanterna hon och han. Det går inte heller att urskilja några 

tendenser hos informanterna att exempelvis kvinnorna skulle ha bättre eller sämre kunskap om 

jämställdhet utan det är blandat vilket gör beslutet om att avköna dem lättare. Hade det varit av 

värde för analysen att veta kön på informanterna hade vi övervägt beslutet om avköning ytterligare 

en gång.   

 

Vi har valt att ta med kommunens styrdokument då de flesta kommuner har styrdokument kring 

mångfald och jämställdhet samt riktlinjer för rekrytering och kompetensutveckling. För att 

undvika möjligheten att söka på citat och få upp kommunens styrdokument har vi valt att inte 

citera utan istället beskriva med andra ord vad som står i dokumenten och i handlingsplanerna. Vi 

är medvetna om att det kanske inte är ultimat, men av etiska skäl anser vi ändå att det är det bästa 

valet. 	  

2.5 Metoddiskussion 
Vi fick i uppdrag av kommunen att studera deras rekryteringsprocess ur ett 

jämställdhetsperspektiv, kommunen hade dock ingen specifik frågeställning eller något syfte de 

ville att vi skulle besvara. Vi fick därmed ganska fria tyglar och kommunens enda krav var att det 

skulle handla om rekrytering på något sätt samt att det skulle finnas ett jämställdhetsfokus. Mot 

bakgrund av kommunens önskemål utarbetade vi därför syfte och frågeställningar som vi fann 

intressanta och möjliga att genomföra inom ramen för uppsatsens tidsbegränsning. När syftet var 

framarbetat började vi söka litteratur för att se vad som skrivits tidigare på området och hur vi 

skulle kunna använda oss av den som stöd. Då syftet med studien är ganska brett har vi sökt 

forskning och litteratur utifrån jämställdhet, rekrytering, kompetensutveckling, jämställdhet inom 

skolorganisationen och de tre första kombinerade. Vi har använt oss av web of science, 

international bibliography of the social science och google scholar för att hitta artiklar som vi 

funnit intressanta. Vi hade även en viss förkunskap innan vi startade uppsatsskrivandet som varit 

till stor hjälp när vi sökt teorier och relevant forskning inom området, vi hade därmed en bild av 

området som vi kunde utgå ifrån.  
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När vi funnit teori och tidigare forskning som vi bedömde relevanta började vi att, med 

utgångspunkt från dessa, utarbeta en intervjuguide och mailade alla som vi ville intervjua för att 

höra om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju samt boka in en tid. Vissa svarade och 

tackade nej medan andra svar uteblev helt. Varför svaren uteblev och vissa tackade nej går inte att 

besvara, en möjlig anledning kan vara att arbetsbördan var/är för stor så att de tillfrågade inte 

upplevde att de hade tid att ställa upp på intervju. En annan anledning till bortfallet, som får större 

betydelse för studien, är att de som inte ville ställa upp inte ville det på grund av upplevd brist på 

kunskap i ämnet. Det är möjligt att de som valt att delta i studien har större kunskap och större 

engagemang i ämnena än de övriga. Vårt urval blir då inte representativt för hela populationen 

något som kan påverka resultatet.  

 

När det handlar om kvalitativa studier som denna är det inte alltid relevant att prata om validitet 

och reliabilitet (Kvale, 1997). Vi har valt att diskutera och fokusera på överförbarhet och hur 

studien är möjlig att överföra till andra kommuner eller populationer. Resultatet i denna studie kan 

överföras på liknande organisationer och då specifikt kommuner. För att detta ska vara möjligt bör 

dock förutsättningarna vara liknande de som gäller för denna kommun, det vill säga en mindre 

inlandskommun med åldrande befolkning och minskad inflyttning. Organisationsstrukturen och 

arbetssätt samt utbildningsnivå bör vara någorlunda liknande för att resultatet ska kunna vara 

möjligt att applicera på ett annat objekt. Dock bör det tilläggas att studiens syfte inte är att finna 

generaliserbara resultat utan den syftar snarare till att få en bild av den specifika kommunen samt 

att förstå hur synen på jämställdhet påverkar andra delar av organisationen, i detta fall rekrytering 

och kompetensutveckling.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och att analysera datamaterialet utifrån 

Clarke och Brauns (2006) tematiska analys. Både intervjusamtalet och den tematiska analysen 

innebär ett stort ansvar för forskaren. I intervjusituationen är det viktigt att intervjuaren inte 

försöker påverka informanten på det ena eller det andra viset även om det är omöjligt i realiteten. 

Informanten kommer att reagera på intervjuarens ton, positiva hummanden, nickar och leenden. Vi 

har därför försökt bekräfta alla informanter lika mycket även om det är omöjligt då vissa behöver 

och vill ha mer samtalsstöd och uppmuntran än andra. Vi märkte även under samtalen att vissa var 

ganska återhållsamma i början av intervjun och behövde mer stöd än andra, i slutet av intervjuerna 

verkade det som att alla informanter kände sig bekväma och talade mycket mer än i början. Vårt 

mål var att få informanterna trygga och bekväma så att de kunde tala fritt utan att tänka så mycket 

på att det var en intervjusituation. Informantens önskan om att vara intervjuaren till lags bör man 
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vara medveten om när man går in i en intervjusituation vilket vi varit och förhoppningsvis har vi 

på det sättet fått så ärliga svar från informanterna som möjligt.  När materialet är insamlat och 

materialet ska kodas är det våra tolkningar av materialet som blir styrande. Vi har följt Clarke och 

Brauns (2006) metod och på det viset försökt minimera oss själva i materialet. Det går dock inte 

att komma bort ifrån att vi blir en del av det vi skådar och att andra människor, med andra 

erfarenheter kunnat tolka materialet annorlunda. Analysen och tematiseringen bygger på koderna 

vi genererat ur materialet och dessa bygger i sin tur på den teori och tidigare forskning studien 

vilar på.  

 

Studien är ett resultat av oss som författares gemensamma arbete och utan den ena av oss hade 

studien varit en annan och sett annorlunda ut. Vi har i huvudsak samarbetat och gemensamt arbetat 

fram de olika delarna även om vi ibland delat upp vissa uppgifter, alla beslut har vi dock tagit 

gemensamt. Henny har haft det övergripande ansvaret över kompetensutvecklings-delen medan 

Sandra haft huvudansvar för genus-delen, vi har haft gemensamt ansvar över rekryteringsavsnittet 

både vad gäller teori och analys. När vi skrivit de teori- och analysdelar vi varit ansvariga över 

skickade vi materialet till den andre för genomläsning och tillägg/avdrag för att säkerställa 

gemensam bild. Transkriberingen delade vi upp och vi har således transkriberat tre och en halv 

intervju var, koderna och tema har vi gjort tillsammans. Tolkningen av empirin skedde till stor del 

i samförstånd då vi haft samma teorigrund, vid oenigheter diskuterade vi oss fram till en 

gemensam tolkning. Vi gav även citat flera koder när vi kände oss osäkra, det blev dock tydligt 

vart citaten hörde när vi sedan gjorde större teman av koderna. Intervjuerna har båda varit 

delaktiga och närvarande vid, Sandra som intervjuare och Henny har antecknat och frågat 

uppföljningsfrågor om Sandra missat något.  
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3.  Genus 
I detta, det första av teorikapitlen ska genus diskuteras. Genus kan kort beskrivas som vårt socialt 

skapade kön. Vi föds alltså med ett biologiskt kön, men det är genom socialisationen vi lär oss vad 

och vilka egenskaper det ena eller andra könet bär på. Vissa könsteoretiker menar att vårt sociala 

och biologiska kön är detsamma och att det ena inte kan existera utan det andra, medan andra 

menar att genus är socialt och kön är biologiskt (Butler, 2005, 2007, Giddens, 2007, Ambjörnsson, 

2006). Oavsett vilken syn det finns på hur kön/genus uppkommer eller utvecklas så är det kopplat 

till vissa stereotypa föreställningar, normer och värderingar samt med en över- och underordning i 

samhället. Det här kapitlet kommer behandla bland annat feminism och jämställdhet, 

konstruktioner av kön, genus och arbete, konstruktion av kön, stereotyper och skolan ur ett 

genusperspektiv. Detta för att ge en bild av hur kön/genus påverkar oss, inte bara som individer 

utan i många olika samhälleliga sammanhang och hur forskningen ser ut inom de olika områdena 

samt för att ge en bild av hur det skulle kunna vara möjligt att förändra de strukturer som finns. 

Jämställdhet och vad begreppet innebär kan ha olika betydelser beroende på feministisk 

utgångspunkt. I grunden betyder jämställdhet lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för män 

och kvinnor. Hur långt dessa rättigheter, skyldigheter och möjligheter sträcker sig är ständigt 

diskuterat.  	  

3.1  Feminism och jämställdhet 

För att kunna studera på vilket sätt synen på jämställdhet påverkar rekryteringsprocessen och 

kompetensutveckling är det relevant att ta utgångspunkt i teori/teorier om hur samhället är 

uppbyggt och ordnat. Feministiska teorier som rör samhällets uppbyggnad handlar ofta om 

patriarkatet, det vill säga mäns överordnade position i relation till kvinnor, mäns överordnade roll i 

samhället styrks när exempelvis lönebilder studeras (Holgersson, 2003). Feministiska teorier om 

hur denna över- och underordning är skapad skiljer sig från varandra. Då studien är inspirerad av 

en socialkonstruktivistisk utgångspunkt blir den feministiska utgångspunkten postmodern 

feminism. Postmodern feminism handlar om patriarkatet och män som förtryckande struktur men 

tar även hänsyn till att det finns andra faktorer som verkar förtryckande och underordnar 

människor så som exempelvis etnicitet, klass och sexuell läggning (Gemzöe, 2002). Postmoderna 

feminister framhåller olikheter mellan individer och grupper och menar på att det inte finns en 

universell teori som kan förklara förtrycket av kvinnor. Förutom denna medvetenhet om skillnader 

betonar postmoderna feminister dekonstruktionen av det manliga språket och den manliga blicken 

på verkligheten. Den manliga blicken på verkligheten är uppdelad i binära eller parvisa 
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distinktioner, även kallat dikotomier, det manliga beskrivs som det normala och det 

eftersträvansvärda medan det kvinnliga blir det negativa och avvikelsen från detta enligt den 

postmoderna feminismen. Dekonstruktionen innebär att dessa binära begrepp och parvisa 

distinktioner attackeras och formas om på ett nytt och positivt sätt (Gemzöe, 2002. Giddens, 

2007). För att dekonstruktion ska vara möjligt är det relevant att förstå hur kön konstrueras, alltså 

hur det är uppbyggt och ordnat. 

3.2 Konstruktioner av kön 
Kön är inget man bara har eller är, det är något vi alla gör. Aktivt men inte alltid medvetet. 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:15). Citatet är några av de inledande meningarna i boken Att 

göra kön, om vårt våldsamma behov av att vara man och kvinna där Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003) försöker reda ut hur vi dagligen konstituerar och befäster de kön som tilldelats oss utifrån 

några yttre kroppsdelars utseende. Dessa kroppsdelar som blir så viktiga för hur vi kommer att 

behandlas, bemötas och förväntas vara. Socialkonstruktivistiska könsteoretiker som Judith Butler, 

Ellen Keys och Seyla Benhabib menar att människor inte föds med kvinnliga och manliga 

egenskaper i relation till vår biologi utan det är något vi blir och formas till av samhället och i 

mötet med andra (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003. Benhabib, 1995, West & Zimmerman, 1987).  

 

Människor socialiseras alltså till att lära sig vad kön/genus innebär och är (Connell, 2009). 

Socialisation eller genussocialisation kan förklaras som ett övertagande av rådande normer och 

föreställningar (Connell, 2009) vare sig det gäller hur en kvinna eller man bör vara eller vilka 

tankar och idéer vi har om hur en skola ska utformas. Socialisationen sker under hela livet men är 

som starkast under barndomen, det är då kulturella koder och regler som behövs för att verka i 

samhället adapteras. Genussocialisationen fungerar på samma sätt som den övriga socialisationen 

och sker med hjälp av socialisationsagenter. Det finns primära och sekundära socialisationsagenter 

där de primära är de människor som finns i ens direkta närhet så som föräldrar, lärare, kollegor 

osv. De sekundära socialisationsagenterna är människor som inte befinner sig i en direkt närhet 

men som ändå påverkar, exempelvis ytliga bekanta, media, böcker osv, sekundära 

socialisationsagenter har inte lika stor inverkan över socialisationen (Giddens, 2007).  

 

Kategorierna kvinnligt, kvinnlighet, manligt och manlighet är inget som existerar oberoende av 

samhällen och dess individer utan är något socialt skapat och skiljer sig därför något mellan olika 

kulturer och framförallt mellan olika historiska epoker. Vad som kategoriserades som manligt och 

kvinnligt för hundra år sedan är nödvändigtvis inte vad som kategoriseras som kvinnligt och 
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manligt idag. Kategorierna är skapade som produkter eller abstraktioner och fungerar som mallar 

för hur vi lär oss att vara och uttrycka oss vilket också innebär att de går att lösa upp eller förändra 

då det inte är något naturligt eller essentiellt inom oss. (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, Butler, 

2005) Judith Butler (2005) kallar att göra kön i relation till och i samspel med andra för 

performativitet. Vi blir alltså vårt kön i mötet med andra och denna performativitet blir viktig och 

central i vår strävan efter att uppfattas som normala inför omgivningen. Föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet styrs av normer samt makt- och belöningssystem, vilka är system av 

myter, regler och antaganden som med tiden befästs och indoktrineras i så hög utsträckning att de 

tas för sanna (Elvin-nowak & Thomsson, 2003). Ambjörnsson (2006) beskriver Butlers 

heterosexuella matris, den syftar till att förtydliga hur normer och system bidrar till att manlighet 

och kvinnlighet hålls isär för att sedan knytas samman genom det heterosexuella begäret. Matrisen 

kan förenklat förklaras med tre grundläggande principer; 1) de positioner som vi har att förhålla 

oss till är man eller kvinna, 2) dessa positioner är varandras motsatser och uppbyggda av 

dikotomier exempelvis logisk (man) - känslostyrd (kvinna) och 3) positionerna förväntas åtrå och 

begära samt ha sex med varandra. Det är med hjälp av den heterosexuella matrisen som 

genusordningen i grunden upprätthålls (Ambjörnsson, 2006). Den heterosexuella matrisen och 

uppdelningen av man och kvinna bygger på maktrelationer där den ena (män) innehar makt och 

den andra (kvinnor) saknar den. Maktrelationerna tar sig uttryck i samhällets alla skikt och är även 

kopplat till sexualiserad makt och i ett vidare perspektiv till sexualiserat våld. Män äger rätten till 

sexualiteten och äger även rätten att utöva denna sexualitet enligt den amerikanska feministen 

MacKinnon (1989). Sexualiserat våld och “vanligt” våld går inte att separera och hänger ihop med 

makt, den som har makt (män) äger även rättigheten att utöva den. Vidare menar MacKinnon 

(1989) att sexualiteten och diskursen som finns rörande den är ett uttryck för och ett resultat av den 

maktrelation av över- och underordning som finns mellan kvinnor och män. 

 

Normsystemet påverkar inte bara oss i mötet med andra, det påverkar även hur vi tycker och 

tänker om oss själva, vad vi tror att vi är och bör vara för att passa in i det rådande systemet. Dessa 

normer är så förankrade i oss att vi ofta inte ens kan se att de existerar. Systemen är möjliga att 

förändra men de är tröga eftersom strukturer inte lever av sig själva utan hela tiden föds och göds 

av exempelvis handeln, föräldrar och samhällssystem som är uppbyggda utifrån dessa normer 

(Ambjörnsson, 2006). Ytterligare en orsak till systemets tröghet är att de bygger på en 

överenskommelse om att över- och underordningen sker i tysthet. Kvinnor underordnar sig i 

tysthet och belönas som riktiga kvinnor med kvinnlighet, mäns överordning sker av bara farten, 

det är deras utrymme och inget som är medvetet eller genomtänkt. Det är först när man väljer att 



	  

	  
	  

19	  

motarbeta dessa strukturer som de framträder tydligt, de är inte ordnade efter jämställdhet utan 

efter över- och underordning. Genusystemen bygger på två saker; isärhållandet och den manliga 

normen vilket innebär att man skiljer på vad som är kvinnligt och manligt samt att det som anses 

manligt har högre status och är det eftersträvansvärda (Hirdman, 2001). Försök till att bryta 

isärhållandet kan ses i exempelvis skolor och förskolor där barn ges rätten att leka med alla 

leksaker och där de får tillgång till alla färger, det blir dock komplicerat på grund av den manliga 

normen. Den manliga normen medför att det är okej för flickor att bete sig som pojkar eller ha 

manliga egenskaper, men för pojkar att bete sig som flickor eller ha kvinnliga egenskaper är inte 

lika enkelt eller uppskattat (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, Giddens, 2007).  Konstruktion av 

kön får alltså betydelse för samhället och organisationer då kön är hierarkiskt ordnat och 

kvinnlighet och manlighet bär på olika förväntningar. Samhällets organisationer bör således också 

påverkas av hur kön konstrueras samt vilka förväntningar och föreställningar som finn om 

kvinnlighet respektive manlighet.  

3.3 Genus i organisationer  
Tidig feministisk organisationsforskning har främst fokuserat på kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden och hur uppdelning mellan arbetsuppgifter och yrken skiljt sig mellan kvinnor 

och män snarare än på organisationen och organisationsprocessen. För att organisationer och 

organisationsprocesser ska bli jämställda måste därför fokus flyttas, forskning om kön i 

organisationer och studier om hur könsordningen i samhället uttrycks i organisationer har därför 

vuxit (Wahl, 2001 Holgersson, 2003). Organisationer som studerats utifrån dessa förutsättningar 

har åskådliggjort hur könsordningen och de maktstrukturer som medföljer den skapas och 

återskapas i organisationer och hur olika segregeringsmekanismer fungerar inom organisationer 

Holgersson, 2003, Kanter, 1977). Män antas oftast vara de som står bakom sexistiskt beteende 

och segregering inom organisationer och i arbetssituationer. Forskning inom området visar dock 

och tyder på att kvinnor som lyckas i mansdominerade organisationer även de bidrar till negativ 

organisationskultur för kvinnor. Det finns givetvis undantag som visar att kvinnor i maktposition 

jobbar hårt för att motivera och förbättra andra kvinnors möjligheter. De flesta studier visar dock 

på motsatsen, kvinnor i maktposition försvårar för andra kvinnor. Kvinnor kan försvåra för andra 

kvinnor genom exempelvis utestängning och undanhållande av information eller avstå från att 

lyfta fram duktiga kvinnor medan män snarare förminskar och sexualiserar kvinnor (Ellemers, 

2004, Staines, 1974).    
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Halford, Savage och Witz (1997) har gjort en översikt om utvecklingen inom den feministiska 

organisationsteorin och där lyfts tre huvudsakliga förhållningssätt fram genom vilka man kan se på 

jämställdhet inom organisationer. Det första förhållningssättet är kontingent perspektiv, vilket 

innebär att brist på jämställdhet kan lösas genom att fler kvinnor befann sig i organisationen eller 

att kvinnor fick fler chefspositioner vilket skulle innebära att de också fick mer makt. Inom detta 

perspektiv ses inte organisationer och brist på jämställdhet inom dem som en del av andra 

maktrelationer i samhället. Det andra förhållningssättet kallas essentialistiskt perspektiv och 

innebär att organisationer, även om fler kvinnor befann sig i dem inte skulle upphöra att vara 

patriarkala eller förlora sin manliga prägel då hela byråkratin är en manlig konstruktion. Det tredje 

perspektivet kan sägas vara en sammanslagning av de båda föregående och kallas det inbäddade 

perspektivet. Utifrån det här perspektivet är kön en del av alla sociala, kulturella och ekonomiska 

processer, det går inte att se på en organisation fri från de maktstrukturer kring kön som finns i 

resten av samhället likt kontingent perspektiv. Det går inte heller att se jämställdhet i 

organisationer så fastlåst och determinerat som i det essentialistiska perspektivet, då kön och 

maktstrukturer finns i alla processer innebär det att de är dynamiska, komplexa och föränderliga 

men att de aldrig kan ses bort ifrån (Halford, m.fl 1997) . Wahl (2001) lyfter även fram hur en 

feministisk blick på organisationer och uppmärksammandet av köns- och maktstrukturers 

påverkan på både organisationers uppbyggnad, utformning, kultur och sociala strukturer bidragit 

till att all kunskap om organisationer och rekrytering lyfts.   

 

Jämställdhet i organisationer 
Kunskapen om den segregerade arbetsmarknaden i Sverige och de processer som skapar den är 

idag stor men trots all kunskap har få förändringar skett. Män och kvinnor verkar i hög grad 

fortfarande på olika arenor. Lena Pettersson (2002) har i kvinnovetenskaplig tidskrift publicerat en 

artikel om vad forskning under 1990-talet säger om genus och arbete. Hon menar att den visar på 

att kvinnor inte arbetar på samma villkor som män. Kvinnor och mäns olika villkor i arbetslivet får 

konsekvenser för kvinnors löner som fortfarande släpar efter. Skilda villkor får även konsekvenser 

för karriärmöjligheter, chefskap, pension, föräldraledighet etc. Organisationer både skapar och 

återskapar genus och genusrelationer, detta förhållande karaktäriserar även 

utbildningsinstitutionerna, jämställda organisationer är nästan omöjliga att hitta menar Pettersson 

(2002). Det finns även en skillnad i kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet. En 

kvantitativt jämställd organisation är möjligtvis lättare att uppnå då kvotering och andra aktiva 

arbetsåtgärder går att ta till. En kvalitativ jämställdhet kan endast uppnås då de normer, 



	  

	  
	  

21	  

värderingar, förväntningar och föreställningar vi bär på gällande kön och genus slutar produceras 

och reproduceras. Vem som bär ansvaret för familj, barn och hushållsarbetet blir i många fall 

avgörande för hur genusrelationer formas i arbetslivet och hänger ihop med de föreställningar och 

den socialisation rörande kön och genus vi lär oss tidigt. I vilken ände bör förändringen ske först? 

Största delen av arbetslivsforskningen rör det betalda lönearbetet och väldigt lite fokus läggs vid 

det obetalda hemarbetet. I de studier som finns och som berör både obetalt hemarbete och betalt 

förvärvsarbete framgår att kön formas både i den privata sfären hemma och i den offentliga sfären 

på arbetet, samt att dessa även står i relation till varandra. Det finns en tröghet vad gäller 

förändring av etablerade könsordningar, normer och strukturer i den svenska 

arbetslivsorganisationen. Kvinnor och män agerar fortfarande i hög utsträckning på olika arenor, 

generellt är kvinnor sjuksköterskor, förskollärare eller kontorspersonal medan män är mekaniker, 

tekniker eller ingenjörer. Inom de yrken där män dominerar är lönen högre än i de yrken med 

kvinnlig dominans vilket får konsekvenser för privatlivets organisering. Organisering av män och 

kvinnor på detta vis bygger på gamla stereotypa normer och värderingar som vi idag har stor 

kunskap om, trots detta sker väldigt lite för att förändra dem (Pettersson, 2002).   

 

Homosocialitet i organisationer 
Lyckade organisationskulturer uppstår när medarbetarna känner samhörighet med varandra, 

klimatet är öppet och samtliga medarbetare känner ansvar över organisationens utveckling. Denna 

gemenskap skapas lättast när medlemmarna i organisationen härstammar från liknande kulturell 

kontext eftersom de då har liknande tankar och värdemönster som leder till att de kommer dra åt 

samma håll (Nilsson, 2011). En organisationskultur som präglas av detta kommer att vara stark 

och positiv, men kan även innebära att organisationskulturen blir så stark att den försvårar för 

nytänkande och nya idéer. Det kan leda till att nya personer eller utomstående aktörer får svårt att 

komma in i organisationen och bli accepterade. Begreppet homosocialitet används för att beskriva 

den starka gemenskap bland likatänkande inom en organisation som får konsekvensen att det 

endast är dessa typer av människor som sedan rekryteras för att behålla den starka gemenskapen. 

Homosocialitet innebär att människor ofta väljer att umgås och socialisera med människor som 

liknar dem själva, vilket i sig inte behöver innebära ett problem (Gorman, 2005). När människor 

har olika makt och handlingsutrymme i ett samhälle kan homosocialitet få konsekvensen att andra 

typer av människor än de som redan innehar makt inte ges tillträde till dessa positioner. 

Exempelvis tenderar män i ledande positioner att rekrytera andra män och skapa nätverk där enbart 

män inkluderas. Homosocialitet kan också betraktas som ett resultat av att män har mer 
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maktresurser än kvinnor, vilket leder till att både män och kvinnor tenderar att vända sig till män i 

syfte att utbyta kunskaper och åtråvärda tillgångar. Detta har fått resultatet att män i högre 

utsträckning än kvinnor tenderar att agera homosocialt (Engdahl och Larsson, 2011, Gorman, 

2005, Kanter, 1977).	  

3.4 Skolan ur ett genusperspektiv 
I boken In på bara benet visar Hillevi Lenz Taguchi (2004), docent och lektor i pedagogik vid 

Stockholms universitet, att skolor och förskolor är lika könade som resten av samhället. Ett kapitel 

handlar om hur skolan både genom praktiker, undervisningsmaterial och som institution för 

lärande formar barn och elever kring lärande samt vilken kunskap och vilka normer som tas för 

sanna. Skolan och framförallt förskolan präglas av kvinnor och har av flertalet forskare fastslagits 

som bärare av kvinnokultur (Lenz, 2004). För att kunna förändra detta måste först och främst de 

dikotomier som kvinnliga och manliga kulturer eller uttryck präglas av identifieras, i nästa skede 

kan man se att även utbildningsinstitutioner och kunskaper kan förstås som dikotomt kvinnliga och 

manliga. Alla dikotomier bärs av diskurser, eller föreställningar kring dem, som konstituerar dem. 

Det är när diskurserna kring något identifierats som de kan förskjutas eller förändra betydelserna 

runt dem.  

 

Diskurser och dikotomier om exempelvis kvinnor som emotionella och män som rationella får 

konsekvenser i skolan och förskolan, inte bara för barnen utan även för skolan som institution. Det 

kommer att prägla hur vi pratar till och med barnen samt hur vi värderar de som arbetar inom 

skolan och förskolan. Män och manlighet har, som tidigare nämnts, en överordnad position vilket 

innebär att de egenskaper som karaktäriseras som typiskt manliga blir viktigare och får ett högre 

värde. Detta kan härledas tillbaka till förskolan och skolan där förskolan präglas av mjuka 

kvinnliga värden och skolan i högre utsträckning präglas av hårda manliga värden, vilket också 

påverkar synen på lärarnas professionalitet (Lenz, 2004). Förskolan och skolan som könade 

institutioner får även som konsekvens att barnen i förskolan konstitueras med utgångspunkt till de 

kvinnliga förskolelärarna, vilka Lenz (2004) kallar ”den ställföreträdande modern”. Flickor 

förväntas i likhet med de ”ställföreträdande mödrarna” att vara lydiga, anpassningsbara, socialt- 

och relationsinriktade samt verbala osv. Pojkarna förväntas i högre grad vara påstridiga, 

initiativkraftiga, självständiga, busiga och krav på verbal kompetens är lägre. Dessa förväntningar 

och föreställningar om hur pojkar och flickor är, redan vid så tidig ålder som i förskolan, får 

konsekvenser senare i skolan vilket märks då pojkar i genomsnitt presterar sämre än flickor (Lenz, 
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2004). Effekten som norm- makt- och belöningssystem får är att människor förenklar världen för 

att förstå den och utvecklar stereotyper.  

      

Stereotyper kan förklaras som de förenklade inre bilder vi gör när vi ser en människa eller en 

grupp. Stereotypen innehåller förväntningar och föreställningar om beteenden och egenskaper som 

människor i denna grupp innehar utan att ta hänsyn till personliga egenskaper och skillnader. 

Dessa förenklade bilder är ofta givna den kulturella kontext en människa befinner sig i (Hinton, 

2003). Stereotyper är ofta falska och ensidiga, människor är komplexa och rymmer inte inom 

ramen för en stereotyp, trots detta är stereotyper nödvändiga för våra kognitiva processer och vår 

perception av omvärlden. Trots att stereotyper är nödvändiga bidrar de till att människor blir 

bedömda utifrån falska bilder av dem som grupp eller person, exempelvis kön, ålder, etnicitet, 

klass mm. Det blir därför viktigt att människor är medvetna om sina egna stereotyper och inte tar 

dem för vedertagna sanningar om omvärlden. Stereotyper är ofta kulturellt betingade och 

människor inom samma kultur innehar därför ofta liknande föreställningar, normer och 

värderingar vilket gör dem svåra att bryta ner och förändra (Hinton, 2003).  Även om vi är 

medvetna om våra stereotyper är det svårt att slå sig fri från dem, de finns inom oss och måste 

motverkas eller ifrågasättas konstant för att en förskjutning och ett upplösande av dess innebörder 

ska vara möjlig.  
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4. Rekrytering 
I detta kapitel ska teorier och tidigare forskning om rekrytering diskuteras. Rekryteringens 

primära funktion är säkerställandet av ett företags eller en organisations kompetens och 

personalstyrka. Rekrytering kan ses som ett led i organisationens kompetensförsörjning, och den 

kan ske på många olika vis, internt, externt, strategiskt eller slumpmässigt. Personalen är en av de 

största kostnader en organisation har och det är därför viktigt att rekryteringen sker på ett 

tillfredsställande vis så att ”rätt” person får jobbet (Bolander, 1999). De negativa effekterna vid 

en misslyckad eller undermålig rekryteringsprocess är flera och det blir därför viktigt att 

rekryteringen är genomtänkt och att organisationens ledning beslutar om en rekryteringsstrategi 

(Nilsson, 2011. Bolander, 1999).  

4.1 Psykometrisk och Social ansats 
Vid en rekryteringsprocess är det kanske inte bara den person som kan utföra arbetet på bästa sätt 

som eftersöks, andra egenskaper kan också vara viktiga som till exempel att öka mångfald eller 

jämställdhet inom en organisation. Rekrytering och urvalsprocesser kan huvudsakligen ske 

utifrån två olika ansatser, psykometrisk och social ansats. I realiteten är det oftast en blandning 

mellan dessa två, men någon av dem är oftast tongivande.   

Psykometrisk ansats	  
I den psykometriska ansatsen är prediktionen det centrala. Alltså förmågan att göra en prognos 

över den sökandes förmågor och kvalitéer för att sedan kunna predicera om eller var denne 

person skulle kunna passa att arbeta (Bolander, 2002). Majoriteten av vetenskaplig forskning som 

rör rekrytering och urvalsprocesser sker inom psykologin med syftet att utveckla urvalsprocesser 

med hjälp av olika instrument och utvärdera dessa instrument. Utvärderingen av 

urvalsinstrumenten sker med hjälp av två mått, validitet och reliabilitet. Validitet innebär om 

instrumentet mäter det avsedda och reliabilitet mäter om instrumentet är tillförlitligt, det vill säga 

om instrumentet skulle ge samma resultat för samma person om mätningen sker vid olika 

tillfällen.	  

I Sverige har den psykometriska modellen använts flitigt för att testa personlighet, begåvning och 

färdigheter, modellen används fortfarande även om andra modeller också tagit utrymme. Den 

psykometriska modellen inriktar sig på individen och skillnader mellan individer med fokus på 

egenskaper samt mätning och utvärderingen av dessa egenskaper. Arbetet och de moment som 
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ingår specificeras i en tydlig arbetsbeskrivning och kravet på den som ska utföra dessa moment 

specificeras i en kravprofil (Bolander, 2002). Målet är att finna den individ som passar bäst att 

utföra en specifik arbetsuppgift, detta görs genom tester och utvärdering av den sökande så att 

denne passar så bra ihop som möjligt med de moment det förväntade arbetet kräver. För att finna 

denna person lämpar sig intervju dåligt enligt den psykometriska modellen (Bolander, 1999). 

Mätningar och tester av olika slag är vanligt förekommande exempelvis intelligens- och stresstest. 

Målet med forskning och utvecklingen av den psykometriska modellen har varit att öka 

effektiviteten i rekryteringsprocessen genom att minimera riskerna för att anställa ”fel” person till 

”fel” plats (Bolander, 2002). Det finns olika modeller för att minimera risken att misstag sker vid 

rekrytering. De flesta större organisationer använder sig av en rekryteringsmall som de går igenom 

för att säkerställa att det finns behov för rekryteringen, att ”rätt” person anställs och att det som 

sker efter rekryteringen blir korrekt genomfört. 

Ett exempel på en rekryteringsmall (Nilsson, 2011): 

1. Fastställa behovet 

2. Kravanalys/ specifikation 

3. Skaffa kandidater (annonsering och/eller kontakter) 

4. Behandla ansökningshandlingar 

5. Träffa och intervjua vissa sökande 

6. Ta referenser och eventuellt testa kandidaterna 

7. Utvärdering/fatta beslut 

8. Erbjuda anställning 

9. Introduktion 

10. Uppföljning 

 

Rekryteringsmallen ovan är en grov modell, varje punkt innehar vanligen i sin tur flera olika steg. 

Kritik mot den psykometriska modellen är att den kan vara diskriminerande mot minoriteter då 

den anses vara ensidig, exempelvis utgår modellen från att människor kan reduceras till enstaka 

egenskaper och ser inte till individen som helhet då det är en hög formalitet och standardisering. 

Modellen lämnar lite utrymme för att personliga kvalitéer av kvalitativ karaktär ska framträda.  

 

Social ansats 
Den sociala ansatsen har vuxit fram som en motreaktion till den psykometriska och kritikerna 

menade att det var dags för ett paradigmskifte där rekrytering skulle sluta ses som något statiskt 
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och standardiserat utan istället ses som en social process. Mer specifikt kan man säga att det 

fanns/finns tre sorters kritik mot den psykometriska ansatsen, en humanistiskt baserad, en 

förändringsbaserad och en realistiskt baserad kritik. Rekrytering som social process innebär att den 

mänskliga interaktionen är avgörande för hur rekryteringsförfarandet ska gå till. Människor är 

sociala varelser och föreställningar om sig själva, om andra och omvärlden blir avgörande för hur 

de kommer prestera och kunna utföra ett arbete och arbetsuppgifter. Med det som utgångspunkt 

blir mänskliga relationer, interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och 

självuppfattning centrala i den sociala ansatsen. De som utvecklade den sociala ansatsen menade 

vidare att den psykometriska ansatsen inte stämde överens med den nya arbetsmarknaden 

(Bolander, 2002). Arbetsuppgifter förändras vilket innebär att det krävs mer av de anställda än 

förr, ofta sker arbetet i projekt eller i team där arbetsuppgifterna skiftar och de anställda har större 

ansvar för arbetsuppgifterna nu än förr. Detta innebär att det både blir svårare att utforma en 

kravprofil gällande den sökande och en arbetsbeskrivning som är möjlig att mäta med 

standardiserade mått (Bolander, 2002).  

 

Moderna organisationer och dess medarbetare bör vara flexibla och kapabla att utföra många olika 

sorters arbetsuppgifter och inneha ett brett spann av personliga egenskaper. Enbart organisationens 

bedömning av den sökande ges utrymme i den psykometriska modellen, den sökandes bedömning 

av organisationen förbises. Den sociala modellen har mänskliga relationer, interaktion, ömsesidigt 

inflytande, identitet och självuppfattning i centrum och bygger på socialpsykologi. Organisationen 

ses som något levande och flytande, förutom vissa specifika arbetsuppgifter finns en levande 

kultur. Den arbetssökandes sociala behov ställs i fokus istället för dennes specifika egenskaper. 

Det är i det mänskliga mötet dynamik uppstår och detta måste tas i beaktande vid en rekrytering, 

fokus på beteende inte egenskaper (Bolander, 1999). Bratton och Gold (2012) beskriver att 

organisationer kan ha olika fokus vilket påverkar rekryteringen. Beroende på organisationens 

fokus används olika sätt att attrahera ny arbetskraft samt vilka människor de önskas rekryteras. 

Styrs en organisation av starka värden och en hög identifikation med arbetsplatsen krävs kanske en 

mer social modell vid anställning än om det är en organisation som fokuserar på resultat och att 

leverera produkter, då kan en mer psykometrisk modell vara passande. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att modellerna är just modeller och inget som man kan följa till punkt och pricka. 	  
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4.2 Missgynnande eller diskriminering vid rekrytering 
Studier om diskriminering och missgynnande vid rekrytering visar att de som löper störst risk att 

missgynnas är unga och människor med invandrarbakgrund (Oxford research group, 2012. 

Rydgren, 2004. Neergaard, 2006). Diskriminering vid rekrytering kan ske både på strukturell och 

institutionell nivå, dels kan det vara så att institutionerna är utformade så att en viss grupp och 

vissa egenskaper premieras medan andra missgynnas. Det kan också vara så att de människor som 

rekryterar agerar homosocialt och därmed omedvetet diskriminerar med hänvisning att 

personlighet och det sociala är mycket viktigt (Neergaard, 2006). Både den psykometriska och den 

sociala ansatsen vid rekrytering och urvalsprocesser kan ligga till grund för diskriminering eller 

missgynnande men på olika sätt då de har olika utgångspunkter. Jens Rydgren (2004) skriver i sin 

bok Mechanisms of exclusion: ethnic discrimination in the Swedish labour market om mekanismer 

för etnisk diskriminering och delar upp diskrimineringen i tre typer. Rydgren (2004) fokuserar på 

etnisk diskriminering men strukturerna för diskriminering på grund av kön eller andra grunder är 

ofta likadana så den är tillämpbar även för denna studie. De tre typer av diskriminering Rydgren 

(2004) identifierar är; statistisk diskriminering vilket innebär att föreställningar och stereotyper 

om grupper och gruppegenskaper påverkar hur den enskilda individen behandlas och bemöts. 

Nätverkseffekter vilket innebär att de som känner människor på de rätta positionerna eller är del 

av nätverk har större möjligheter att få jobb medan de som inte är del av nätverken utestängs. Den 

sista typen av diskriminering Rydgren (2004) identifierar är institutionell diskriminering och 

handlar om hur lagar, rutiner och riktlinjer är uppbyggda på sätt som utestänger eller missgynnar 

vissa grupper och personer (Rydgren, 2004) . Den institutionella diskriminering samt den negativa 

särbehandling nätverkseffekter kan få är till stor grundad på de normer och värderingar ett 

samhälle eller en kultur är präglad av, det gäller både kön, etnicitet och exempelvis ålder.  

 

Holgersson (2003) visar i sin studie Rekrytering av företagsledare - en studie i homosocialitet hur 

synen på kön och jämställdhet påverkar rekryteringsprocessen när företagsledare ska rekryteras.  

Holgersson belyser vikten av nätverk och hur det påverkar val vid rekrytering. Män väljer i högre 

utsträckning att rekrytera andra män som i någon utsträckning liknar dem själva eller som de ingår 

i ett större nätverk tillsammans med, detta sätt att rekrytera kallas homosocialitet. Vidare förklarar 

Holgersson (2003) hur könsmaktsordningen i samhället påverkar dessa strukturer och nätverk, det 

går alltså inte att se det ena frånskilt det andra utan det är tätt sammankopplade. Manliga 
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egenskaper och förmågor värderas högre än kvinnliga egenskaper och förmågor, de behandlas 

även på olika sätt och rollen som ledare fungerar därför olika för en man respektive kvinna även 

om de innehar samma formella kompetens (Holgersson, 2003). Synen på jämställdhet och 

förståelsen av könsmaktsordningens konstruktion och eller andra diskrimineringsgrunders struktur 

och ordning blir enligt Holgersson (2003), Rydgren (2004) och Neergaard 2006) m.fl centralt för 

att kunna genomföra en rekrytering och en rekryteringsprocess som inte riskerar att missgynna 

eller särbehandla vissa grupper.  	  
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5.  Kompetens och utveckling 
 

I det sista teorikapitlet ska teorier och tidigare forskning kring kompetensutvecklings diskuteras. 

Kompetens kan och har definierats på ett antal olika vis beroende på sammanhang. I litteratur och 

forskning är den vanligast förekommande definitionen av kompetens förmågan hos individer att 

utföra specifika uppgifter eller aktiviteter (Rönnqvist, 2001). Ellström (1992) poängterar dock att 

kompetens måste sättas i förhållande till situation eller kontext, där kompetens är individens 

potentiella förmåga att utföra eller lösa problem under bestämd situation. Värdet av kompetens kan 

mätas i framgången av handlandet enligt egna eller andras kriterier i situationer där uppgifter blir 

utförda (Ellström, 1992). Kompetens i sig kan bestå av ett antal olika förmågor, Sandberg och 

Targama (1998) beskriver kompetens som förmågan att i sin yrkesroll förstå sin arbetsuppgift samt 

förstå sammanhanget av det. Ellström (1992) utvecklar detta och menar att kompetens även 

innefattar individens handlingsförmågor i termer av psykomotoriska, affektiva, kognitiva och 

sociala färdigheter samt personlighetsrelaterade handlingsförmågor.    

Psykomotoriska färdigheter är praktiska, manuella färdigheter, affektiva färdigheter är motivstyrda 

och emotionella handlingsförutsättningar som engagemang och värderingar. Kognitiva färdigheter 

är kunskaper och intellektuella förutsättningar som exempelvis förmågan att lösa problem och se 

möjligheter. Sociala färdigheter är kopplat till kommunikationsförmågan och andra sociala uttryck, 

personlighetsrelaterade handlingsförutsättningar är sådant som är kopplat till självuppfattning och 

självförtroende. Alla kompetensområden är av vikt men beroende på arbete och vilka uppgifter 

arbetet innefattar får de olika färdigheterna större eller mindre betydelse (Ellström, 1992). 

 

Kompetensens betydelse har ökat i dagens samhälle i och med demokratins utveckling mot en mer 

liberal syn och globaliserad värld. Kunskapsexplosionen som pågått sedan 1980-talet är en effekt 

av världens globalisering och innebär att ny kunskap genereras allt snabbare vilket bidrar till att 

rätt kompetens värderas allt högre (Nilsson, 2006). Konkurrens inom arbetslivet, bland företag och 

organisationer har sedan 1990-talet kommit att bli allt mer intensiv och nyckeln till överlevnad har 

stavats kompetens. Inom arbetslivs- och organisationsområdet har kompetens, 

kompetensutveckling och lärande organisationer kommit att bli modeord. Abrahamsson (2009) 

menar att ständig utveckling av kompetens är ett måste för organisationers konkurrenskraft, det 

bidrar till att skapa effektivitet, innovationskraft och flexibilitet.  
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5.1 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kan beskrivas som den åtgärd eller aktivitet arbetsgivaren aktivt väljer för 

att öka och utveckla personalens förmågor i förhållande till nuvarande eller kommande 

arbetsuppgifter (Nillson, 2006). Rönnqvist (2001) delar in kompetensutvecklingens former i fyra 

delar, formella utbildningsaktiviteter vilket består av planerade och organiserade satsningar 

vanligt vis bestående av kurser och föreläsningar vilket kan ske både internet och externt. Icke-

formella utbildningsaktiviteter där aktiviteterna i mindre utsträckning är planerade och kan ske i 

samband med personalträffar eller grundas i självstudier. Informellt lärande i det dagliga arbetet 

genom att skapa aktiviteter och möjligheter för lärande och kompetenshöjning i det dagliga 

arbetet, kan ske genom förändrade arbetsuppgifter, rotation bland personalen och andra åtgärder 

för att öka det informella lärandet. Den sista formen är Rekrytering, genom den kan 

organisationen tillgodose kompetensbortfall eller kompetensluckor, formen kan vara permanenta 

anställningar såväl som tillfälliga. Kompetensutveckling kan innehålla mycket mer och det har 

kommit att bli en fråga om strategier för ledningen inom organisationen. Vikten av att tillgodose 

kompetens samt betydelsen av kompetensutveckling har lett till att besluten fattas på ledningsnivå 

inom många organisationer (Nilsson 2006). 

 

Strategier för kompetensutveckling 
Begreppet strategi härstammar från grekernas verb stratego vilket har betydelsen att förinta 

fienden genom användning av befintliga resurser på effektivt sätt. De flesta organisationer vill idag 

vinna framgång därför används ofta strategier för kompetensutveckling. Grundläggande för de 

flesta strategier är att det finns ett mål att uppnå, en riktlinje för arbetet och ett utförande som är 

planerat (Rönnqvist, 2001). Innehållet av strategin kan således vara mycket varierande i karaktär 

och skilja sig i motiv, innehåll och vad som ska prioriteras. Rönnqvist (2001) redogör för tre olika 

perspektiv till strategier som används vid kompetensutveckling, det första rationellt 

ledningsperspektiv vars motiv är att höja kompetensen till förmån för ökad effektivitet. 

Aktiviteter som utförs ska vara planerade och kunna kopplas tillbaka till verksamheten. Valet av 

aktiviteter och deltagare ska ske utifrån ett rationellt beslut efter en behovskartläggning. 

Konfliktteoretiskt perspektiv, det andra perspektivet, är inte grundad i organisationens behov 

och effektivitet utan bygger på individuella mål, självuppfyllelse samt maktkonflikter. 

Kompetensutveckling sker för vidhållandet av maktpositioner och vinna fördelar gentemot andra 

inom organisationen. Aktiviteter inom detta perspektiv inriktas till stor del på individuell 

kompetenshöjning med fokus på profession och sker ofta externt, personer med störst makt och 
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inflytande får delta. Sista perspektivet Rönnqvist (2001) beskriver är Kulturellt-institutionellt 

perspektiv där kompetensutveckling sker på grund av omvärldens krav och förväntningar, målet 

är att vinna större legitimitet. Aktiviteterna och innehållet är inte grundat i organisationen utan från 

ett socialt krav konstruerat av omgivningen. Fokus är att uppfylla samhällets krav och är även 

motiv till kompetensutveckling. Dessa tre perspektiv är generaliseringar och olika former kan 

finnas både parallellt och under olika tidsperioder inom organisationer. Strategier förändras och 

formas i samspel med omgivningen, organisationens medarbetare samt ledningens planer och 

agerande vilket bidrar till strategiernas skiftningar (Rönnqvist, 2001).  

 

Parry och Bryman (2006) beskriver något som kallas Integrerad organisationskultur vilket kan 

anses vara organisationskultur uppifrån och ner, genom att ledaren skapar en gemensam kultur för 

organisationen. Den kan bestå av en särskild vision eller specifika värderingar som sedan ska föras 

ner genom hela organisationen (Parry & Bryman 2006). På så sätt försöker ledaren forma sin 

följare inom ramen för sin vision samt leda in dem i den roll som passar in i den aktuella 

organisationen (Parry & Bryman 2006). Det är av stor vikt att ledaren kan övertyga sina följare att 

dela denna kultur, därför måste kulturen kommuniceras ut i organisationen. Detta kan ske på 

många olika sätt och i olika forum, vad som är att tänka på är dock att informationen är konsekvent 

och sker under en längre tidsperiod för att det ska vara möjligt för följarna att ta till sig den och 

verka inom den (Parry & Bryman 2006). Effekterna av en gemensam stark organisationskultur är 

att engagemanget och gemensamheten hos följarna ökar samt att produktiviteten och effektiviteten 

blir högre hos dem, detta kommer då till gagn för organisationen som helt het Parry och Bryman,  

(2006)  
 

5.2 Kompetensutveckling för alla? 

Kompetensutvecklingens fördelar beskrivs inom arbetslivs- och organisationsområdets litteratur 

där förslag på modeller och lösningar för att skapa den bästa organisationen beskrivs. I modellerna 

är varje medarbetare lika, alla har rätt till och möjlighet att kompetensutvecklas. Den skillnad som 

finns inom de flesta organisationer vad gäller inflytande, lön och utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna förbises ofta i litteratur på området. Många organisationer har dolda inbyggda nivåer 

och kulturer som sätter stopp för vissa att utvecklas (Abrahamsson, 2009). Alexiou (2005) menar 

att organisationsstrukturer, processer och rutiner är genomsyrade och präglade av manliga normer. 

I praktiken återskapas normerna när teorier införs utan att ta hänsyn till dem, oavsett om normerna 

är dolda eller beror på en omedvetenhet eller en medveten vilja att inte bryta dem måste de beaktas 
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(Alexiou, 2005). I många fall används kompetensutveckling för att bidra till en bättre fungerande 

organisation, Abrahamsson (2009) beskriver dock hur kompetensutveckling används för att 

upprätthålla könsidentiteter såväl som yrkesidentiteter genom att förstärka rådande normer. 

Abrahamsson (2001) visar att könsnormer återskapas genom kompetensutveckling, företag väljer 

att utbilda män från andra avdelningar inom tekniska områden trots att kvinnlig personal finns 

tillgänglig på berörd avdelning. Inom vissa företag rekryteras ny manlig personal in istället för att 

utbilda kvinnliga medarbetare, rekrytera istället för att utbilda innebär reproduktion av 

yrkesidentiteter med tillhötande könsidentitet och högstatusyrken fortsätter tillhöra män 

(Abrahamsson, 2001).  

	    



	  

	  
	  

33	  

6. Jämställdhet – en komplicerad fråga 
Nedan i det första av fyra analyskapitel kommer informanternas beskrivning och definition av 

jämställdhet presenteras i relation till studiens teorier för att sedan övergå till deras syn på 

jämställdhet. Föreställningar om jämställdhet är en bredare, mer komplex fråga och därför börjar 

vi med att reda ut vilken definition av jämställdhet som finns bland de ledande i förvaltningen 

under temat Jämställdhet, detsamma som jämlikhet. Det andra temat, Jämställdhet ÄR viktigt, 

men varför? handlar om varför informanterna tycker det är viktigt med jämställdhet. Kapitlets 

sista och avslutande temat, En känslig fråga, analyserar bland annat varför informanterna 

upplever att det är svårt med jämställdhet. Längre citat från informanterna presenteras som 

blockcitat medan kortare citat eller uttryck är kursiverade.	  

6.1 Jämställdhet, detsamma som jämlikhet? 
Alla informanter utom en menar att jämställdhet inte enbart handlar om kvinnor och män utan om 

en värdegrund, allt behöver inte vara lika utan alla människor ska ha samma rättigheter och 

förutsättningar oavsett kön, etnicitet eller bakgrund. Det handlar alltså inte bara om män och 

kvinnor utan också om att de exempelvis möter och bemöter föräldrar på ett jämställt vis. En 

informant uttrycker att det inte handlar om egenskaper utan mer om personligheter. Den informant 

skiljer sig från de övriga vad gäller definition menar att jämställdhet är att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter, att exempelvis både mammor och pappor tillåts vara föräldrar 

i lika stor utsträckning. Informanten menar vidare att jämställdhet i stor utsträckning är kopplat till 

att medvetandegöra. Informanterna uttrycker också att de inte riktigt har kunskap om vad 

jämställdhet innebär, handlar det om enbart kvinnor och män eller om något annat? Ett exempel är 

när en informant säger;  

En begreppsförvirring, det där ska man ju hålla kolla på. Ja men jämställdhet 

är inte det att man … att man.. ja men nej jag kan ju inte definiera det där.. ja 

men jämställdhet är inte det här med jag vet att det finns en definition, ja 

men jag tänk att det är ju att… att möta människor utifrån… på lika villkor. 

Det är jämlikt tänker jag.   

Ytterligare två citat som visar på informanternas definition av jämställdhet;  

Då jag tänker jämställdhet så tänker jag inte att det ska vara lika mellan män 

och kvinnor utan det kan vara jämställdhet mellan olika yrkesgrupper, olika 

arbetsplatser. Den första tanken man har fått har ju alltid varit mellan män 
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och kvinnor, det är något som har varit med länge, men jag tycker att det är 

så mycket mer.  

Jag tycker att alla ska ha, oavsett kön eller vad det nu är frågan om, ska alla 

ha en rättvis chans, samma förutsättningar oavsett om man är man eller 

kvinna vad man har för etniskt ursprung eller något annat.  

Uttalandena från informanterna och citaten tyder på att fokus inom kommunen inte ligger på kön, 

det är ett vidare jämlikhets- och rättvisebegrepp de pratar om. Holgersson (2003) och Wahl (2001) 

menar att jämställdhet i grunden handlar om lika förutsättningar, skyldigheter och möjligheter för 

män och kvinnor men att dessa kan tolkas olika beroende av feministisk utgångspunkt. 

Informanternas definition av jämställdhet är inte den akademiska definitionen men skulle kunna 

tyda på att de har intersektionellt perspektiv. Intersektionella perspektiv tar hänsyn till att kön inte 

är den enda faktorn som över- eller underordnar människor, även om informanterna inte använder 

de begreppen går deras uttalanden att tolka som intersektionella. Informanterna tar bland annat upp 

etnicitet som en aspekt att ta hänsyn till vad gäller jämställdhet vilket indikerar att de har en vidare 

förståelse av begreppet och samhällsordningen.  

Jämlikhet handlar om alla människors lika rätt och värde där jämställdhet är en av de viktigaste 

jämlikhetsfrågorna (jamstalldskola.se). Det faktum att informanterna inte kan definiera begreppet 

jämställdhet är inget problem i sig, det skulle däremot kunna vara ett problem när de ska arbeta 

mot en mer jämställd organisation då en av grunderna för att uppnå ett mål är att veta vad det är 

som eftersträvas (Kanter, 1977). Nedan följer ett citat som tyder på informantens vetskap om att 

organisationen styrs av underliggande normer och värderingar gällande kön; 

Vi har kanske en organisation som styrs av någon gammal teori eller något 

som vi kanske inte är medvetna om. Vi styrs nog mer än vad vi tror om ett 

kanske inte alltför jämställt agerande. 

Det är lätt att falla in i gamla mönster och på så sätt befästa strukturen inom organisationen om det 

saknas tydlig bild av vad som ska åstadkommas eller eftersträvas. Lenz (2004) lyfter fram skolans 

könade utformning, det vill säga att klassrummet, lärare och skolan som organisation är 

bidragande till att producera och reproducera uppdelningen mellan flickor och pojkar, män och 

kvinnor. Informanternas brister vad gäller definition av jämställdhet skulle kunna vara ett led i att 

bibehålla skolans könade utformning då lärarna av okunskap riskerar att fortsätta skapa och befästa 

rådande könsordning.   



	  

	  
	  

35	  

Begreppsförvirringen bland informanterna kan också ses som att de under utbildning lärt sig vad 

begreppet innebär men att det inte har integrerats i dem. Kommunen har jobbat en hel del med 

jämställdhet och således bör det ha skett en socialisering bland de anställda i frågan. Jämställdhet 

är en viktig fråga och den finns med i både kommunens styrdokument och i skollagen, men 

informanterna saknar tillräcklig kunskap. När frågor om jämställdhet ställs är det möjligt att 

informanterna blir lite ställda, istället för att visa på okunskap och bristande intresse svarar 

informanterna på det som är viktigt för dem utifrån värdegrund. De säger exempelvis; Det ska 

vara rättvist, det spelar ingen roll om du är kvinna eller man. // Jämställdhet är rättvisa skulle jag 

enkelt säga. Connell (2009) beskriver genussocialisationen och övertagandet av normer och 

värderingar rörande kvinnligt och manligt, samma typ av övertagande och socialisation sker även 

av andra normer och värderingar. Det är mycket möjligt att det finns en övergripande 

organisatorisk vilja att de anställda, framförallt chefer, ska ha god kunskap om jämställdhet. 

Organisationen har försökt säkerställa kunskapen genom bland annat utbildning. Trots utbildning 

och vetskap om att kunskap om jämställdhet borde finnas så har informanterna inte riktigt 

kunskapen som krävs. De vet att de borde kunna detta och svarar kanske därför som de tror att 

övergripande normer och värderingar är i organisationen.  

Informanterna uttrycker också att jämställdhet kan kännas som en; lite onödig fråga ibland. De 

uttrycker att de har arbetat så mycket med jämställdhet och att alla vet vad det är och innebär. 

Organisationen har heller inget problem med jämställdhet eftersom den är kvinnodominerad. 

Pettersson (2002) skriver om kvinnor och mäns olika arbetslivsarenor och förklarar hur lönen är 

högre på arenor som domineras av män. Något som även informanterna uttrycker då de tror att fler 

män inom skolan skulle höja lönen. En informant uttrycker sig så här på frågan vad som skulle ske 

om fler män kom in i organisationen; Jag tror arbetsplatsen skulle få en annan kultur och jag tror 

att lönerna skulle bli mycket bättre. Samma informant har tidigare beskrivit att arbetsplatsen inte 

har några jämställdhetsproblem och att de redan har jobbat så mycket med det så nu är alla ganska 

trötta. De kan redan allt. Kvinnor och mäns organisering i arbetslivet finns det stor kunskap om 

idag menar Pettersson (2002), trots det sker väldigt lite för att förändra denna. Det verkar inte 

riktigt handla om kunskap, eller så har inte informanterna så stor kunskap om jämställdhet som de 

vill ge uttryck för.  
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6.2 Jämställdhet är viktigt, men varför? 
Samtliga informanter är eniga i att jämställdhet är något viktigt och något som bör arbetas med. 

Varför jämställdhet är viktigt eller hur arbetet med jämställdhetsfrågan ska ske är däremot mer 

oklart. På frågan om varför jämställdhet är viktigt lyfts argument som att det blir mer dynamiska 

arbetsgrupper, mer könsneutralt och att prestationerna blir bättre om det finns både kvinnor och 

män i arbetsgrupperna; Min erfarenhet säger att om vi har arbetslag där det finns båda könen så 

blir det på något sätt bättre prestationer. 

Jag tror den skulle vara mer dynamisk. Vi skulle få intressantare utveckling 

// kanske till och med att vi skulle ha friskare människor, gladare. Vi skulle 

minska arbetsmiljöproblemen, alltså balansen skulle göra att det skulle vara 

mer gynnsamt.  

Flera av informanterna understryker att det är skillnad på män och kvinnor och att det därför blir 

en helt annan stämning, inte; lika tjafsigt kanske om det är mer blandat. Män är mer raka medan 

kvinnor; kan hålla igång en ganska länge och det skulle underlätta och förbättra arbetsklimatet om 

det blev mer män. Dessa resonemang kan förstås utifrån bland annat Butler (2005) och Elvin-

Nowak & Thomsson (2003) när de skriver om vad som händer när människor kategoriserar in 

varandra i olika kön och könstillhörigheter med medföljande egenskaper och karaktärsdrag. Kön 

görs i samspel med andra och är inget vi föds in i, vi agerar utefter den könstillhörighet vi blir 

socialiserade in i (Butler, 2005, Benhabib, 1995, West & Zimmerman, 1987). Detta kan vara en 

anledning till varför informanterna har behov av att understryka kvinnor och mäns olikheter. 

Normsystemet påverkar inte bara i mötet med andra, det påverkar även vad vi tänker om oss själva 

och det visar informanterna upp; 

För vi är ju olika kvinnor och män, det måste vi ju komma ihåg. Mindre 

tjafs… sa jag för mycket nu… men så är det ju. 25 kvinnor kan ju hålla en 

igång ganska länge om jag säger så, män är ju mera raka och kan ju mera 

säga att nu får ni ge er. Så på så vis tro jag att det skulle vara annorlunda.  

Makt- och belöningssystemet är så befäst att föreställningar ofta tas för sanningar och ifrågasätts 

inte. Vi ser de skillnader vi är medvetna om och härleder dem till kön för att upprätthålla systemet 

och ordning som skapas av det. En informant uttrycker; 

Man kan ju tänka manligt även som kvinna alltså, det gäller ju att man tar 

fram de egenskaper man har utifrån var man är. Finns ju jättemånga tjejer 

som är jätteintresserade av teknik och låt de var det då  
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Informanten visar på att det finns olikheter mellan människor som kanske inte är direkt kopplade 

till kön men att det görs till en fråga om manlighet och kvinnlighet. Intressen för och kunskaper 

om vad som anses manligt är socialt skapat och del av genussocialiseringen i vår kultur (Connell, 

2009) . Vidare kan uttalandet ses som befästande av den dikotoma uppbyggnad som kvinnlighet 

och manlighet vilar på. För att vi ska kunna fortsätta tro att kvinnor och män är så olika varandra 

krävs det isärhållning (Hirdman, 2001). I uttalandet visar informanten tydligt att det kanske inte är 

så konstigt om en kvinna tänker annorlunda än den stereotypa bild av hur kvinnor ska tänka och 

vad de ska vara intresserade av. Samtidigt känner informanten att hen måste understryka att dessa 

kvinnor tänker manligt, vilket kan tolkas som en upprätthållning av rådande normsystem. Speciellt 

då informanten i nästa andetag uttrycker att; Kvinnor och män är olika ändå. Det går inte att 

komma bort ifrån. Det här tyder på att de stereotypa bilder och föreställningar om kvinnor och 

män, kvinnlighet och manlighet är så internaliserade att de tas för sanningar. Informanterna kan 

inte föreställa sig att skillnaderna skulle kunna bero på andra orsaker än kön utan måste 

understryka att det är en stor skillnad mellan män och kvinnor, trots vetskapen om att det är stor 

diversifiering även inom könen.  

En annan faktor som lyfts när det handlar om varför jämställdhet är viktigt är den ökade 

effektiviteten. Informanterna tror att det kommer leda till högre prestationer och ökad effektivitet 

om arbetsgrupperna blir mer jämnfördelade vad gäller kön;  

Vi har väldigt mycket kvinnlig personal det kanske inte bli så mycket 

utmaningar att tänka nytt men om det var fler personligheter och kanske fler 

män kanske man skulle hitta andra vägar att göra jobbet på, med ännu bättre 

resultat.  

I uttalandet ovan försöker informanten koppla den ökade effektiviteten till personligheter istället 

för till kön men det visar sig ganska snabbt att dessa personligheter är kopplade till kön. Uttalandet 

tyder på att informanten har det kontingenta perspektivet (Halford, m.fl 1997) på jämställdhet 

inom organisationer, om det blev mer jämnfördelat skulle organisationen bli jämställd och 

effektiviteten skulle öka. Pettersson (2002) menar att organisationer skapar och återskapar genus 

och genusrelationer vilket citaten från informanterna kan sägas styrka. Informanterna tror att 

arbetsgrupper med större könsblandning skulle innebära att människorna i dem blev gladare, 

friskare och att arbetsmiljöproblemen skulle minska. Varför människor skulle bli friskare och 

gladare i arbetsgrupper bestående av både män och kvinnor lämnas obesvarat. Utgångspunkt i 

genusrelationerna och isärhållandet (Hirdman, 2001) av män och kvinnor skulle kunna vara en del 
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av förklaringen. Informantens uppfattning om att kvinnor och män skulle bli gladare av att vara 

med varandra skulle också kunna tänkas grundas i det Butler kallar den heterosexuella matrisen, 

där relationerna mellan kvinnor och män bygger på en motsatsrelation (Ambjörnsson 2006). 

Manlighet och kvinnlighet görs i motsatsrelation till varandra och kan inte existera utan den andra, 

så som samhället är ordnat nu. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför 

informanterna tror att det blir en annan stämning i gruppen om könsfördelningen utjämnades. Det 

kan även vara så att män och kvinnor bekräftas av det motsatta könet som en ”riktig” man eller 

kvinna och belönas genom beröm och bekräftelse på ett sätt som inte går att erhålla av det egna 

könet (Hirdman, 2001). Hirdman (2001) menar att isärhållandet och motsatsrelationerna kräver 

bekräftelse från motsatt kön om att agerandet som kvinna eller man är tillräckligt och bra. I en 

homogen grupp med enbart kvinnor bekräftas kanske inte kvinnligheten på samma sätt vilket kan 

fungera som förklaring till varför informanterna tror att stämningen blir bättre i arbetsgrupper 

bestående av både män och kvinnor. 

Något som inte får så stort utrymme på frågan om varför jämställdhet är viktigt, men som nämns 

av två informanter, är att det finns en skolplan att förhålla sig till. Jämställdhet är alltså inget som 

kan väljas bort. Det står i läroplanen och i kommunens styrdokument att jämställdhet ska prägla 

organisationen, så vare sig viljan finns eller inte är det ett måste att förhålla sig till. Inskrivningen 

av arbete mot jämställdhet i styrdokument och läroplan kan vara både positivt och negativt för 

organisationen som helhet och för medarbetarna inom den. Detta gäller specifikt om osäkerhet 

kring jämställdhetsarbete råder, positivt i den mån någon ifrågasätter arbetet eller tycker det är 

onödigt, då är det lätt att hänvisa till lagen. Negativt om arbetet inte är förankrat i organisationen 

och endast tas upp för att det måste, utan varken engagemang eller kunskap. Det blir därför av vikt 

att förankra arbetet i organisationen så att alla medarbetare vet varför det är viktigt. Uttalandet 

från denna informant indikerar att hen inte riktigt vet varför jämställdhet är viktigt; Frågan känns 

lite uttjatad ibland. Engdahl och Larsson (2011) menar att människor känner sig mer bekväma 

med och ofta väljer att umgås med människor som liknar dem själva, vilket kan leda till 

homosociala organisationer. Detta är egentligen inget problem om det inte vore för att människor 

har olika makt, handlingsutrymme och att mäns prestationer generellt värderas med högre lön i 

samhället (Gorman, 2005, Holgersson, 2003). Förskolan och skolan präglas av kvinnor, vilket kan 

vara en förklaring till hur lönerna ser ut. Få män inom förskolan innebär att det finns andra 

yrkespositioner, med högre lön kanske, där män dominerar. En jämställd skola och förskola skulle 

därför kunna vara en bidragande del till att öka jämställdheten på hela arbetsmarknaden då det 

skulle lämna utrymme för kvinnor på andra positioner. Det skulle kanske också innebära att lönen 
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för lärarna skulle höjas vilket har skett i andra yrken när män börjar ta mer plats (Holgersson, 

2003). 	  

 6.3 En känslig fråga 
Informanterna uttrycker på flera olika sätt att jämställdhet inte är något enkelt. Framför allt tre 

stora hinder för en jämställd organisation lyfts. För det första är det för få utbildade män som är 

lärare och förskolelärare. Det andra hindret är yttre påverkningar som handel och media, det tredje 

är personalens engagemang och kunskap kring arbetet med dessa frågor då de agerar omedvetet 

efter gamla mönster och invanda beteenden. Det är svårt att förändra mönster och det kan vara 

känsligt att påpeka ett beteende som inte är korrekt; Det är svårt att prata om, alltså det är viktigt, 

men det är inte alldeles enkelt att ta i. 

Informanterna menar att de inte vet hur de ska arbeta vidare mot jämställdhetsmålen och att de 

redan har arbetat mot och med jämställdhet väldigt mycket i organisationen. Alla är eniga om att 

de vill att organisationen blir mer jämställd. Samtidigt säger flera av informanterna att de inte 

riktigt har något att tala om när ämnet tas upp på exempelvis arbetsplatsträffar (APT) där 

jämställdhet är en stående punkt. En informant uttrycker sig så här om jämställdhetspunkten på 

APT:n; 

Vi har ju exempelvis på alla APT en punkt kring jämställdhet och det är ju 

för att säkra att man faktiskt ska lyfta de här frågorna…. men sen måste jag 

ju i ärlighetens namn säga att det är ju inte den punkten som tar längst tid //  

det skulle kunna vara mycket mer. Jag kan känna att det är en sån där dålig 

samvetes punkt. 

En informant menar att de diskuterar jämställdhet ofta, men att det sällan leder till något konkret 

arbete. De har inga systematiska metoder för att underlätta arbetet mot en mer jämställd 

organisation. Elvin- Nowak och Thomsson (2003) lyfter fram en tyst överenskommelse om 

kvinnors underordning som en del av normsystemets tröghet och denna kan också ses som 

förklaring till varför informanterna tycker det är så svårt att hitta något att prata om när det gäller 

jämställdhet. En annan förklaring till informanternas upplevelse om att det är svårt att prata om 

jämställdhet kan vara de stereotypa föreställningar om hur saker och ting är och bör vara. Trots 

medvetenhet om de stereotypa föreställningar och normer som finns inom en kan det ändå vara 

svårt att slå sig fri från dem (Hinton, 2003). Informanterna visar på dessa svårigheter då ofta 

kommer med motsägande uttalanden, exempelvis denna informant som först säger; Då jag tänker 

jämställdhet så tänker jag inte att det ska vara lika mellan män och kvinnor utan det kan vara 
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jämställdhet mellan olika yrkesgrupper eller olika arbetsplatser för att i nästa mening säga; Men 

det är ju faktiskt skillnad mellan kvinnor och män i mycket// för jag kan tycka att det blir andra 

diskussioner då man har män med i diskussionerna. Informanten ger i första uttalandet uttryck för 

att hen tycker att jämställdhet handlar om mer än kvinnor och män och att det är mer av en 

rättvisefråga, för att sedan direkt falla in i att prata om kvinnor och män i alla fall. Informanten är 

kanske medveten om sina egna stereotypa föreställningar och normer och tänker först på hur hen 

uttrycker sig och uttalar sig på ett medvetet vis, men när samtalet börjar bli bekvämt faller hen 

tillbaka till dessa normer och värderingar. Vidare uttrycker informanterna att organisationen inte 

har några problem med bristande jämställdhet då de är så många kvinnor.  

Informanterna uttrycker något som skulle kunna tydas som en bekräftelse av det Hirdman (2001) 

beskriver som den manliga normen. Ett exempel är när denna informant uttrycker; I staben sitter ju 

tre män och en kvinna fast verksamheten är kvinnodominerad…. bara det kan vi fundera på 

litegrann . Organisationen är alltså kvinnodominerad men i staben, bland tjänstemännen på 

beslutande positioner, är det tre män och en kvinna. Det kan tolkas som att trots att organisationen 

är dominerad av kvinnor har män ändå bättre förmåga att bestämma och de hamnar på ledande 

positioner. Denna föreställning om män som bättre chefer eller ledare kommer flera gånger till 

uttryck hos informanterna och kan sägas bygga på stereotypa föreställningar om kvinnor och mäns 

olika egenskaper baserade på binära begrepp (Gemzöe, 2002).  

En informant ställer sig skeptisk till att det överhuvudtaget finns något problem med att 

kommunen inte skulle vara jämställd när hen berättar; 

Jag vet inte om jag är konservativ men jag har aldrig sett det som ett 

bekymmer egentligen. Om vi tar upp de här frågorna har vi svårt att ta på 

det, hitta något konkret som skulle vara ojämställt. 

För denna informant existerar det alltså inget problem som handlar om jämställdhet trots att 

informanten tidigare uttryckt; Då vi gör bedömningar av arbetsprestation så tror jag aldrig att vi 

har resonerat könsfokus, ändå kan vi ju se att män har lite högre lön. Det här kan ses som 

exempel på hur genusordningen blivit ett system som är så indoktrinerat att det tas för sanning 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Informanten är uppenbarligen medveten om att kvinnor har 

lägre lön, trots det vidhåller hen att kön aldrig är fokus och att det inte finns några bekymmer med 

jämställdhet i organisationen. Den inställningen till jämställdhet och genusordningen skulle kunna 

vara en del i att skapa en organisation som präglas av det Halford m.fl (1997) kallar ett 

essentialistiskt perspektiv. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som kommer in i 
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organisationen, den präglas ändå av patriarkal byråkrati och manliga konstruktioner. Påståendet att 

det inte finns några problem med jämställdhet, samtidigt som att kvinnor tjänar mindre, pekar i alla 

fall i den riktningen.  

Vidare uttrycker informanterna att alla vet om att jämställdhet är en fråga de ska arbeta med men 

att den inte är så populär eller har särskilt hög prioritet. Alla vet hur de vill ha det och de vet hur de 

ska jobba med det så då; behöver man inte tjata om frågan mer. Citatet exemplifierar 

jämställdhetens låga prioritet; När jag for hit så berättade jag för en kvinnlig kollega att det skulle 

handla om jämställdhet och då säger hon: usch jag är så less på allt sådant som heter 

jämställdhet. En annan informant uttrycker; Är det något hinder som skulle finnas så är det ju 

personalens engagemang. Det finns ju personal som inte tycker att det här är kul, roligt eller 

viktigt.  

Citaten ovan tyder på att det finns en organisationskultur som inte är särskilt uppskattande mot 

jämställdhetsfrågor, många tycker att det är onödigt och flera anser att de redan arbetat så mycket 

med det. Gorman (2005) beskriver hur en positiv organisationskultur uppstår då medlemmarna av 

den känner stark samhörighet med varandra. Uttalanden som att det är tråkigt eller att man är less 

på exempelvis jämställdhet skapar organisationskulturer där sådana intressen inte premieras eller 

uppskattas. Vilket vidare styrks av att informanterna talar om jämställdhetspunkten på APT:n som 

inte; är en särskilt het fråga. De är medvetna om att ämnet ska och bör diskuteras men få eller inga 

har något att säga under punkten. Det skulle kunna vara ett resultat av homosocialitet, det vill säga 

att de som rekryterats till organisationen är liktänkande med de som redan befinner sig inom den. 

Människor väljer ofta att socialisera och trivs i sällskap eller grupper där de andra liknar dem 

själva (Engdahl & Larsson, 2011). Om det finns enstaka avvikelser i tankesätt från början är det 

stor chans/risk att medarbetaren socialiseras in i rådande kultur, normer och värderingar på 

arbetsplatsen. En organisationskultur som präglas av ett motstånd mot jämställdhetsfrågor kommer 

mest troligt inte generera medarbetare som är särskilt villiga att prata om eller arbeta mot ökad 

jämställdhet (Parry & Bryman, 2006). Anledningen eller orsaken till motståndet mot 

jämställdhetsfrågor skulle också kunna bero på att informanterna inte har en förståelse för vad 

jämställdhet handlar om och inte förmår ”se” den i praktiken. De har inte tillräcklig kunskap för att 

se exempelvis hur kön- och maktstrukturer produceras och reproduceras dagligen i vardagen och 

kan därför endast förstå jämställdhet på en teoretisk nivå. Detta kan innebära att förändringsarbetet 

mot jämställdhet i praktiken försvinner.  
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En svårighet enligt informanterna, eller kanske snarare ett hinder och en anledning till varför det är 

så få män inom framförallt förskolan, är föreställningar om män i relation till pedofili och 

övergrepp. Samtliga informanter lyfter pedofili som en stark orsak till varför det finns så få män 

inom förskolan och skolan. Fyra av informanterna uttrycker sig kring ämnet;  

Jag tror att en del män kan ha en viss rädsla för att gå in i förskolan och 

tänka till innan man utbildar sig // på grund av pedofil debatten som är och 

har varit mycket också 

Titta bara på det här pedofilperspektivet om vi säger så. Alltså det är faktiskt 

krasst väldigt många män som väljer bort den här verksamheten av den 

anledningen, att man är rädd för att bli anklagad för något. 

Man är nästan misstänkliggjord som man i den här typen av verksamheter, 

det är som lite fara att vara där, man kan ses lite som en pedofil  

Sen tro jag att det är lite tufft att vara kille i förskolan, det där med övergrepp 

och så. Många kan vara rädda för det vilket är synd, men jag tror också att 

det är mycket fokus på pedofili och att det kan vara mycket fokus på 

övergrepp. 

Förskolan och skolan domineras av kvinnor och är bärare av en kvinnokultur (Lenz, 2004) som 

präglas av det karaktäristiska och stereotypt kvinnliga. Diskurser om hur kvinnor är moderliga, 

omtänksamma och emotionella är därför starka inom förskola och skola. Dessa stereotypa bilder 

och diskurser har inte förskjutits och lever fortfarande kvar vilket kan vara en av anledningarna till 

att det är svårt för män att ta sig in på området. Informanternas uttalanden tyder också på en stark 

samhällelig diskurs om hur män är. Föreställningar om att män skulle vara pedofiler eller 

automatiskt bli misstänkliggjorda för att de vill arbeta inom skolan skulle kunna vara ett uttryck 

för en patriarkal samhällsstruktur. Samtliga informanter tog upp ämnet pedofili på eget initiativ 

och det var inget som efterfrågades under intervjuerna. MacKinnon (1989) menar att 

maktrelationerna mellan män och kvinnor leder till ett maktförhållande även i relation till 

sexualitet där de överordnade (männen) äger makten över de underordnade (kvinnorna). Vidare 

menar MacKinnon (1989) att det inte går att separera sexuellt våld från annat våld, denna 

föreställning bygger på en patriarkal struktur i samhället. Den patriarkala strukturen med diskursen 

om män som våldsförövare kan därför fungera som del av en förklaring till informanternas 

föreställning och uppfattning om mäns rädsla att uppfattats som pedofil inom förskolan och 

skolan. Ett samhälle där män är ute i arbete medan kvinnor är hemma och passar barnen (Lenz, 
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2004, Hinton, 2003) är ytterligare en möjlig förklaring till varför män inte bör vara inom förskolan 

och skolan. Däremot fungerar det inte som förklaring till varför män skulle känna rädsla för att 

uppfattas som pedofiler. Diskurser och stereotyper om hur män är och vilka egenskaper de innehar 

är kulturellt och socialt betingade och därför väldigt svåra att förändra (Gemzöe, 2002). En 

informant uttrycker att hen tror att föräldrar kan avråda sina söner från att söka sig till förskolan 

för att inte riskera att bli utsatta för något; Pojkar avråds kanske från att välja den här banan av 

sina föräldrar för att de inte ska hamna i något så det är ju ett stort problem. Informanterna 

upplever alltså att det är svårt att vara kille inom förskolan och skolan då man riskerar att 

misstänkliggöras och på grund av detta kanske avråds från att välja den banan. Detta kan leda till 

reproduktion av normer och praktiker, kommer det inte in fler män i skolan och förskolan kan 

synen inte förändras samtidigt som män inte vill ge sig in i skolan på grund av rådande syn. Vilket 

i sin tur kan leda till att arbetsmarknaden fotsätter vara segregerad och skapar och återskapar 

genusrelationer (Pettersson, 2002).    
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7. Rekrytering – det handlar om urval  
Nedan presenteras det empiriska materialet rörande rekrytering som analyseras utifrån två teman. 

Temat Vi gör som vi alltid har gjort presenterar informanternas förhållningssätt till 

rekryteringsprocessen utifrån organisatoriska riktlinjer, förarbete, intervju och referenser. Under 

det andra temat Det handlar om magkänsla analyseras informanternas utsagor om rekrytering 

gällande urval, beslutsfattare och på vilka grunder besluten fattas.   

7.1 Vi gör som vi alltid har gjort 
Informanterna ger en enhetlig bild av hur deras situation för rekrytering ser ut. De tillhör en liten 

inlandskommun som har problem med avbefolkning vilket i sin tur leder till att de har svårt att 

hitta personal med relevant utbildning och erfarenhet. Det har under flera år varit för få utbildade 

pedagoger inom förskolan och inom skolan har många ämnen bara en eller på sin höjd två 

kvalificerade lärare. Varje höst och vår görs därför en behovsöversyn av organisationen och det 

annonseras efter de förskolelärare och lärare som behövs. En informant säger att det upprättas en 

plan inför den; stora rekryteringssvängen, dock är det inga fler som tar upp detta. Bolander (1999) 

menar att personalen är organisationens viktigaste tillgång och att rekrytering sker på 

tillfredsställande vis är centralt. Förutsättningen för att en organisation får eller bibehåller en hög 

kompetens och en personalstyrka som motsvarar det organisationen ska utföra är att rätt person 

finns på rätt position. Det är därför lite märkligt att endast en informant nämner att en 

rekryteringsplan upprättas. Finns det ingen plan kan det inte heller finnas några specifika krav för 

vad det är organisationen söker eller vilka specifika kompetenser den personen bör ha. Då är det 

lätt att falla tillbaka in i gamla vanor och rekrytera samma typ av person som tidigare rekryterats 

vilket kan skapa en organisation som präglas av homosocialitet (Gorman, 2005). 

 

På frågan om det finns några riktlinjer kring rekrytering i organisationen genereras spridda svar, de 

flesta vet inte om det finns några medan andra anser att det är personalenhetens ansvar. Två citat 

tyder på okunskapen om kommunens riktlinjer; Jag vet inte om det finns några nedtecknade 

riktlinjer, jag tror inte det. Och;  

 

Jag vet inte om vi har någon riktig riktlinje, men vi följer ändå ungefär 

samma mönster. Vi är överens om att vi ska ha ett behov och sedan ska det 

tittas på om det behöver återbesättas eller inte  
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Få informanter känner till att personalenheten, och i förlängningen kommunen, har tydliga 

riktlinjer för hur rekrytering ska gå till; Personalenheten ha ju ett stödmaterial som heter ’Från 

rekrytering till introduktion’. I riktlinjerna för rekrytering finns hela förfarandet beskrivet från 

behovsutredning till introduktion av ny medarbetare (Riktlinjer för rekrytering). Det står även i 

riktlinjerna att varje chef är ansvarig för att se till att medarbetarna känner till dessa. Informanterna 

känner inte känner till riktlinjerna vilket kan ses som ett misslyckande inom kommunen. Om de 

anställda som sköter rekryteringen inte känner till de riktlinjer som finns blir det svårt att utföra en 

tillfredsställande rekrytering då riktlinjerna ska fungera för att säkerställa att alla rekryteringar sker 

korrekt och utifrån de mål som kommunen satt upp gällande detta. Exempelvis så står det i 

kommunens styrdokument att all rekrytering ska verka för att bidra till en organisation som präglas 

av jämställdhet och mångfald (Riktlinjer för rekrytering). Då informanterna inte känner till detta 

eller varför det ska göras, är det mycket troligt att detta inte heller kommer att följas. Följande citat 

visar hur en informant är medveten om att det finns riktlinjer i kommunen men inte hur de ser ut;  

Det finns ju riktlinjer i kommunen hur man gör vid anställningar finns det ju så att… jag vet inte 

om det kan gå till på något annat sätt. Citatet tyder på en ganska oreflekterad inställning till 

rekrytering. Precis som Bolander (2002) beskriver så kan en rekrytering gå till på olika sätt, men 

framförallt så kan viktiga led i rekryteringsprocessen glömmas bort eller missas om en rekrytering 

är förhastad. En klassisk rekryteringsmall i tio steg fungerar som en modell men varje steg 

innehåller i sin tur flera olika moment och beslut att ta ställning till (Bolander, 2002). En alltför 

lättvindig inställning till rekryteringsförfarandet skulle kunna leda till en oreflekterad rekrytering 

där besluten inte är grundade. Detta kan i ett ytterligare steg leda till att organisationen inte lever 

upp till målen om att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering. 

Informanterna berättar att de ofta annonserar efter flera tjänster samtidigt och att det brukar stå att 

de önskar manliga sökanden då kvinnorna är överrepresenterade; Sen är det ju det här att det är ett 

väldigt kvinnodominerat yrke, att vi även kan ta med det här att vi blir ju jätteglada om det är 

någon man som vill söka hos oss. I annonseringen arbetar de alltså utifrån kommunens riktlinjer 

om att öka jämställdheten i organisationen. En informant berättar att om det kommer in en manlig 

sökande har han en väldigt stor chans att få jobbet; Har vi en manlig sökande med rätt utbildning 

så är chansen väldigt stor att han får jobbet. Jag har bara varit med en gång då vi inte anställt 

någon som kommit på intervju. En annan informant är av annan uppfattning och säger att det inte 

spelar någon roll om det är en manlig eller kvinnlig sökande, de går efter personlighet;  

Det kan ju vara en personlighet som stämmer. Utan att du är medveten om 

det så kan det vara en personlighet som stämmer överens med den som sitter 
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och bedömer, men kön kan ju också vara avgörande om vi har fyra stycken 

som är jämbördiga och vi har lite män. Fast vi anställer ju inte en man bara 

för att, det ska vara rätt också. 

Citatet ovan tyder på att de använder sig av den sociala ansatsen snarare än den psykometriska 

(Bolander 2002) då känslan för personen verkar vara av stor betydelse. Informanterna ger inte 

uttryck för att arbeta systematiskt vid en rekrytering, de är inte riktigt medvetna om de riktlinjer 

som finns inom kommunen och problematiserar inte rekryteringsprocessen nämnvärt. Det är 

kanske inte orimligt att anta att de därför går mer på känsla och ingen tydlig bild av kravprofilen 

som de sedan kan matcha med kandidaterna som krävs i den psykometriska modellen (Bolander, 

2002, 1999). I den psyokometriska modellen är det tester för att hitta den bästa kandidaten i 

relation till arbetsuppgifterna som är i fokus. Arbete mot en mer jämställd organisation faller inte 

inom ramen för den psykometriska ansatsen, däremot så är det helt i linje med den sociala ansatsen 

(Bolander, 2002). I Bratton och Gold (2012) går det att läsa att de olika ansatserna kan vara lika 

effektiva, det handlar framförallt om organisationens utformning. Informanterna i studien befinner 

sig inom skolorganisationen som både präglas av krav på resultat vilket den psykometriska 

modellen skulle kunna tänkas vara bäst lämpad att rekrytera utifrån. Samtidigt ska skolan präglas 

av värden och en socialt pedagogisk miljö där en social ansats kanske lämpar sig bäst. 

Förutom intervjuerna lyfter informanterna fram referenstagande som en viktig del vid rekrytering. 

En informant berättar att; Sen är det mycket med referenser// jag tror att det är det som är ganska 

avgörande och en annan förklarar;  

De flesta ha ju blivit erbjuden jobb, det är nog inte många som sökt som inte 

blivit erbjuden en tjänst// har dom inte blivit erbjuden jobb så kan det ha att 

göra med referenser. Att de inte har eller att de inte haft bra referenser.  

Referensernas stora betydelse skulle kunna vara ett led i det Holgersson (2003) beskriver som en 

diskrimineringsgrund då nätverk har stor vikt vid rekrytering. Holgersson (2003) visar hur 

stereotypt manliga egenskaper värderas högre trots att kandidaterna innehar samma formella 

kompetens. Det motsatta skulle kunna gälla inom skolan och förskolan där de stereotypt kvinnliga 

egenskaperna värdesätts högre (Lenz, 2004). En manlig kandidat eller sökande skulle därför kunna 

tänkas få sämre referenser om han inte har de stereotypt kvinnliga egenskaperna som ofta är 

önskade inom förskolan. Även om den manlige sökande har samma formella kompetens och skulle 

kunna vara en lika bra och kompetent förskolelärare eller lärare, men kanske inte på det 
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traditionellt kvinnliga viset. De stereotypa normerna och värderingarna är svåra att borts ifrån 

(Hinton, 2003) trots att man rent intellektuellt vet att det går att vara lärare på många olika sätt. 

 7.2 Det handlar om magkänsla 
Informanterna beskriver interaktionen under anställningsintervjuerna som väldigt viktig vid 

beslutet om vilken sökande som ska erbjudas jobbet, särskilt om kravet på legitimation för lärare 

och förskolepedagogisk utbildning uppfyllts av kandidaterna; Det är ju kompetens som vi i första 

hand tittar på sen är ju även personlighet väldigt viktigt också. Och; Den formella kompetensen 

måste man ju ha, det kommer vi inte runt. Men jag tycker den här informella är mycket mer 

intressant egentligen.  

 

Informanterna uttrycker i likhet med citaten ovan att det är personligheten som är det intressanta. 

Det måste kännas rätt med personligheten hos kandidaten i fråga och många understryker hur 

viktig den sociala förmågan är. Känsla för personlighet och vad kandidaten kan göra för 

organisationen samt vad organisationen kan göra för kandidaten är karakteristiskt för den sociala 

ansatsen (Bolander, 2002). Informanterna nämner dock aldrig något om att organisationen ska 

kunna bidra till och öka eventuell ny anställds kompetenser utan det verkar snarare handla om 

personlighet, hur väl man kommer överens med de som intervjuar och i ett senare skede ska 

anställa. Detta ligger inte i linje med den sociala ansatsen där ömsesidigt inflytande, interaktion 

och självuppfattning är centralt (Bolander, 2002). Informanterna menar dock att det viktigaste är 

att behörighetskravet ska uppfyllas och precis som Bolander (2002) menar är det vanligaste, 

använder sig Kommunen både av den sociala och psykometriska ansatsen vid rekrytering. När 

flera sökande uppfyller de formella kraven väger den sociala biten i många fall tyngst vid valet. 

Flera informanter uttrycker att det är magkänslan som står till grund för beslutsunderlaget, sällan 

är det specialkompetenser eller tidigare arbetslivserfarenhet som beskrivs som avgörande; Den här 

tror vi skulle passa bra i det här arbetslaget, så det finns ju ingenting att så här ska det vara utan 

det är ju egentligen lite grann känslan. Det kan även låta så här; Där blev det helt enkelt 

magkänslan vem som det till sist det blev. Den ena hade en personlighet som vi bedömde passade 

bättre. 

 

Vem som tar det avgörande beslutet är det inget tvivel om, alla är överens om att det är chefen. 

Detta kan ske utan inrådan från andra men många väljer att rådfråga de som medverkat vid 

intervjun, speciellt om chefen är osäker på sitt val; I sådana lägen är det ju jättebra om man är 

flera stycken så att man kan få en sammanstämd bild för man gå ju på nån slags magkänsla det är 



	  

	  
	  

48	  

ju det man gör. Utifrån kommunens rekryterings riktlinjer är det ansvarig chef som beslutar om en 

tjänst ska tillsättas eller ej efter intervjuer och referenstagning är utförd. Beslut om vilka 

kandidater som är lämpliga sker dock tillsammans med representanter från arbetsplatsen och 

fackliga företrädare, alternativt en rekryteringsgrupp (Kommunens rekryterings riktlinjer). Den 

bristande kunskapen hos informanterna och attityden; vi gör som vi alltid gjort kan vara en 

förklaring till varför riktlinjerna inte följs. Föreligger det osäkerhet kring kandidaten ska 

provanställning användas, något som endast en informant nämner vilket också tyder på otillräcklig 

kunskap. 

 

Några av informanterna reflekterar över det faktum att personer väljs i likhet med och utifrån den 

egna personligheten och preferenser. Det tyder på en viss medvetenhet men samtidigt görs inga 

större utlägg huruvida detta bör eller kan undvikas samt i vilken grad det är ett problem. I 

förlängningen kan detta tyda på att det finns viss statistisk diskriminering vid rekrytering, personer 

med liknande egenskaper som bedömarens premieras till nackdel för personer med avvikande 

egenskaper (Rydgren, 2004);  

 

Det är lätt att man väljer de som är lik en själv omedvetet. Man är väl mest 

bekväm med en sådan personlighet… Det kan ju vara en personlighet som 

stämmer utan att du är medveten om det. Så kan det vara en personlighet 

som stämmer överens med den som sitt och bedömer. 

 

Förståelsen av och synen på jämställdhet som finns hos informanterna (presenterades i kapitel sex) 

är ett hinder för att rekrytering ska kunna ske utan att missgynna eller särbehandla vissa grupper. 

Neergaard (2006) mfl. belyser det centrala i att rekryterande personer har kunskap och förståelse 

för jämställdhet och könsmaktsordningens konstruktion, om denna kunskap saknas finns risk att 

rekrytering inte möjliggör ökad jämställdhet.  
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8. Kompetensutveckling – existerar den?  

I det här kapitlet analyseras och presenteras kompetensutveckling och synen som finns på	  den 

inom organisationen. Analysen sker utifrån två	  teman, Makten över kompetensen och Väldigt 

lite och väldigt sällan där det första temat behandlar vem som har makt över 

kompetensutvecklingen. Det andra temat behandlar kompetensutvecklingen ur ett organisatoriskt 

eller personligt perspektiv. 
 

8.1 Makten över kompetensen 
Alla informanter är överens om att kompetens och kompetensutveckling är något viktigt och 

betydelsefullt. Beskrivningarna av vad kompetens och kompetensutveckling är skiljer sig mellan 

informanterna, det finns ingen tydlig gemensam bild av begreppet och även beskrivningarna av 

vad kompetens	  är och vad som räknas till detta skiljer sig. Kommande citat beskriver informantens 

uppfattning av kompetens; Det sitter ihop en hel del, social kompetens och den pedagogiska delen, 

alltså	  du måste ha ledarskapet för att kunna driva någon pedagogisk verksamhet i klassrummet. I 

likhet med Ellström, (1992) menar informanten att även social kompetens är en viktig del för att 

kunna utföra arbetsuppgiften. Flera av informanterna beskriver andra förmågor än de formella 

kompetenserna som viktiga, dock är det framförallt den sociala kompetensen som betonas. När det 

kommer till kompetensutveckling beskriver informanterna till största del sin roll som strategisk. 

Planering för de stora satsningar som sträcker sig över tid och innefattar hela yrkeskategorier är 

deras uppgift, beslut om dessa satsningar sker gemensamt i ledningsgruppen. Chefen fattar mindre 

beslut gällande individuella delar av kompetensutveckling. Varje medarbetare har en individuell 

peng varje år till kompetensutveckling vilket inte; räcker till särskilt mycket. Det är ju jättedåligt, 

det finns ju jätte lite pengar, 1700 någonting per lärare som det varit budgeterat hittills.	  	  

 

Ekonomin har stor betydelse när det kommer till kompetensutveckling eftersom kommunens 

ekonomi länge varit ansträngd. Resurser att utföra de kompetensutvecklingssatsningar 

informanterna beskriver behövs finns inte; Så	  att idag när man pratar kompetensutveckling får 

man bara ett skratt, det finns ju liksom inte. Utan det är på	  egna initiativ.	   

När det inte finns ekonomi för kompetensutveckling läggs stort ansvar på	  individen själv att hålla 

sig uppdaterad eller ajour inom sitt yrkesområde. Uppdateringen ska ske på	  de timmar personalen 

har för planering och icke arbetsförlagd tid. Tiden ska inrymma såväl inläsning på	  nya områden, 

den senaste forskningen samt erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Just erfarenhetsutbyte nämner 
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många av informanterna som en mycket viktig källa till kompetensutveckling. Genom samtal med 

kollegor kan de utvecklas utan att behöva;	  gå	  över ån efter vatten. Individen har stort ansvar för 

sin egen kompetensutveckling i denna förvaltning samtidigt som medel och större satsningar på	  

kompetensutveckling beslutas av ledande och strategisk personal. Motsättningar mellan den 

ledande personalen och de anställda går att finna i relation till vem som egentligen har makt över 

kompetensutveckling. Det konfliktteoretiska perspektiv Rönnqvist (2001) beskriver går till viss del 

att applicera, möjligheten finns att personer eller grupper med större inflytande och vilja kan 

använda kompetensutvecklingen för att gynna sig själv samt behålla maktpositioner. Den ledande 

och strategiska personalen kan med hjälp av resurserna styra vem som får och vilken 

kompetensutveckling som sker med motiv att gynna specifika grupper och individer. Det bör dock 

sägas att då ekonomin är ansträngd och få	  satsningar på	  kompetensutveckling sker är perspektivet 

svårt att applicera. Sker de individuella valen strategiskt ur ett konfliktteoretiskt perspektiv eller 

inte går bara att spekulera i eftersom dessa individer inte intervjuats.  
 

8.2 Väldigt lite och väldigt sällan 
Informanterna beskriver att den kompetensutveckling som sker till stor del är förlagd under fyra 

dagar per år när det är kompetensutvecklingsdagar. När det gäller aktiviteter vid 

kompetensutveckling ligger fokus på	  organisationen som helhet. Lite eller nästan inget fokus läggs 

vid	  individuella aspekter från ledande och strategisk personal; 	  
 

Vi ser lite annorlunda på	  det här, rektorer och vi på	  förvaltningen. Det finns en 

större tendens bland lärarna att man vill ha mer ämnesfokuserat. Medan vi 

kanske från ledningshåll vill lyfta fram de här som står i läroplanen med 

systematiskt kvalitetsarbete till exempel.	  

 

Det finns tendenser som pekar på	  att informanterna försöker arbeta utifrån det rationella 

ledningsperspektiv Rönnqvist (2001) beskriver. Resurserna för kompetensutveckling används i 

stor utsträckning på	  aktiviteter som bidrar till att öka hela organisationens kompetens inom 

områden där det anses fattas generell kunskap. Informanterna beskriver att de har ett 

organisationsperspektiv framför ett individperspektiv; Väldigt lite eller väldigt sällan ett 

individperspektiv i sådana här frågor. 

 

De individuella aspekterna av kompetensutveckling beaktas inte av informanterna, fokus ligger på 
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de	  organisatoriska aspekterna; Det är klart att stora brister i organisationen går i första hand och 

i andra hand kommer individuella önskemål.	   Detta kan motsätta effektiviteten av 

kompetensutvecklingssatsningarna utifrån ett rationellt ledningsperspektiv då	  ett rationellt beslut 

bör grundas i de individuella kunskaperna såväl som önskvärda kunskaper (Rönnqvist, 2001). 

Risken finns att personer med redan innehavande kompetens deltar i aktiviteter det inte behöver, 

vilket inte är särskilt rationellt eller ekonomiskt gynnsamt, vilket informanterna även ger uttryck 

för;  

Vi har ju centrala kompetensutvecklingsdagar då får alla gå, så det blir inte 

det här individuella, att en behöver det ena och en annan behöver det andra. 

Det blir ju många som gör samma sak. Vissa har behov för det och andra 

inte, man kan ju få utvecklas i sådant man redan kan...hihi…  	  

 
I likhet med Rönnqvists (2001) kulturellt-institutionella perspektiv är delar av 

kompetensutvecklingsstrategierna grundade i krav från skolinspektionen samt skolverket; Det är 

mycket kring vad som finns i läroplanen, alltså	  de här förmågorna. Skolverket och 

skolinspektionen är förvaltningens tillsynsmyndighet samt förvaltningsmyndighet och har därför 

legitimitet att uttala brister. 	  
 

Informanternas uttalanden tyder på flera strategiska perspektiv vad gäller kompetensutveckling, 

men mest framträdande är det kulturellt-institutionella (Rönnqvist, 2001). Det kulturellt-

institutionella perspektivet stärks av att den dåliga ekonomin endast ger utrymme för 

kompetensutveckling baserad på direktiv från skolinspektionen och andra källor. 

Kompetensutveckling utifrån skolinspektionens krav istället för organisationens behov tyder på en 

social strategi som söker allmänhetens godkännande snarare än organisationens reella behov. 

Flera informanters uttalanden motsäger även grundregler i de andra perspektiven, exempelvis; Jag 

kan nog säga att vi är lite dåliga på	  att följa upp vad det gav för någonting….det finns ingen 

systematisk uppföljning, det kan jag inte säga. Ingen utvärdering eller uppföljning av 

kompetensutveckling motsätter det rationella ledningsperspektivet. Detta motsätter det rationella 

perspektivet som kräver beslut och utvärdering av resultat för att fungera (Rönnqvist, 2001). 
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9. Vi bevarar något gängse  
De tre ovanstående analys kapitlen har syftat till att undersöka och analysera vilken syn på	  

jämställdhet, rekrytering och kompetensutveckling det finns inom organisationen. I det här fjärde 

och avslutande analys kapitlet har vi för avsikt att analysera hur synen på jämställdhet påverkar 

och påverkas av rekrytering och kompetensutveckling. Förtydligat; analysera hur jämställdhet, 

specifikt kunskap om jämställdhet, påverkar både rekryteringsprocessen och kompetensutveckling 

samt hur beslut om kompetensutveckling och rekrytering kan utgöra både hinder och möjligheter 

för en mer jämställd organisation. Kapitlet består av två	  teman, Jämställdhet en icke-fråga och 

Det är så lätt att glömma bort. Första temat behandlar jämställdhetsperspektivets påverkan på	  

rekrytering och kompetensutveckling och det andra temat behandlar vilka hinder och möjligheter 

för ökad jämställdhet som finns inom organisationen.  	  

9.1 Jämställdhet en icke-fråga 
I analysens tidigare delar har ledande och strategisk personals syn på	  och kunskap om jämställdhet 

analyserat, analysen tyder på att kunskap om jämställdhet är bristfällig. Det engagemang som 

behövs för att arbeta med dessa frågor (Wahl, 2001) verkar inte finnas i organisationen. Flera 

informanter uttryckte att de redan hade jobbat så	  mycket med dessa frågor och att alla vad de vill i 

organisationen; Vilja och än en gång prata med varandra och ge feedback. Jag tror att alla vill, 

egentligen, men det är en svår fråga och så	  fastrotad sak och det ser vi ju om det kommer unga 

lärare. Informanterna menar alltså	  att de redan pratat så	  mycket om jämställdhet;	  

	  Ja men jag kan tänka mig att ibland tänker man att det här har vi redan gjort, 

vi har pratat, vi vet hur vi vill ha det och hur vi jobbar så	  nu behöver vi inte 

diskutera det här något mer. 

När frågan om	  exakt vad det är de vill och vad de brukar prata kommer upp berättar de att;  

Är det något hinder som skulle finnas så	  är det ju personalens engagemang. 

det finns ju personal som inte tycker att det här är kul, roligt eller viktigt. Jag 

tror inte att man tänker på	  det så	  där himla mycket ute i verksamheten.	  

En annan informant uttrycker; Ja…	  det kan nog kännas som att det är lite av en onödig fråga 

ibland.	  Jämställdhet blir lite av en icke-fråga, attityderna kring jämställdhet är att det är viktigt och 

bra men att ingen riktigt orkar jobba med det. Jämställdhet handlar i grund och botten om alla 

människors lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön, men då	  kvinnor har en underordnad roll i 

samhället blir det lätt att jämställdhet minimeras till en kvinnofråga. Samhällets normer och 
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värderingar kring kvinnor och män där mäns egenskaper värderas högre än kvinnors (Holgersson, 

2003, Gemzöe, 2002, Giddens, 2007) kan fungera som förklaring till uppfattningen att 

jämställdhet; är lite av en onödig fråga ibland. Jämställdhet tolkas som en kvinnofråga och får 

därför lägre prioritet. För att kunna genomföra en rekrytering som ska gynna organisationens 

jämställdhet bör det redas ut vilka förtryckande strukturer det finns i samhället och hur patriarkatet 

påverkar våra värderingar och normer. Informanterna är verksamma inom en kvinnodominerad 

organisation och den präglas mest troligtvis därför av stereotypt kvinnliga värderingar och normer. 

Barnomsorg har traditionellt sett varit kvinnors sysselsättning vilket leder till att de egenskaper 

som eftersöks vid rekrytering mest troligt är egenskaper kvinnor traditionellt sett besitter. För att 

öka jämställdheten bör de därför inom organisationen se över vad det är de behöver, som en 

informant uttryckte sig på	  frågan om kvinnor och män har olika egenskaper; Jag tror inte det 

handlar om egenskaper jag tro mer det handlar om personligheter.	  Informanten menar alltså	  att 

kvinnor och män inte har olika egenskaper utan att alla människor oavsett kön har olika 

personligheter. Tanken om att personligheter skiftar mellan människor och inte mellan könen hade 

varit bra att ta med sig in i rekryteringsprocessen då	  urval och anställningar ska göras. Det skulle 

kunna innebära att de som rekryterar försöker se bortom kön och stereotypa föreställningar och 

normer vid en anställningsintervju och istället ”öppet” försöker se till de personliga egenskaper 

den sökande faktiskt har och visar upp.  

 

Det har tidigare fastslagits att det är magkänslan som är avgörande när rekrytering ska ske. Detta 

innebär att risken för att organisationen ska bli homosocial är hög eftersom människor trivs och 

känner oss bekväma med människor som liknar oss (Gorman, 2005). De som söker anställning 

inom kommunen, oavsett om de är kvinnor eller män, och som inte uppvisar de stereotypa och 

karaktäristiska egenskaper som personal inom skola och förskola traditionellt sett bör ha kanske 

inte ger de som intervjuar lika bra magkänsla. Människor styrs och påverkas av samhälleliga 

normer och föreställningar vilka ofta är så rotade och internaliserade att vi inte reflekterar över att 

de finns där (Wahl, 2001, Benhabib, 1995). Normer och värderingar kan leda till föreställningar 

om att det bara finns ett sätt att vara på inom förskola och skola, det traditionellt och stereotypt 

kvinnliga. Rekryteringen blir då	  ett hinder för att öka organisationens jämställdhet då	  samma typ 

av person riskerar att rekryteras gång på gång. Kunskap om jämställdhet kan ur detta perspektiv 

betraktas som en icke-faktor vid rekrytering, däremot kan bristen på	  kunskap utgöra ett hinder för 

att möjliggöra rekrytering som bidrar till ökad jämställdhet. Informanterna menar att de gör vad de 

kan för att locka fler män till att söka genom att skriva det i annonsen. Det kommer sällan in 
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manliga sökanden och då	  konstaterar informanterna att; det är ju så	  här det ser ut. Det är inte 

mycket att göra åt. Finns det inga manliga sökanden så	  kan de inte öka jämställdheten genom 

rekrytering vilket citatet exemplifierar; 

Ja absolut, genom att kvotera män och det skulle jag vilja säga att vi gör. Men 

det är minsann inte lätt i vår värld heller att bara höja andelen män för vi har 

inte många som söker. Det är ju svårt om det inte finns något urval. Har vi inga 

manliga sökanden så… 

 

En medvetandehöjning kring jämställdhet kanske skulle kunna leda till att de reflekterar över vilka 

kvinnor de anställer, om deras personligheter liknar varandra och kanske på	  ett mer tydligt sätt 

reflektera över vad det är som ger dem en; bra magkänsla. Det skulle kunna vara ett led i att öka 

jämställdheten inom organisationen trots att de har få	  manliga sökanden. Vissa informanter 

reflekterar över det att det kanske inte bara handlar om kön utan att det snarare är ett 

förhållningssätt eller en inställning som går att finna hos människor oavsett kön och att det kanske 

är dem de borde försöka hitta; Ja man söker ju efter den här grundläggande inställningen som är 

demokratisk och utifrån de styrdokument vi har.	  

 

Ja det står ju alltid att vi ska söka killar, men jag tror inte att det är det. Jag tror 

att det är viktigt med förhållningssättet och att ge feedback. Prata med varandra 

och liksom få	  varandra att öppna ögonen. 

 

Enligt dessa informanters resonemang blir rekrytering en möjlighet att öka organisationens 

jämställdhet genom att söka efter människor som har den inställning och medvetenhet som krävs 

för att arbeta mot en jämställd organisation på	  ett kvalitativt sätt. Detta kräver även att de vid 

rekrytering metodiskt arbetar mot detta, kanske måste de bortse från magkänslan och istället 

fokusera på	  specifika egenskaper och värderingar som skulle vara gynnsamt för organisationen. 

För att kunna bortse från magkänslan måste det ske en allmän kunskapshöjning och en större 

förståelse för hur normer och värderingar kring kvinnligt och manligt ser ut samt varför vi tycker 

som vi tycker i relation till samhälleliga strukturer. 	  

 

De strategier som används vid kompetensutveckling, medvetet eller omedvetet, kan bidra till att 

utesluta vissa individers möjlighet till utveckling. I sig behöver dessa strategier inte missgynna 

specifika individer. Avgörande för att det inte ska ske är medvetenheten hur aktiviteten som sätts 
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in påverkar organisationens medlemmars möjlighet till utveckling (Abrahamsson, 2009). Den 

omedvetenhet som finns kring organisationens strukturer och synen på	  jämställdhet bland 

informanterna kan bidra till att individer inte ges samma möjligheter till utveckling. Hänsyn måste 

tas till normer och värderingar som finns, om det inte sker riskerar dessa missgynnande normer 

och värderingar att upprätthållas (Alexiou, 2005). Det faktum att informanterna utrycker; Det är ju 

också	  så	  att vi fortsätter bevara något som är gängse på	  något sätt. Ja men generellt det 

traditionella tror jag faktiskt lever kvar. Att flickor är liksom…	  ja…	  tyder på	  att det finns en 

gammal och traditionell syn inom organisationen som fortsätter att leva kvar. 	  

 

Om kompetensutveckling i sig är faktorn till detta synsätts reproduktion är svårt att säga, men att 

den kan vara bidragande till att upprätthålla redan existerande normer och värderingar är mycket 

möjligt. Hierarkin som finns inom organisationen, där de typiskt kvinnliga yrkena är lägst i rang 

och de mer manliga yrken värderas högre, kan även påverka vilken typ av kompetensutveckling 

som ges; Alltså	  du står lägst i rang om du jobbar med de små	  barnen och är du på	  gymnasiet är du 

jätteviktig.	  Skolan och specifikt förskolan präglas av att mjuka kvinnliga värden premieras i lägre 

åldrar och hårda manliga inom de högre (Lenz, 2004). Detta kan	  påverka inriktningen på	  

kompetensutvecklingen beroende på	  vilken nivå	  i hierarkin personen befinner sig och vad som 

premieras. Även lärande kulturen påverkas av dessa normer vilket får betydelse specifikt när den 

individuella kompetensutvecklingen ska ske eftersom	  denna i stor utsträckning sker på	  eget 

initiativ så finns det föreställningar om att valet är fritt. Det faktum att vi påverkas av den 

omgivning vi lever i kan dock bidra till att valet av inriktning sker i samverkan med omgivningen. 

Det innebär	  att inbyggda nivåer och kulturen som finns inom organisationen kan påverka valen 

kring inriktning på kompetensutveckling (Abrahamsson 2009). Kompetensutvecklingen bidrar då	  

till att återskapa rådande normer och samtidigt upprätthålla könsidentiteterna som redan finns 

inom organisationen. Den bristfälliga kunskap om jämställdhet som informanterna ger uttryck för 

påverkar möjligheten att bryta denna spiral (Alexiou, 2005). Finns inte kunskapen blir det svårt att 

jobba med dessa frågor; Jag reflekterar över det nu, att jag tror att man har lite för lite kunskap 

om hur man ska jobba med de här frågorna. Det faktum att det inom kompetensutveckling inte är 

prioriterat att fortsätta arbeta med jämställdhet är ett hinder. I fortbildning till viss del kanske men 

det har ju inte högsta prioritet där. Det är svårt att uttala sig om detta beror på	  den ekonomiska 

situationen eller attityden och oviljan att faktiskt arbeta med jämställdhetsfrågor. Förmodligen har 

båda faktorerna en påverkan.	  
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9.2 Det är så lätt att glömma bort  
De två	  största hindren för att öka jämställdheten inom organisationen utifrån analyserna ovan är 

personalens engagemang och den kunskapslucka som finns på	  området. Bristen på	  kunskap kan 

vara en orsak till att engagemanget att arbeta med frågorna är lägre, så	  det allra främsta hindret är 

kunskapsbristen. Flertalet av informanterna hade problem att definiera begreppet vilket tyder på 

okunskap i ämnet. De hinder som informanterna ser för att öka jämställdheten inom 

organisationen är att det nog saknas kunskap i ämnet; Att det inte blir så	  mycket av den 

(jämställdheten) och det är inte för att man tycker att det inte är viktigt. Jag tror faktiskt att det 

har lite och göra med okunskap.	  En annan funderar att; Det kanske är så	  att vi har lite för lite 

kompetens kring det här.	  Informanterna lyfter bristen på	  kunskap som ett hinder för ökad 

jämställdhet, det saknas kompetens och frågan blir inaktuell då	  ingen riktigt har kunskap att driva 

den. Det står i skollagen att jämställdhet är en viktig del och att det är något som ska arbetas med 

aktivt, det behövs således stor kunskap för att uppfylla de krav som finns på	  dem. Sandberg och 

Targama (1998) menar att kompetens är förmågan att förstå	  sin yrkesroll, arbetsuppgift och att 

förstå	  sammanhanget av det. Brist på	  kunskap är ett hinder, både för att öka jämställdhet i 

organisationen men också	  för informanternas yrkesroll generellt. Brist på	  kunskap är en aspekt, 

den kan utvecklas och införskaffas, det som är oroväckande och som tyder på	  att de inte fullföljer 

sitt uppdrag är brist på	  engagemang; Är det något hinder som skulle finnas så	  är det ju personalens 

engagemang. Det finns ju personal som inte tycker att det här är kul, roligt eller viktigt.	  

 

Informanterna diskuterar att det inte går att kompetensutveckla någon som inte har viljan; tvinga 

någon är ett dåligt sätt för att få	  någon att utvecklas i sin yrkesroll vilket kan vara ett hot mot att 

öka jämställdheten i organisationen. Rönnqvist (2001) delar in kompetensutvecklingen i fyra delar 

och beskriver hur viktigt det är att kompetensutveckling sker i alla fyra former, formella och icke-

formella utbildningsaktiviteter, informellt lärande i det dagliga arbetet och slutligen via 

rekrytering. Saknas vilja och engagemang bland personalen att arbeta med vissa frågor eller att 

kompetensutveckla sig i det dagliga arbetet till exempel kommer kompetensutvecklingen inte ske i 

alla fyra delar som Rönnqvist (2001) beskriver. Detta kan fungera som förklaring till varför det 

finns kunskapsluckor inom organisationen. 	  

 

Andra hinder som lyfts är de förväntningar som finns på	  kvinnor och män, att det bland annat är 

svårare för en kvinna att vara chef;	  
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Jag tror det är svårare att vara kvinnlig chef än manlig chef på	  arbetsplatser 

det kan jag nästan notera någon gång per år, där har ju jag något att jobba 

med hur ska vi uppmärksamma det och vad kan vi göra åt det?	  
 

Informanten har en ledande position inom ett kvinnodominerat yrkesområde men uttrycker ändå	  

att det är svårare för kvinnor än män att vara chef. Ellemers (2004) och Staines (1974) beskriver 

att kvinnor på	  högre positioner ofta försvårar för andra kvinnor vilket även uttalandet från 

informanten tyder på. Könsordningens samhälleliga maktstrukturer följer med in i organisationen 

(Wahl, 2001) och kvinnor på	  högre positioner känner sig möjligen så	  hotade där att de inte vill ha 

in några ”konkurrenter”. Det kanske är så	  att det finns föreställningar om att det endast finns ett 

visst antal platser för kvinnor på	  högre positioner och andra kvinnor blir därför konkurrenter. 

Ledarskapsrollen för kvinnor kräver att kvinnan antingen uppträder och visar på	  manlighet med 

tillhörande egenskaper och förväntningar eller att hon dekonstruerar förväntningarna på	  hur en 

kvinna är eller vilka egenskaper som följer med denna kvinnlighet (Butler, 2005, Elwin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Hirdman (2001) förklarar att genussystemet bygger på	  två	  saker, isärhållandet 

av kvinnligt och manligt samt det manliga som norm och eftersträvansvärda, vilket kan vara 

ytterligare en förklaring till varför det är så	  svårt för kvinnor att vara chef eller ledare. Ledarskap 

har traditionellt sett tillhört män och setts som manligt, när kvinnor börjar ta sig in på	  manliga 

domäner faller genussystemet med isärhållandet som central del. Ledarskap som traditionellt 

manligt innebär i enlighet med Hirdmans (2001) genussystem att det per automatik inte kan var 

kvinnligt att vara ledare, vilket vidare innebär att när och om kvinnor börjar ta sig in på de arenor, 

i detta fall ledarskapet, som tillhört män faller systemet. Det kan därför vara problematiskt för 

kvinnor att vara chef då både män och kvinnor är delaktiga i att upprätthålla rådande 

genussystem. Den som bryter mot systemets normer utmanar det och utmanar således även alla 

andra kvinnor i deras roller då de medvetet eller omedvetet finner sig i genussystemet. 	  
 

Läraryrkets status är en annan aspekt en informant belyser när vi diskuterar vilka hinder det finns 

för ökad jämställdhet; Statusmässigt så	  måste man uppvärdera läraryrket överhuvudtaget, jag blir 

så less på	  alla som klankar ner på	  skolan i alla sammanhang.	  Informanten uttrycker att läraryrket 

har låg status vilket kan ses som en förlängning av att det är ett kvinnodominerat yrke och kvinnor 

har låg status (Halford, mfl 1997, Hirdman, 2001) Män vill alltså	  inte befinna sig inom 

lågstatusyrken, eller yrken som traditionellt sett är kvinnoyrken. Halford m,fl (1997) beskriver det 

inbäddade perspektivet där kön är en del av alla ekonomiska, sociala och kulturella processer 

vilket innebär att en organisation inte kan studeras utan att ta hänsyn till de maktstrukturer som 
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finns i samhället. Kvinnor har en underordnad roll i samhället och de dikotomier som kvinnlighet 

och manlighet vilar på	  är till mäns fördel, både ekonomiskt, socialt och kulturellt (Wahl, 2001, 

Halford, m.fl 1997. Gemzöe, 2002, Hirdman, 2001). Detta innebär att för skolans utveckling mot 

kvantitativ jämställdhet vad gäller lärare måste statusen på	  yrket höjas, vidare bör även de 

egenskaper som tillskrivs lärare förskjutas så	  att fler ryms i kategorin. På	  samma sätt som Butler 

(2005, 2007) och Connell (2009) menar att vi lär oss och fostras till att bli män och kvinnor så	  

fostras vi med och till egenskaper och viljor som rör dessa kategorier, exempelvis: kvinnor som 

omtänksämma, känslosamma och empatiska, män som rationella, logiska och initiativrika. 

Frigörandet från dessa stereotypa kategorier kräver att distinktionerna dekonstrueras och 

omformas (Connell, 2009, Butler, 2007, Gemzöe, 2002, Wahl, 2001). Dekonstruktion av 

begreppen tillåter att exempelvis betydelsen av läraryrket och vem det tillhör samt vilka stereotypa 

egenskaper lärare bör ha förändras och då	  är även en statushöjning av yrket möjlig. Ett annat sätt 

att höja statusen på	  yrket är att höja lönerna, risken finns dock att män kommer ta över och kvinnor 

förpassas till andra yrken på	  samma sätt som vid industrialiseringen då	  traditionella kvinnosysslor 

blev manliga sysslor när det var möjligt att tjäna pengar på	  dem (Giddens, 2007, Hirdman, 2001). 	  
 

Det finns även möjligheter att öka organisationens jämställdhet genom att exempelvis 

kompetensutveckla vilket några informanter lyfter fram; 	  

 

Jag tror vi måste jobba med den andra delen, att på	  något sätt utifrån den 

situation vi är i vad kan vi då	  använda för metoder för att ändå	  jobba med 

jämställdhetsfrågor på	  ett konkret plan. Om vi är medvetna om det och gör 

något åt det kan vi nog ändå	  göra ett ganska bra jämställdhetsarbete mot barn 

och elever trots att vi inte ha män och kvinnor på	  alla funktioner vi skulle 

önska.	  

 

Informanten pratar här om en medvetandehöjning vilket skulle kunna ske med någon av 

Rönnqvists (2001) tre första former av kompetensutveckling. Budgeten för formell 

kompetensutveckling är inom Kommunen ansträngd, så	  en informell kompetensutveckling med 

hjälp av det dagliga lärandet skulle kunskapsnivån om jämställdhet kunna höjas. Lenz (2004) 

menar att barn konstitueras i skolan och förskolan i relation till den ”ställföreträdande modern”	  och 

om inga fler män kan rekryteras in så	  är ett kunskapslyft nödvändigt för att kunna bryta de mönster 

som finns i organisationen. Nedan följer ett citat som pekar på	  betydelsen av att själv förstå	  de 
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köns- maktordningar (Pettersson, 2002) och den struktur som samhället vilar på	  för att kunna 

arbeta med barn på	  ett meningsfullt sätt;	  
 

Jag tror att mitt fokus ligger i personalens arbete med barngruppen, att man 

försöker att ha tankeställningar och frågor för att få	  det att gå	  vidare. Mycket 

då	  man jobbar med barn så	  är det så	  att man först måste ha fått de här 

tankarna själv. 	  

 

Pettersson (2002) menar att en kvalitativ jämställdhet endast kan uppnås om de normer och 

värderingar som finns rörande kön slutar produceras och reproduceras genom socialisation, 

kulturella och sociala kontexter. Lenz (2004) beskriver hur dessa strukturer får konsekvensen att 

flickor lär sig att vara lydiga, lyhörda och anpassningsbara medan pojkarna lär sig att vara 

initiativkraftiga, självständiga och busiga vilket får konsekvenser senare under skolgången. Pojkar 

presterar i genomsnitt sämre än flickor och det är därför inte bara nödvändigt att öka 

jämställdheten ur ett kvinnligt perspektiv utan jämställdhet blir viktigt och relevant även för 

pojkarna. Följande citat tyder på att det finns en vilja och en önskan i organisationen att förändra 

dessa strukturer som placerar flickor och pojkar i stereotypa fack som sedan konstituerar dem; Det 

hjälper liksom inte att bara vara medveten om det här, att nu ska vi försöka möta Kalle och Lisa 

på	  samma sätt det krävs mer. Jag tror det krävs mer arbete. Då	  systemen präglas av tröghet och är 

indoktrinerade i oss så	  att vi knappt ens själva vet om att vi bär på	  dem (Pettersson. 2002) måste 

arbetet ske kontinuerligt och metodiskt. En informant uttrycker svårigheten med det dagliga 

jämställdhetsarbetet;	  Det är så	  lätt att glömma bort….Man vet liksom…men det glöms bort. Det är 

ju också	  så	  att vi fortsätter bevara något som är gängse på	  något sätt. Citatet är representativt för 

synen på jämställdhet hos informanterna och tyder på att det finns kunskap som inte tas till vara 

på vilket kan ses som det största hotet för en jämställd organisation. 	  
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10. Avslutande reflektioner 
Studien syftade till att finna vilken syn på jämställdhet som fanns bland ledande och strategisk 

personal och hur den synen påverkade rekrytering och kompetensutveckling samt att finna vilka 

hinder och möjligheter rekrytering och kompetensutveckling kan utgöra för ökad jämställdhet. 

Studiens syfte har besvarats i analysdelen och sammanfattningsvis så är föreställningarna hos den 

ledande och strategiska personalen om jämställdhet relativt liknande. De flesta blandar initialt ihop 

jämställdhet med jämlikhet även om det vid djupare diskussion hamnar i en fråga om kön, 

kvinnligt och manligt. Jämställdhet är också enligt informanterna en svår fråga att prata om och de 

vet inte riktigt hur det ska ta den vidare. Flera uttrycker att de saknar metoder för att arbeta med 

jämställdhet och andra menar att det inte finns några problem med jämställdhet då organisationen 

är kvinnodominerad. Personalens engagemang för arbete med jämställdhetsfrågor är en brist som 

flera lyfter fram, samtliga informanter är eniga om att frågan är viktig men engagemanget och 

intresset saknas. Synen på jämställdhet hos informanterna tyder på kunskapsbrist vilket tolkas som 

anledning till det bristande engagemanget och intresset i frågan och ett misslyckande av projektet 

Hållbar Jämställdhet. Resonemang kring rekrytering är outvecklat, informanterna uttrycker att 

de gör som de alltid har gjort och reflekterar inte om rekrytering i ett vidare begrepp. Det är inte 

nödvändigt att varje rekrytering följer exakt samma mönster och kännedom om kommunens 

rekryteringsriktlinjer finns enbart hos några få av informanterna. Den viktigaste punkten förutom 

formell kompetens är för informanterna att det känns rätt i magen, personen de anställer ska passa 

in socialt och gynna arbetsmiljön. När det kommer till kompetensutveckling handlar det 

framförallt om resurser och ekonomi, något informanterna upplever saknas inom kommunen. 

Bristen på resurser avspeglar sig i vilken typ av kompetensutveckling som sker inom kommunen 

vilka framförallt är organisationsövergripande, strukturell och sällan anpassad efter individuella 

behov. Informanterna ger ingen tydlig enhetlig bild av hur kompetensutvecklingen ser ut inom 

organisationen eller vad som är viktigt och centralt.  

 

Kunskapsluckan som identifierats vad gäller jämställdhet kan få konsekvenser för Kommunens 

rekrytering då den riskerar ske på diskriminerande vis genom att endast likasinnade får anställning. 

Analysen tyder på att bristande syn på jämställdhet kan leda till att organisationen inte utvecklas 

och förstärks genom rekrytering utan istället reproducerar organisationens rådande kultur där 

kvinnor och män har olika roller med tillhörande egenskaper. Möjligheterna för ökad jämställdhet 

inom organisationen med hjälp av rekrytering hade varit större om synen på jämställdhet varit en 
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annan. Informanterna ger uttryck för att det inte finns mycket att göra då de flesta sökanden är 

kvinnor och att de därför inte kan rekrytera in fler män, något de alla uttrycker att de gärna gjort. 

Analysen pekar dock på att rekrytering skulle kunna vara en möjlighet på andra sätt genom att 

exempelvis rekrytera in kvinnor med stor kunskap om jämställdhetsfrågor eller genom att 

rekrytera in människor som är annorlunda och har annan bakgrund exempelvis än de som befinner 

sig inom organisationen nu. Det skulle kunna leda till att en anställd med stor kunskap om 

jämställdhetsfrågor ”utbildar” befintlig personal och att rådande kultur kanske ifrågasätts med nya 

infallsvinklar. Reproduktion av organisationens kultur kan även ske genom kompetensutveckling 

då en oreflekterad syn på jämställdhet kan leda till att personer skickas på de utbildningar som 

normen föreskriver dem att gilla. Exempelvis kanske en kvinnlig idrottslärare skickas på kurser 

som handlar om pedagogiskutveckling medan en manlig idrottslärare skickas på kurser som 

handlar om jakt eller fiske. Vidare tyder analysen på att bristande kunskap om jämställdhet får 

konsekvenser för kompetensutvecklingen. Över- och underordning mellan kvinnor och män 

reproduceras genom att exempelvis kvinnor utestängs från kompetensutveckling som kan leda till 

maktpositioner som rektorer eller verksamhetschefer. Det sker väldigt lite kompetensutveckling 

inom organisationen och bristande kunskap om jämställdhet får därför mindre konsekvenser för 

jämställdhet än vad rekryteringen initialt får. Generellt är det största hindret för att öka 

jämställdheten i organisationen kunskapen och engagemanget, något som skulle kunna åtgärdas 

genom kompetensutveckling. Ökar kunskapen i frågorna är det inte orimligt antagande att även 

engagemanget skulle öka.   

 

Kommunen har deltagit i ett projekt för att öka kunskapen om jämställdhet och personalen bör 

således ha kunskap i frågorna, ändå verkar det inte fungera, varför är det så? Kanske är svaret 

precis det som en informant uttrycker;  

Det kanske är så att det finns en modfälldhet i frågan, det har gått tillbaka 

och att man är lite uppgiven. Hur vi än gör så kommer inte det här gå att 

ändra på. Då måste man hitta nya ingångar och det kanske känns tungt.  

 

Studiens resultat tyder på att jämställdhet inte är något som uppstår över en natt genom arbete 

under en viss tid i ett visst projekt utan något som ständigt måste uppmärksammas och 

eftersträvas. Det samhällsklimat som har varit under det senaste decenniet har varit 

individfokuserat, individen ansvarar över sitt och varje människa är sin egen lyckas smed. 

Individfokuserade samhällsklimat kanske inte är till fördel för jämställdhet då strävan efter det 

förutsätter ett kollektivt ställningstagande och vilja. Den här studien indikerar att arbete med 
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jämställdhet i projekt och sedan tro att det är avklarat riskerar att leda till misslyckande med 

integrationen av jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet är ett arbete som måste pågå kontinuerligt 

vilket kanske även går att applicera på andra organisationer och kommuner. Alla offentliga 

organisationer ska genomsyras av jämställdhetsarbete vilket har lett till att många kommuner och 

landsting arbetat med jämställdhetsprojekt. Risken finns dock att jämställdhet blir ett sidospår, ett 

projekt, i verksamheten istället för en integrerad del av organisationens utvecklingsarbete något 

som vi tror skett i Kommunen.     

 

Avslutningsvis har vi identifierat tre huvudsakliga åtgärdspunkter som skulle kunna bidra till 

Kommunens fortsatta arbete mot en jämställd organisation 

1. Utbilda strategisk och ledande personal vad gäller kvalitativ jämställdhet för att 

möjliggöra rekrytering och kompetensutveckling med jämställdhetsperspektiv.  

2. Tydliggör ytterligare att jämställdhet är en viktig fråga genom att sätta den högre upp 

på dagordningen under APT. I nuläget är det sista frågan innan Övriga frågor vilket 

bidrar till att den är lätt att hoppa över. Organisationsövergripande frågor att behandla 

under jämställdhetspunkten skulle även kunna bidra till ökad diskussion och 

möjliggöra en medvetandehöjning i organisationen.  

3. Kommunen måste försäkra sig om att alla känner till och arbetar utifrån de riktlinjer 

som finns, både vad gäller rekrytering och jämställdhet. Utöver de generella 

riktlinjerna kan förvaltningsspecifika riktlinjer upprättas då nuvarande riktlinjer är 

väldigt generella, kan vara svåra att ta till sig och omsätta i praktiken. 

  

Vi hoppas och tror att om Kommunen tar till sig dessa förslag är möjligheterna goda till ökad 

jämställdhet inom organisationen. Studiens resultat tyder också på att kompetensutveckling och 

rekrytering kan utgöra möjligheter för ökad jämställdhet vilket även andra kommuner och 

organisationer kan och bör ta till sig.   
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Bilaga 1.  
Mail med intervjuförfrågan 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser sista terminen på 
masterprogrammet i ledarskap och organisation. Denna termin har vi 
uppsats, och på uppdrag av Kommunen skriver vi om jämställdhet i 
rekryteringsprocessen. Vår kontaktperson på Kommunen har gett oss din 
mailadress och vi undrar nu om du har möjlighet och lust att ställa upp på 
en intervju? 
 
Intervjun kommer vara i ca 60-90 minuter. För att underlätta vårt arbete 
kommer intervjun att spelas in, hoppas det är okej för dig. Vi kommer inte 
använda dina svar till något annat än vår uppsats och du är självklart 
anonym. 
 
Plats och tid för intervjun får du bestämma. För att uppsatsen ska bli klar I 
tid ser vi gärna att intervjuerna sker någon gång under vecka 11-13. Har 
du inte möjlighet någon dag dessa veckor kan du väl höra av dig om 
annan önskad tid.  
 
 Återkom gärna så fort som möjligt. 
 
 Med vänliga hälsningar 
 
 Sandra Johansson 

   Henny Ejderhäll 
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Bilaga 2.  
Brev med etiska riktlinjer 

Samtycke	  till	  användandet	  av	  intervju	  

	  

Vi,	   Sandra	   Johansson	   och	   Henny	   Ejderhäll	   gör	   denna	   intervju	   som	   en	   del	   av	   ett	  
vetenskapligt	   uppsatsarbete	   som	   utförs	   inom	   ramen	   för	   en	   utbildning	   vid	   Sociologiska	  
institutionen,	   Umeå	   universitet.	   Intervjuguiden	   har	   utarbetats	   tillsammans	   med	  
handledaren	   Charlott	   Nyman,	   universitetslektor	   vid	   Sociologiska	   institutionen,	   Umeå	  
universitet.	  Vi	  som	  gör	  intervjuer	  är	  förpliktigad	  att	  följa	  de	  fyra	  huvudkraven	  som	  ingår	  i	  
de	  etiska	  regler	  för	  samhällsvetenskaplig	  forskning	  och	  att:	  	  	  

	  

- Informationskravet:	   deltagaren	   ska	   informeras	   om	   studiens	   syfte	   och	   andra	  
aspekter	   av	   studien	   som	   kan	   vara	   relevanta;	   deltagaren	   ska	   informeras	   om	   att	  
deltagande	  är	  helt	  frivilligt	  

- Samtyckeskravet:	  deltagaren	  har	  rätt	  att	  själv	  bestämma	  över	  sin	  medverkan,	  ge	  
samtycke	   till	   denna	   medverkan,	   och	   kan	   avbryta	   sin	   medverkan	   när	   som	   helst	  
under	  studiens	  gång	  

- Konfidentialitetskravet:	  deltagaren	  har	  rätt	  att	  vara	  anonym	  -‐	  intervjupersonens	  
namn,	  namnen	  på	  andra	  personer	  som	  nämns	   i	   intervjun;	  de	  uppgifter	   forskaren	  
tar	  del	  av	  inte	  får	  spridas	  

- Nyttjandekravet:	   de	  uppgifterna	  och	   information	   som	   framgår	   i	   intervjuerna	   får	  
inte	  användas	  för	  andra	  ändamål	  än	  det	  vetenskapliga	  uppsatsarbetet	  

	  

Vad	   gäller	   hanteringen	   av	   intervjuutskrifterna	   lovar	   vi	   att	   under	   tiden	   vi	   arbetar	   med	  
intervjuerna,	   förvara	  dem	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  garanterar	  att	  de	   inte	  är	  tillgängliga	  för	  
andra	  än	  oss.	  

	  

Genom	  intervjudeltagarens	  underskrift	  nedan	  försäkrar	  vi	  att	  vi	  kommer	  att	  följa	  de	  ovan	  
nämnda	  etiska	  krav	  och	  att	  vi	  har	  informerat	  intervjudeltagaren	  om	  dessa.	  Lovar	  att	  vi	  har	  
läst,	   förstått	   och	   har	   som	   avsikt	   att	   följa	   riktlinjerna	   i	   dokumentet	   Etikregler	   för	  
humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning.	  

	  

	  

	  

Datum:	  ___________________	  

Intervjudeltagarens	  namnunderskrift:	  ______________________________________	  	  

Namnförtydligande:	  __________________________________	  
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Bilaga 3.  
Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Den här intervjun kommer att handla om jämställdhet, rekrytering och kompetensutveckling. 
Vi tänkte börja prata lite om jämställdhet. 
 
Tema 1 – Jämställdhet Här vill vi fokusera på vad intervjupersonen har för uppfattningar och 
hur denne definierar och problematiserar kring jämställdhet.  
 
- Vad är Jämställdhet för dig? 

- Vad är viktigt för dig gällande dessa? 

- Varför är det viktigt? Om vi tänker skolan, arbetslaget, chefer och medarbetare 

- Hur skulle man kunna öka jämställdhet?  

- Vad skulle det göra för nytta? Tvinga dem att ta ställning?  

- Hur/var ligger fokuset på jämställdhet i eran organisation?(klassrummet eller personalrummet)  

- Var diskuteras/pratas om jämställdhet? 

- Mäter ni jämställdhet? Ja - Hur? nej - varför inte?  

- Har kvinnor och män olika egenskaper och kompetenser? Kan de tillföra olika saker till en 

organisation?  

koppla tillbaka till rekrytering och kompetensutveckling utifrån vad de säger om jämställdhet.  

 

Tema 2 – Rekrytering Här vill vi att informanterna beskriver hur rekrytering går till, vad som 

sker vad som inte sker, huruvida man följer styrdokument/policy. Vilka som är närvarande och 

vilka som tar besluten möjligen också vad som påverkar besluten.  

 

- Beskriv hur det går till innan en tjänst utlyses? vem beslutar om att en tjänst ska utlysas?  

-Hur ser den tidigare processen ut? diskussioner osv?  

- Hur kommer ni fram till kravprofil?  

- Hur går rekryteringen till? (Internet först? när utlyses en tjänst? vem beslutar om det?) 

- Hur ser fördelningen av sökande ut vid rekrytering? 

- Beskriv din roll vid rekrytering  

- Finns det några riktlinjer hur rekryteringen går till?(hur ser dessa riktlinjer ut?) följs dess? ser 

det lika ut vid varje rekrytering? 

- Vad är viktigt vid rekrytering? 

- Varför? 
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- Vilka är med vid rekrytering? 

- Vem tar det avgörande beslutet? 

- Vad påverkar beslutet? (typ om kompetens eller personlighet har större betydelse)  

- Hur bedömer man personlig lämplighet vid rekrytering? 

 

Tema 3 – Kompetensutveckling. Här vill vi ta reda på vilka som får kompetensutveckling, 

varför och vilken typ av kompetensutveckling som erbjuds, är det yrkesspecifik eller erbjuds 

exempelvis utbildning och kompetensutveckling inom andra områden, ex jämställdhet? 

påverkar arbetet mot jämställdhet valen av de som får kompetensutveckling?  

Balansen mellan innehåll av kompetensutveckling och beslut om vem som får 

kompetensutveckling.  

 

- Vad är och innebär kompetensutveckling för dig? 

- Vad är viktigt vid kompetensutveckling? Gynna organisationen eller individen? Hur avgöra? --

- Vad räknas som kompetensutveckling?  

- Varför? 

- Vilka får möjlighet till kompetensutveckling? 

- Varför just dessa? På vilka grunder? 

- Vilken sorts kompetensutveckling är den vanligaste? vilka kompetenser vill man utveckla?  

- Vem avgör vilken sorts kompetensutveckling som ska ges och behövs?  

- Hur går dessa urval till? Inom vilka områden? 

- Finns det särskilda riktlinjer? följs dessa? Uppföljning? 

 

 

 

Tema 4 – Hinder förutsättningar Här vill vi koppla jämställdhet och rekrytering och 

jämställdhet och kompetensutveckling till varandra för att se vilka upplevda förutsättningar och 

hinder det finns för ett jämställdhetsarbete ur ett rekrytering och 

kompetensutvecklingsperspektiv. Vi vill fånga individens upplevelser av “strukturen”, upplevda 

och reflekterande problem kring dessa två aktiviteter som möjlighet till ökad jämställdhet  

 

Inledande frågor som allmänt berör hur jämställdhet påverkar rekrytering och 

kompetensutveckling? Finns det möjlighet att återkoppla till tidigare svar här?  

 

- Hur kan man öka jämställdhet i org genom Rekrytering? 

- Förutsättningar för det? 
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- Hinder för det? 

- Hur kan man öka jämställdhet i org genom kompetensutveckling? (Vem får, vilken typ och 

varför?) 

- Förutsättningar för det? 

- Hinder för det? 

- Hur påverkar/inverkar jämställdhet besluten vid rekrytering och kompetensutveckling  

- Vad är svårt?  

- Exempel på lyckade insatser, exempel på misslyckade insatser?  

- Vad är största hindren för att öka jämställdhet?  

- Vad behövs?  

- Vilket stöd känner du att du får från högre chefer/kollegor? 

 

Avslutande 

- Något mer att tillägga? 

- Går det bra om vi kontaktar dig om det uppkommer några frågor? 

- Tack för intervjun! 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 


