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Abstract 

Author: Annie Onemark 

Title: Equality or illusion? 

This study is about experts in equality. These experts have extensive knowledge and the cultural 

and structural phenomena that effects individual’s way of looking at equality. European Gender 

Equality Index for the first decade of the twenty first century shows that equality is far from 

reaching its structural aim for equality.    

The purpose of this study is to find out how cultural and structural phenomena effects equality in 

organisations, how the experts experience these phenomena and what role they play in the experts 

work for equality. The study is based on a qualitative approach and has given empirical material 

through seven interviews with experts. To best understand and present the empirical material I 

have chosen two theoretical perspectives to work with. Out of these theoretical perspectives four 

concepts: gender, norm, gender segregation and homochirality has been used to explain the 

findings.  

The result shows that historically inherited structural and cultural phenomena still control 

many parts of equality. The construction of equality is still portraited by men as the norm even 

though findings also show segregation within the female gender. Homosociality excludes women 

and gender is no longer only between men and women but between masculine and feminine. 

Findings also suggest that even the experts are questioned in their gender when implementing 

equality in organisations. This study has contributed with deeper insight into equality experts 

prerequisites to structural and cultural phenomena.  
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1. Inledning 

Under flera års studier inom sociologi och ledarskap har jämställdhet, genus och makt varit 

centrala delar, både av utbildningen i sig men också de ämnen jag valt att skriva arbeten och 

uppsatser om. I det offentliga diskussionsforumet finns det flertalet personer som benämns som 

jämställdhetsexperter. I slutet av 2017 läser jag en artikel där åtta jämställdhetsexperter gått ihop 

och kritiserar jämställdhetsmyndigheten för dess vilja att osynliggöra kön (Expressen, 2017). De 

medverkande åtta individerna har olika bakgrund, utbildning och arbeten men går under en och 

samma benämning – jämställdhetsexperter. Redan då börjar jag fundera över en kandidatuppsats 

där jämställdhetsexperter kan agera som undersökningsområde och respondenter. Efter en del 

efterforskning finner jag att jämställdhetsexperter är underbeforskade. Som expert på området 

måste det finnas insikter och kunskap som därmed inte är belysta. Här skulle jag kunna bidra med 

forskning och de återstod det för mig att komma fram till vad jag vill utforska tillsammans med 

jämställdhetsexperterna.  

Vi befinner oss i en tid där jämställdhet, lika villkor och rättigheter är konstant närvarande, 

konstant diskuterat och livligt debatterade. Vi talar kvinnor och mäns olika förutsättningar men 

också könens lika kvalifikationer trots olika bedömning. Det finns några som kan sätta mer klarhet 

till dessa fenomen än andra. De som andas och lever jämställdhet och gör det till sin yttersta uppgift 

att sprida kunskap, information och insikt – experterna1. Att var en expert syftar till någons 

moraliska, intellektuella eller politiska insikter och kunskaper. Att intervjua en expert har ett 

specifikt värde då de är människor som innehar ett specifikt kunnande inom ett visst 

forskningsområde eller den kontext som ska forskas på. Experter befinner sig ofta i 

maktpositioner2 till följd av sin erfarenhet och kunskap. Denna kunskap och erfarenhet gör dem 

till delar av ett nätverk – av människor och instutioner – och kan kontrollera eller underlätta 

tillgången till dessa (Gillham, 2008, s.83). Dessa experter är mer politiskt medvetna om sin 

position i näringslivet och är därmed också utsatta i sin roll som expert. Denna utsatthet kan göra 

 
1 När jag i denna uppsats skriver om experter syftar jag endast till de experter som intervjuats för denna uppsats. 
2 Att inneha en maktposition innebär i denna uppsats en inflytelserik position. Samtliga experter ska därav anses 

inneha en maktposition. 
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att experterna väljer sina ord väldigt noga men om försiktighet kan garanteras har de tillgång till 

en helt annan sorts information, av bakgrundsorienterat slag, där forskningens substantiella empiri 

hamnar i fokus. Expertadministratörerna är också väldigt medvetna om hur en given ”verklighet” 

konstrueras och kan därmed ge djupare fokus och insikter till forskning (Gillham, 2008, s.87).  

Myndigheten JämO bildades 1980 för att övervaka jämställdhetslagen. Kvinno- och 

jämställdhetsforskningen, även kallad genusforskning, får en stark framväxt på universitet. Genus 

som begrepp skapas i forskarvärlden för att beskriva det sociala könet. Maktbegrepp utvecklas 

under 1990-talet och lönefrågor, kvinnors närvara i styrelserum och företagsledning samt deras 

närvaro på höga politiska maktpositioner blir viktiga jämställdhetsfrågor. Två politiska 

utredningar slår dessutom fast att kvinnors makt och inflytande i samhällsutveckling bör komma 

högst upp på agendan i jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsarbetet fortsätter in på 2000-talet och 

väcker diskussion inom jämställd föräldraledighet, lika löner och minskat våld mot kvinnor. JämO 

utökar också sina resurser för att bättre kunna granska löneläget mellan könen (jamombud.se).  

Ända sedan 1980 och skapandet av JämO har det funnits experter på jämställdhet. De finns i 

många skepnader och inom många olika områden. Både politiskt, samhälleligt och fackligt finns 

det specifika jämställdhetsområden som ska uppfyllas och underhållas. De flesta organisationer 

har idag en jämställdhetspolicy som organisationens ledning är strategiskt ansvarig för. Oftast är 

detta arbete sedan delegerat till linjechefer, HR-avdelning eller jämställdhetsexperter (Wahl, 2019, 

s.244). Jämställdhetsexperterna finns även i organisationer som har som enda arbetsuppgift att 

bedriva jämställdhet, stora företag och konsultfirmor som enbart arbetar med jämställdhetsfrågor 

och förändringsarbete. Två vanliga områden för jämställdhetsexperter att arbeta med är struktur 

och kultur. Det strukturella området ämnar påvisa relationen mellan struktur och kön genom att 

belysa hur organisationer är uppbyggda med avseende på makt, antalsfördelningar, grad av 

segregering i sysslor, yrken och positioner. Struktur handlar också om vilka konsekvenser som 

följer av könsmönster i organisationer och dessa könsmönsters betydelse för vad som händer och 

sker och om det skapar olika förutsättningar för kvinnor och män (Wahl m.fl, 2019, s.67f). Kultur 

sätter normer och värderingar i fokus och syftar till att skapa en djupare förståelse i vad som 

bedöms som rätt/fel, Normalt/onormalt eller bra/dåligt. Organisationskulturer är präglade av kön 

på olika sätt och kan vara orsak till motsättningar mot könsordning, könsmärkning och 

könsstrukturer (ibid, s.121f).   
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Denna uppsats kommer alltså att bidra med forskning relaterade till jämställdhetsexperter och 

dess arbete med struktur och kultur samt några va de fenomen som uppstår inom dessa två 

områden. Det specifika utforskade området följer nedan under syfte och frågeställning.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Denna uppsatsens syfte är att bidra med empiriskt baserad kunskap om jämställdhetsexperter och 

deras arbete. Studiens undersökningsgrupp, jämställdhetsexperter, definieras som individer som 

jobbar med jämställdhetsarbete i organisationer på ett eller annat sätt. De fenomen som beforskas 

innebär, för studien, direkta konsekvenser som kan kopplas till just strukturell eller kulturell 

bakgrund och kommer att begränsas till fyra olika begrepp; norm, genus, könssegregering samt 

homosocialitet.  Syftet är således baserat på följande forskningsfråga:  

• Hur påverkar dessa kulturella och strukturella fenomen experternas jämställdhetsarbete?  

För att fastställa dessa fenomen och hur det påverkar jämställdhetsarbete behövs en empirisk 

undersökning av studiens undersökningsgrupp – jämställdhetsexperterna. För att besvara 

forskningsfrågan har två mer empiriska undersökningsfrågor använts:  

• Hur upplever jämställdhetsexperterna att norm, genus, könssegregering och homosocialitet 

existerar? 

• Vilken betydelse har dessa fyra fenomen för experternas förutsättning att arbeta med 

jämställdhet.  

2. Forskningsöversikt  

Jämställdhet i arbetslivet har studerats i stor omfattning. Jag kommer att utgå från den forskning 

som presenteras inom den sociologiska ramen och forskning gjord inom Europa. 

Forskningsöversikten kommer att ta avstamp i hur jämställdhet konstrueras på arbetsplatsen och 

de fenomen som därmed skapas för att sedan avslutas med experternas roll för 

jämställdhetsarbetet.  
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2.1 Den självklara ojämställdheten  

 Oavsett undersökt område, deltagande observationer inom olika yrken och intervjuer med 

både män och kvinnor är slutsatserna inom genusforskningen oftast att kvinnor är i underläge 

(Alvesson m.fl, 2017, s.19). European Gender Equality Index som sammanställs varje decennier 

visade för det första decenniet på 2000 talet att jämställdheten mellan män och kvinnor är långt 

ifrån att nå full strukturell jämlikhet.  Rapporten visar att samtliga EU länder utvecklas men att det 

är fortsatt stora klyftor i jämställdheten (Bericat mfl, 2016).  Undersökningen drar tre viktiga 

slutsatser om processen för jämställdhet mellan könen: (1) den stora ökningen av kvinnor som 

utbildar sig leder en social förändring och är en förebild för jämställdhet inom arbets- och 

maktdimensioner; (2) en hög nivå av utbildnings- och arbetssegregation består i Europa. Det 

innebär att den typ av utbildning eller yrke som män och kvinnor förblir oförändrad; (3) framsteg 

mot jämställdhet inom strukturella aspekter inom samhället som kräver förändring för hela 

populationen är mycket långsammare än de som finns inom superstrukturella delar där förändring 

kan påverkas av lagar eller beteende från specifika sociala instanser (ibid).  

 Ett annat belyst problem är att lika möjligheter och jämställdhet måste ske tillsammans 

med en kulturförändringsprocess inom organisationer. Detta är ingen lätt uppgift i tider av konstant 

förändring, i snabb hastighet, och det är svårt att få organisationer att aktivt fortsätta arbetet 

(Woodall m.fl, 1997). Nyare forskning inom mansdominerade industrier bekräftar att jämställdhet 

och lika könsfördelning hos de anställda uppnås bättre om det läggs fram som en business case 

snarare än som ett medel för att skapa rättvisa (Johansson mfl, 2017). En studie genomförd i Norge 

fann fyra olika typer av män, hur de förhöll sig till kvinnor på sin arbetsplats och hur dessa 

förhållningssätt skapade organisationer där det var svårare eller lättare för kvinnor att lyckas 

(Kvande, E. Rasmussen B. 1994). Även Kelan (2008) argumenterar för att ojämställda strukturer 

existerar för att det finns nytta att dra från dem och att debatten således blir en intressekonflikt 

mellan de som tjänar på ojämställdhet och de som förlorar på det (Johansson mfl, s.639). Det har 

även diskuterats att kraven för jämställdhet mellan könen förändras lika snabbt som marknaden 

vilket ifrågasätter de långsiktiga effekterna av jämställdhetsåtgärder (Cassell, 1997; Dickens, 

1999; Mayes and Pini, 2014). 
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Reilly (2012) beskriver en av de största faktorerna för en god arbetskvalitet på arbetsplatsen 

är jämställdhet. Framförallt fem steg är bevisade som stora hjälpmedel i förändringen av 

organisationskulturer och perspektivet på genus. (1) En klar vision med mätbara värden; (2) ha 

konstant stöd av kunniga personer; (3) medvetet göra en djupdykning i organisationens kultur och 

kompetenser; (4) försäkra engagemang på alla organisationens nivåer; (5) investera både 

finansiellt och tekniskt i förändringsarbetet. Till hjälp finns också alla de otaliga experter som kan 

supportera organisationen (Henry m.fl, 2014).  

2.2 Jämställdhet mellan könen 

Risken för att jämställdhet kategoriseras inom många olika fält, och har olika stadier, ökar 

sannolikheten för att de homogeniseras (skapas en norm) och att de meningsskiljaktigheter och 

olikheter som finns avproblematiseras och glöms bort (de Los Reyes, 2010, s.7f). Som en del av 

denna problematik bör också ”maktordningen” lyftas. Maktordningen som gav upphov till olika 

kvinnlig- och manligheter (de Los Reyes, 2010, s.9). Jämställdhetsarbetet har från början handlat 

om kampen för kvinnor och mäns lika värde i samhälle, arbete och hem men har utvecklats till att 

handla om de självklara olikheterna enbart kvinnor emellan eller kulturer, religion och ålder 

emellan (SOU, 2014, s.9). Genusteoretikern Robyn Wiegman (2008) noterar: ”Den akademiska 

feminismen i början av det nya århundradet är så djupt bekymrad över ”skillnadens” interna 

dynamik att kvinnors blotta ojämförbarhet tjänar som en av de mäktigaste krafterna i berättelserna 

om feminismens apokalyptiska slut” (Wiegman, 2008, s.214).Även Wottle (2011) beskriver en ny 

typ av problematik för jämställdheten inom det kvinnliga könet. 

Som exempel har institutionella resursers erövring bidragit till att man bortsett från den 

maktkamp som utspelas kvinnor emellan samt avproblematiseringen av denna. Bland annat 

queerforskning har problematiserat rasismen och heteronormen inom traditionell genusforskning 

och på så sätt förändrat forskningen, delvis genom granskning i hur makt utövas inom det 

feministiska fältet (de Los Reyes, 2010, s.7f).  

De los Reyes (2010) menar även att kvinnors olika levnadsvillkor skiljer sig åt baserat på 

klass, etnicitet och sexualitet och insikten om detta växer. Dock existerar ingen enighet om hur 

dessa skillnader ska förstås eller tolkas. Trots att intresset för specifika grupper har ökat finns det 

enbart ett begränsat område av genusvetenskapliga debatter om de teoretiska utgångspunkterna, 
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frågeställningarna och angreppssätten som används i denna uppsats. Många undersökningar 

belyser skilda gruppers identitetsskapande inom redan etablerade stereotyper om avvikande 

kvinnligheter, men även exkluderande processer inom olika samhällsområden. Dessa 

undersökningar bekräftar att konstruktionen av olika identiteter, grupper och kategorier är 

oundvikligt för utövandet av makt (de Los Reyes, 2010, s.8). 

2.3 Expertens roll i jämställdhetsarbetet  

Året är 1903 och landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) skapas. Dess skapare kan 

betraktas som de första experterna på jämställdhet. LKPR drev frågan om kvinnors rätt att rösta 

och den 18 Maj 1912 lades den första propositionen fram om kvinnors rätt att rösta och att bli 

valbara till riksdagen. Det blev den första av tre propositioner innan rösträtten äntligen röstades 

igenom 1919 (Riksarkivet). Trots att föreningen främjade jämställdhet har forskning kunnat visa 

på att stämman inte var enig om huruvida föreningen skulle arbeta för politiska rättigheter för alla 

eller bara vissa människor. Det fanns även diskussioner om kvinnor skulle organisera sig ensamma 

eller gå in i partnerskap med män. För LKPR var medborgarskap ett viktigt begrepp som betydde 

olika saker för män och kvinnor i praktiken och politikens kön varierade beroende på sammanhang. 

Kommunpolitiken ansågs mer feminin medan landsting och regering ansågs manliga. 

Partipolitiken hade även den en manlig stämpel som dock kom att förändras med LKPR:s arbete. 

Avhandlingen visar även på olika köns- och klasstrukturer där olika åsikter om vem som skulle 

ägna sig åt politik och vem som skulle representera vem diskuterades. Genom att, med envishet 

och tålamod, börja agera på kommunpolitiks nivå, delta i valberedningar och sedan bli medlemmar 

i partipolitiska organisationer lyckades LKPR avancera och 1919/21 hade kvinnor samma politiska 

rättigheter som män (Rönnbäck, 2004).  

 Det dröjde fram till 1979 innan jämställdhetslagen kom till och lagstadgades samtidigt som 

hela 1970-talet bidrog till en uppmärksammad könsuppdelning på arbetsmarknaden då den 

offentliga sektorn satsade mycket på vård, omsorg och skola där mestadels kvinnor anställdes. 

Expertorganisationen JämO bildades 1980 med syfte att övervaka jämställdhetslagen som 

förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet. Det är även under 1980-talet som 

jämställdhetsforskningen får stort genombrott och experter på jämställdhet, dess komplexitet och 

uppenbara existens blir fler och fler (JämO – Resursarkiv). 2001 skärps jämställdhetslagen 
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samtidigt som våld mot kvinnor blir en större och större fråga för regering. Europrarådets 

expertorganisationen GREVIO är speciellt tillsatta att undersöka Europarådets medlemsländers 

arbete för att minska våldet mot kvinnor (Regeringskansliet). Europarådets antog en konvention 

2011 för att bekämpa våld mot kvinnor – även kallad Istanbulkonventionen (hedersfötryck.se). 

Konventionen är den mest heltäckande instansen för mänskliga rättigheter på detta område och 

Sverige tillträdde konventionen 2014. 2017 gjorde GREVIO en rapport som visade att Sverige 

betraktar våld mot kvinnor som ett grundläggande problem för jämställdhet. GREVIO beskriver 

också Sverige som ett jämställdhetspolitiskt föregångsland med kvinnofridsreformen, brott mot 

kvinnofridskränkning och sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet från 2018 

(Regeringskansliet).  

 Sedan jämställdhetslagen trädde i kraft på 1980 – talet har experterna blivit fler och 

kunnigare. Regeringen hade en utredning av jämställdhetslagen senast 2014-2015 (Sveriges 

riksdag) och fortsätter sitt arbete med JämO och Europarådet. Expertorganisationer och konsulter 

erbjuder hjälp med förändringsarbete, utbildning och utredningar. Det finns numera flera experter 

på jämställdhet. Dessa experter ska, precis som Gillham beskriver, vara särskilt kunnig inom ett 

visst område. Hen är del av ett nätverk och innehar kunskap om dimensioner av fenomen och 

processer gemene man inte har tillgång till (Gillham, 2008, s.83).  

2.4 Sammanfattning forskningsöversikt 

Den tidigare forskningen som jag använt mig av till denna uppsats visar på brister och skillnader 

mellan män och kvinnors arbetsliv.  Slutsatsen är ofta att kvinnor är i underläge. European Gender 

Equality Index senaste rapport visar på fortsatta brister på jämställdhet inom arbetslivet. Dessa 

brister existerar fortsatt eftersom det finns nytta med dem. Därav är det en fortsatt intressekonflikt 

mellan de som tjänar på ojämställdhet och de som förlorar på den. Maktdimensionerna som styr 

manligt och kvinnligt finns i alla dimensioner av kultur och struktur men framförallt i jämställdhet 

som övergripande begrepp genom dess många ojämlikheter och skillnader. Experter på 

jämställdhet, så som vi känner till den idag, har funnits sedan början av 1900-talet. Dock visar 

forskning på att den tidigare generation av jämställdhetsexperter också befann sig i diskussioner 

om vad jämställdhet var och vem som egentligen var lämpad att ägna sig åt politik. Dagens 

experter finns inom våra organisationer eller hos olika expertorganisationer. Studier kring dessa 
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experter finns i viss utsträckning men inte explicit på det område jag vill undersöka. Med 

utgångspunkt från tidigare representerad forskning hoppas jag kunna bidra med att synliggöra hur 

kulturella och strukturella fenomen påverkar jämställdhetsarbete med fokus på 

jämställdhetsexperterna. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera och diskutera de begrepp och teoretiska perspektiv som 

används för att analysera mitt empiriska material. För att på bästa sätt ge ett ramverk till denna 

studie kommer jag inte att utgå från specifika sociologiska teorier utan analysera utifrån två olika 

teoretiska perspektiv, kultur och struktur, samt begreppen norm, genus, homosocialitet, 

könssegregering och makt.  

Många studier inom jämställdhet i organisationer visar på tydliga segregeringsprocesser. Dessa 

processer begränsar människors valmöjligheter och handlingsutrymme samtidigt som det gynnar 

män i högre grad än kvinnor. Jämställdhet används ofta som ett begrepp och önskat läge att sträva 

efter (Wahl, 2019, s.235). Eftersom jämställdhet är eftersträvansvärt finns det flera vanliga 

organisationsperspektiv för att nå framgång. För denna uppsats kommer definitionen för 

jämställdhet att följa den som JämO använder: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.” 

(Jämställdhetsmyndigheten).  

3.1 Kultur 

Kultur beskriver både det synliga och osynliga delarna av en organisation. De flesta organisationer 

har en dominerande kultur som påverkar uppfattningar och beteenden om hur man ska vara för att 

passa in. Dessa kulturella regler kan var olika för män och kvinnor vilket gör att de bedöms efter 

olika måttstockar (Wahl m.fl, 2019, s.126f). Dessa måttstockar förklarar Kanter (1977) som 

”manlig etik”. Kanter menar att denna manliga etik beskriver nödvändiga villkor för en effektiv 

organisationsledning. Villkor som ansågs vara specifikt manliga och åberopades i selektiva 

processer där kvinnor då kunde selekteras bort (Kanter, 1977, s.35). Även om denna konstruktion 

kan anses lite förlegad äger den fortfarande rum än idag (Alvesson m.fl, 2017, s. 209).  
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Normer är ett av de begrepp som kommer användas för att beskriva syfte och frågeställning 

i denna uppsats och utgör en gränsdragning mellan manligt och kvinnligt utifrån ett 

maktperspektiv. Kvinnor ses som avvikare från normen och därför påverkas kvinnliga chefer i 

minoritetssituation av synlighetseffekten i en mansdominerad grupp (Kanter, 1977, s.367). 

Normen för kvinna medför ofta att kvinnor på maktpositioner ses som föreståndare för alla kvinnor 

och hennes lyckande, eller misslyckande, blir representativt för alla kvinnor (Wahl m.fl, 2019, 

s.164). Norm används även för att tolka vad kön har för betydelse både symboliskt och i samhället 

och i organisationer. Begreppet används ofta för att analysera maktperspektiv där manlighet 

värderas högre än kvinnor och därmed gör kvinnor till avvikare då de ständigt jämförs med den 

manliga normen (ibid s.162). Norm är således att begrepp som kan förklara jämställdhet ur ett 

djupare perspektiv eftersom det beskriver de ramar vi rättar oss efter i en organisation. Norm spelar 

därmed en central roll i att besvara syfte och frågeställningar för denna uppsats. 

Kultur i organisationer påverkas även av könsmärkning, eller genusstämpling, som 

används för att beskriva ett yrke, syssla eller position som förknippas med ett viss kön. 

Könsmärkningen av positioner förändras i takt med segregeringsmönster vilket kan betyda att 

olika positioner byter ”kön” (Wahl m.fl, 2019, s.132f). Varken ekonomiska eller biologiska 

faktorer har kunnat bevisas påverka dessa ”könsbyten” utan förklaringen ligger snarare i historiska, 

komplexa, processer (Karlsson, 1997, SOU). Gemensamt för dessa processer är segregering och 

hierarki efter kön. I denna hierarki av positioner är män överordnade och kvinnor underordnade 

(Wahl m.fl, 2019, s.132f). Könsmärkningen och svårigheten att bryta denna kan vara till följd av 

homosocialitet och att man som chef vill definiera sig med andra chefer. Då de flesta 

maktpositioner innehas av män bidrar homosocialitet till att bibehålla rådande obalans mellan 

könen på dessa maktpositioner (Kanter 1977, s.65) Homosocialitet påverkar bland annat kulturen 

inom maktpositioner och förklarar hur en chef ska och bör vara varav. Begreppet hjälper därmed 

till att besvara hur organisationen påverkas av homosocialitet och därmed även 

jämställdhetsarbete. Vissa av dessa föreställningar är till exempel att chefer ska vara hängivna sitt 

yrke, jobba långa timmar och inte ha huvudansvar för barn eller hushåll (Wahl m.fl. 2019, s.166).  

3.2 Struktur 

Kön och genus är de socialt skapade åtskillnader mellan kvinnligt och manligt, mellan feminint 

och maskulint (Acker, 1992, s.250). Genus baseras på föreställningar om rättvisa och sociala 
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problem och bygger mestadels på att kvinnor vill avskaffa den bristande jämställdheten genom att 

motsätta sig den manliga dominansen (Alvesson m.fl. 2017, s.13). Då begreppet åskådliggör 

rättvisan mellan könen kommer begreppet att kunna besvara förutsättningarna som 

jämställdhetsexperterna har att arbeta med jämställdhetsarbete. Begreppet kommer även ge insikt 

i skillnader i maskulint och feminint beteende och inte enbart skillnader mellan könen man och 

kvinna. Flera fallstudier visar på stora skillnader mellan män och kvinnors arbetsliv både vad gäller 

karriär och arbetsvillkor men även de strukturer, kulturer och processer som påverkar handlingar, 

värderingar och upplevelser (Billing 2000, s.144-157). Föreställningen om att organisationer är 

könade eller könsstämplade innebär inte bara att man spelar ut könet på arbetsplatsen utan även 

att hela organisationen är påverkad av könets innebörd. Denna innebörd praktiseras av strukturer 

och praktikerna skapar bilden av manlig eller kvinnlig natur som i sin tur ”skapar” människor (Ely 

& Padavic 2007, s.1121-1143). 

Könssegregering inom organisationer har sitt ursprung i industrialismen när andra 

försörjningskällor än jordbruk tillkom. Redan då skapades organisationsstrukturen, att män 

arbetade och försörjde familjen, medan kvinnan tog hand om hem och familj. När kvinnor 

sedermera på 1900-talet ville ta sig in på arbetsmarknaden blev könssegregeringen tydlig i 

förhållande till lön, villkor och arbetsuppgifter (ibid s.74f). Även Kanter (1977) belyser 

problematiken med att kvinnor kommit sent in i organisationerna där manliga värderingar redan 

råder och gör det svårare för kvinnor (Kanter, 1977, s.143). Könssegregering som begrepp syftar 

till de medvetna eller omedvetna kategoriseringar av kön inom yrke, arbetsuppgifter och positioner 

som görs i organisationer och på arbetsmarknaden. Acker (1992) menar att kön ska ses som en del 

av en process som skapar sociala relationer. Dessa baseras på föreställningar om en skillnad mellan 

könen och som ett sätt att uttrycka maktrelationer. Eftersom könssegregering och kategorisering 

av kön är stora delar av hur jämställdhet skapas och vidhålls kommer jämställdhetsexperternas 

upplevelse av könssegregeringens existens kunna besvara frågeställningarna samt hur experternas 

jämställdhetsarbete och förutsättningar påverkas. 

3.3 Begreppsförklaring 

I ovan teoriavsnitt finns en del begrepp presenterade. Några av dem är använda för att leda upp till 

de begrepp jag ämnar använda i denna studie. Struktur och kultur ska inte ses som enskilda delar 



11 

 

i sig själva utan som byggstenar som tillsammans påverkar varandra varpå vissa begrepp kommer 

att kunna förklara fenomen inom båda områdena. Jag kommer i denna uppsats att använda 

begreppet norm för att beskriva skillnaderna i manligt och kvinnligt och hur det skapar avvikare. 

Begreppet homosocialitet kommer att användas för att beskriva och förklara hur maktpositioner i 

arbetslivet är påverkade av hierarki och en maktobalans på ledande positioner. Genus kommer att 

beskriva och analysera de skillnader som framkommer mellan kvinnligt och manligt. Genus 

kommer också att användas för att på ett tydligt sätt kunna påvisa den manliga dominansen och 

bristande jämställdheten. Till sist kommer könssegregering att användas för att analysera och 

förklara hur jämställdhetsexperternas upplever att kön kategoriseras i arbetslivet. 

4. Material och metod  

Följande avsnitt avser att förklara den metod och det tillvägagångssätt jag haft genom uppsatsen.  

Jag går därefter igenom hur jag genomförde min undersökning. I kapitlet finns också en reflektion 

och genomgång av de etiska principer jag varit tvungen att förhålla mig till genom uppsatsen och 

min roll som forskare och intervjuare. Avslutningsvis redogör jag för bearbetningen av 

intervjumaterialet och dess innehåll samt svårigheterna med vald metod.  

4.1 Metodval 

Då jag strategiskt valt jämställdhet fanns det bara specifikt utvalda individer som skulle ge mig 

den insikt jag behövde – experterna. Därav föll en kvalitativ ansats naturligt för min uppsats. Enligt 

Kvale (1983, 1997) porträtterar intervjuer olika livsvärldar så att en persons agerande åskådliggörs. 

Bryman (2011) poängterar att den tolkningsinriktade ståndpunkten som kvalitativ forskning 

medför ger förståelse för den sociala verklighet deltagarna i en viss miljö befinner sig i och hur 

dessa individer tolkar denna verklighet (Bryman, 2011, s.340ff). Det är just dessa livsvärldar och 

miljöer som jag i min uppsats vill förstå och utforska.  

4.2 Expertintervjuer 

Den kvalitativa metod jag valt att använda är expertintervjuer. Vad som räknas som en expert är 

väldigt olika och beroende på uppsatsens frågeställning, teoretiska och analytiska 

ställningstagande. Enligt Deeke (1995) är en expert den som är särskilt behöriga som ”myndighet” 

inom ett specifikt område av fakta (Deeke, 1995, s.7f). De individer jag i denna uppsats väljer att 
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benämna som experter innehar särskild kompetens och behörighet till jämställdhet då de som 

individer har jämställdhetsarbete som huvudarbetsuppgift.   

I syfte att undersöka hur kulturella och strukturella fenomen påverkar jämställdhetsarbete, 

behövs insikt i intervjupersonernas erfarenheter, verklighetsuppfattning och kunskap. Genom att 

använda kvalitativ metod och samla in data genom samtalsintervjuer där intervjupersonerna kan 

utveckla sin tankegång, samt svara på oförutsedda följdfrågor, kommer kunna bidra till en djupare 

förståelse och insikt i de fenomen intervjupersonen upplever. Kvale beskriver även hur den 

kvalitativa intervjun kan vara tvetydig och ställer höga krav på utföraren av intervjuerna då 

mellanmänskliga interaktioner föder tolkningar och föreställningar som har stor betydelse för 

analysen av intervjumaterialet (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.28f). Forskarens centrala uppgift 

är att försöka förstå intervjupersonens eget perspektiv utifrån de på förhand utvalda teman (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.41ff.) För mitt valda syfte och min frågeställning passar detta väl in i min 

uppsats då jag vill få insikt i hur individerna ser på jämställdhet utifrån specifika begrepp 

perspektiv.   

 

Inom kvalitativa intervjuer finns flera olika intervjutyper, bland annat ostrukturerade, 

strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Bryman (2010, s.412ff.) beskriver väl den 

semistrukturerade intervjun med styrning såväl som flexibilitet för att få ut bästa möjliga resultat. 

Den semistrukturerade intervjun med systematiska inslag (Bogner, 2009, s.245) ämnar få tillgång 

till expertens specialkunskap inom sitt område. Just detta är av stor vikt för min uppsats då 

experterna måste kunna framföra sina upplevelser om jämställdhet och den expertis de innehar.  

 

 I den semistrukturerade intervjun använder forskaren en intervjuguide (se bilaga 1), även 

kallad lista över teman, som struktur till intervjun. Denna intervjuguide ger, som nämnt ovan, 

styrning till intervjun men också flexibilitet att ställa följdfrågor och följa oförutsedda 

infallsvinklar (Bryman, 2011, s.206). Med stöd av min intervjuguide har jag kunnat följa en röd 

tråd i mina intervjuer samtidigt som jag gets möjlighet att följa intervjupersonernas resonemang 

och tankegång. Därav har jag också gets möjlighet att följa de olika resonemang som 

intervjupersonerna har valt att ge och genom dessa gå djupare in på de olika fokusområden som 

uppsatsen har.  
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4.3 Urval 

För att samla in det empiriska materialet till denna uppsats har sju intervjuer ägt rum. Dessa sju 

personer är ett målinriktat val av intervjupersoner då de alla jobbar som jämställdhetsexperter. 

Detta strategiska urval är gjort utifrån tanken att urvalet är relevant för de forskningsfrågor som 

ska ställas (Bryman, 2011, s.434). Inför denna uppsats fanns det ett intresse för vad jag ville skriva 

om. Därav hade jag gjort en del research om företag och organisationer som skulle passa 

uppsatsens syfte. Jag sökte kontakt med olika jämställdhetsexperter via en mejlförfråga (se bilaga 

2) och fick möjlighet att intervjua sju olika personer. Enligt Kvale (2014) kan man diskutera om 

det blev ett bekvämlighetsurval då jag kontaktade flera olika personer och hoppades på positivt 

svar från några av dem. Kvale anser det vara en fråga om att ta vad man finner genom olika 

tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Jag fick svar på nästan alla mejl men bara ett fåtal personer valde att ställa upp på intervjuer. 

Jag fick tillgång till att intervjua sju jämställdhetsexperter och efter att ha rådfrågat min handledare 

ansågs det räcka för att kunna genomföra denna uppsats med tillräckligt empiriskt material. 

Urvalet är således enbart baserat på att man kan utmärka sig som jämställdhetsexpert och har ingen 

anknytning till kön, etnicitet eller religion även om det hade varit än med inspirerande att ta hänsyn 

till dessa aspekter då det tyvärr fanns begränsat utrymme tidsmässigt att göra så i denna uppsats.   

4.4 Genomförande av intervjuerna 

Det har alltså ägt rum sju expertintervjuer till denna studie. Jag hade enbart mejlkontakt med 

personerna innan intervjuerna där vi bestämde tid och plats. Därav var intervjupersonerna inte 

informerade i detalj om vad intervjuerna skulle komma att handla om och blev således inte styrda 

då detta ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt (Trost 2010, s.125). Eftersom 

intervjupersonerna hade begränsad tid att avsätta för intervjuer har samtliga intervjuer ägt rum på 

deras kontor. De har alla varit behjälplig att boka ett mötesrum avsides där vi kunde prata ostört 

och intervjupersonen kunde känna sig trygg och utan risk för åhörare, något som Trost beskriver 

som fördelaktigt (Trost 2010, s.65). Alla intervjuerna genomfördes i mötesrum. 

 Varje intervjuperson fick en kort introduktion till intervjuns innehåll samt blev informerad 

om att deltagandet var frivilligt och att deras identitet, såväl som organisation- och arbetsplatsen, 
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skulle hållas anonym. De informerades också om att intervjuerna skulle komma att spelas in om 

de tillät så eftersom det som forskare ger en stor fördel att kunna lyssna på intervjuerna om och 

om igen för att bättre förstå och analysera informationen. Det kräver dock lång transkriberingstid 

av forskaren och Bryman (2011) beskriver att en entimmes intervju kan ta upp till 4-6 timmar att 

transkribera ordentligt (Bryman, 2011, s.419). Den intervjuguide (se bilaga 1) som jag skapade 

och utgick ifrån innehåller frågor inom olika teman. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade 

följs inte frågorna slaviskt utan ska ge utrymme till flexibilitet, följdfrågor och utvecklande 

resonemang (Kvale, 2014, s.134). De utvecklande resonemangen och flexibiliteten i den 

semistrukturerade intervjun innebar att varje intervju varade mellan 70-100 minuter. Detta innebar 

att jag fick mängder med material som inte var helt relevant för denna uppsatsen och därav har jag 

inte transkriberat alla intervjuer i sin helhet. Vissa delar av intervjuerna kunde heller inte användas 

som material till uppsatsen då det blev för uppenbart vilka individerna var och vilken organisation 

de jobbade för. Det är otroligt viktigt som forskare att förhålla sig till de etiska principerna som 

benämns i kommande avsnitt. 

4.5 Etiska reflektioner 

Som forskare är det alltid viktigt att inse sin roll i intervjuprocessen, vilka maktspel som äger rum 

men också de etiska aspekterna som måste följas. Vid intervjuer äger det alltid rum en maktobalans 

mellan intervjuare och den intervjuade eftersom intervjuaren styr samtalet. Denna maktobalans 

upplevde jag dock själv vid intervjuerna eftersom det var just experter jag intervjuar. Experter har 

djup insikt, ovärderlig kompetens men också ont om tid och förväntar sig en viss nivå på 

intervjumaterial men också på mig som forskare och intervjuare. Jag förväntas veta termer, vara 

påläst inom rådande situationer och även vara klädd ändamålsenligt (Bogner, 2009). Mina studier 

gav mig bra bakgrundskunskap om organisationer och mitt intresse i jämställdhet gav 

intervjupersonerna förtroende för mig. Genom samtliga intervjuprocesser var jag noga med att 

vara så objektiv som möjligt och inte applicera egna exempel eller styra samtalsämnen och 

risktagning mer än genom intervjuguiden.  

I enlighet med de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning från vetenskapsrådet informerades samtliga respondenter som intervjuats om sin uppgift 

i projektet. Samtliga upplystes om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 
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under studiens gång (Vetenskapsrådet s.7f). De blev även upplysta om att de bidrog med intervjuer 

på sina egna villkor och kunde avbryta sin medverkan utan negativa påföljder (Ibid s.10) För att 

vara säker på att deltagandet skedde med samtycke (Vetenskapsrådet s.9) fick samtliga 

intervjupersoner en kopia på arbetet skickat till sig för godkännande innan inlämnande till 

Linnéuniversitetet för opponering. All information har hanterats och lagras på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera de medverkande då detta inte önskades och ansågs kunna bli 

känsligt (Ibid s.12). Vidare har allt insamlat material till studien enbart använts i syfte att bringa 

empiri till denna studien och kommer inte användas vidare i annat syfte (Vetenskapsrådet s.14). 

4.6 Bearbetning av intervjumaterialet 

I relation till de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen; kultur och struktur och de begrepp 

som presenterats i teoriavsnittet fanns dessa med mig i ”bakhuvudet” genom samtliga intervjuer. 

Detta underlättade en del för mig när jag skulle transkribera materialet.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet så snabbt som möjligt för att jag skulle ha 

möjlighet att komma ihåg alla smådetaljer kring intervjuerna. Jag använde mig av Brymans 

tematiska analys även om min varit lite friare än den han beskriver (Bryman, 2011, s.528ff). 

Brymans tematisering bygger på att se teman och subteman i respondenternas uttalanden. Med 

hjälp av min tematisering inom kultur och struktur kunde jag se olika mönster i form av 

erfarenheter och kunskap mellan intervjupersonerna. Jag kunde även analysera transkriberingen 

så att den gick att applicera på de teoretiska begreppen och utgångspunkterna (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s.59; Bryman, 2011, s.528f). Genom transkriberingen följde jag därför ett 

specifikt sätt att markera fenomenen och teman genom att färglägga dem. Detta underlättade sedan 

min analys då jag redan hade skapat en struktur för att finna de fenomen, begrepp och teman jag 

ville utgå från. Eftersom de teoretiska perspektiven inte är isolerade från varandra utan påverkar 

varandra fick jag steg för steg testa mig fram i tematiseringen av analysen i ett försök att inte tappa 

den röda tråden. Därav var vissa färgmarkeringar inte helt korrekta i den första bearbetningen. 

Detta har även bidragit till att några experter är mer representerade i uppsatsen än andra. Jag ser 

dock inte detta som ett problem då uppsatsen måste ha en begränsning att förhålla sig till.  

 Efter analys och användning i denna uppsats är materialet kasserat på ett sådant sätt att det 

inte kan spridas eller användas i annat syfte än till denna uppsats. 
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4.7 Metodkritik  

Att intervjua experter är helt klart en utmaning. Först och främst måste det finnas skäl till att anse 

experterna vara just experter inom sitt område. Det innebär att de måste inneha en unik kunskap, 

skyldighet eller funktion som kan ge denna status (Bogner, 2009). Som forskare är jag egentligen 

inte intresserad av vad personen i sig har för individuella tycken utan hur hen kan representera en 

grupp (experter) och dess struktur (ibid). Detta stämmer inte helt i min uppsats då jag har tagit 

individuella tycken i beaktning. Detta är dock enbart gjort med avsikt att belysa det fördolda 

processer som bidrar till jämställdhetens vara eller icke vara.  

 Expertintervjuer som metod är svårtillgängligt då experter ofta har ont om tid, kräver en 

viss status i sin intervjuare (gärna media eller annan expert), har specifikt tillämpat språk (termer 

och fackspråk). Detta resulterar i att ju mer specifikt deras expertisområde är ju svårare är det att 

få access (Dexter, 2006). Just experternas anonymitet är något jag har fått ha stor respekt för. Med 

anledning av anonymiteten har många svar och resonemang inte kunnat användas i uppsatsen.  

5. Resultat och analys  

Nedan redovisas det empiriska materialet av relevans för att besvara studiens frågeställningar. 

Resultatet och analysen kommer att presenteras utifrån de två valda sociologiska perspektiven – 

struktur och kultur. Dessa två teman kommer att inledas med ett allmänt avsnitt som belyser både 

strukturella och kulturella fenomen. Avsnitten är sedan indelade i två olika delar var med de 

begrepp som studien är avgränsad till: Kampen om normen, Homosocialitet – vi sitter alla i samma 

båt, Genus och dominans samt Könssegregering och orättvisan. De fyra olika delar kommer 

därmed att besvara frågeställningarna. Makt kommer inte att presenteras separat utan kommer ha 

en central roll genom hela analysen. Resultatet kommer sedan att avslutas med en sammanfattning 

där frågeställningarna besvaras.  

5.1 Kultur  

Den kulturella inverkan på jämställdhet bekräftades av samtliga jämställdhetsexperter. Ett 

återkommande mönster var jämställdhetsexperternas upplevelse att företagskulturer alltid är 

problematiskt. Bland annat beskriver en expert att hen alltid går med under ett par dagar för att 
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göra deltagande observationer och därmed känna in företagskulturen när hen har ett uppdrag. Hen 

beskriver att detta ger tillgång till både det synliga och osynliga i organisationen. På så sätt vet hen 

hur arbetet ska läggas upp för jämställdhetsarbetet i organisationen.  

 En annan expert menar att de lättaste organisationskulturerna att jobba med är företag med 

så få anställda som möjligt. På dessa företag är det lätt att se hur kulturen hänger ihop med 

jämställdheten och oftast kan man göra små justeringar som ger stora effekter. 

”Kulturen påverkar organisationens beteende och uppfattningen om vad 

som är acceptabelt. Ju färre medarbetare ju lättare är förändringen.” 

Detta kan tolkas ha att göra med hur företagskulturen styr de anställdas uppfattning om hur man 

ska vara för att passa in men också uppfattningar om kön, positioner, makt och förväntningar 

(Wahl m.fl. 2019, s.126f). Flera av experterna beskriver företagskultur som organisationers 

ryggrad. Det är härifrån reaktionsförmågan kommer och beroende på hur allvarligt man bedömer 

en händelse, blir också åtgärden därefter. Som exempel beskriver en av experterna hur 

företagskulturen ofta styrs efter ”manliga attribut” eftersom denna är bevisad som en effektiv 

organisationsledning.  

”Ofta är organisationer blinda för det egna grundproblemet. Problemen sitter i en 

manlighetsdominerande verklighet som de inte inser borde ifrågasättas.” 

 Vidare förklarar samma jämställdhetsexpert att denna problematik borde åtgärdas 

omgående men att många organisationer inte är medvetna om dess existens. Experten kan tolkas 

beskriva den ”manliga etik” Kanter (1977) talar om och som, enligt jämställdhetsexperterna, lever 

allt för dolt i många organisationers företagskultur.   

5.1.1 Kampen om normen 

Forskning har påvisat förekomsten av makt i de omedvetna föreställningarna som äger rum i 

företagskultur och vilka kulturella regler män och kvinnor ska anpassa sig efter för att passa in. 

Under en av expertintervjuerna blir denna makt väldigt tydlig. Experten förklarar att makt, som 

begrepp, är maskulint ägt. Med detta menar hen att makten som förekommer i 
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organisationskulturer utgör en norm för hur manligt är mot kvinnligt. Eller hur kvinnligt ska vara 

och hur manligt är.  

”… tänk på det. Manligt är, kvinnligt ska vara. Det är alltså självklart att en man 

är… medan kvinnor ska vara på ett speciellt sätt i en speciell situation.” 

Experten beskriver hur normen för manligt är självklart. Jämställdhetsexperten fortsätter att 

förklara hur självklarhet är per definition makt. När något är självklart ifrågasätts det inte. 

Kvinnligt befinner sig, i motsats till manligt, i ett ingenmansland av beskrivningar. I detta 

ingenmansland förväntas mycket av kvinnor men utan att någon äger definitionerna, 

förväntningarna eller beskrivningarna. Vidare utvecklar experten sitt resonemang och menar att 

män alltid förväntas vara på ungefär samma sätt oavsett om de är hemma, på jobbet eller på 

semester medan kvinnor förväntas vara på ett sätt hemma, ett annat sätt på sin arbetsplats osv. Just 

denna problematik är det som bidrar till att kvinnor anses vara avvikare. Experten tillägger: 

”Män på maktpositioner är normen. Hur kvinnor då än är så anses de vara avvikare 

för det finns ingen självklarhet i att maktpositioner kan innehas av kvinnor.” 

Expertens citat vittnar om problematiken i synligheteffekterna i en mansdominerad grupp. Att 

innehar en maktposition ska vara manligt och oberoende av kvinnors agerande eller varande tillhör 

de inte normen på grund av sitt kön. Eftersom det är synligt vad normen på en maktposition är, så 

påverkas de kvinnliga cheferna på grund av sin minoritetssituation (Kanter, 1977, s.367). Just 

denna minoritetssituation arbetar flera av jämställdhetsexperterna på att förändra.  

”Det handlar mycket om att upplysa. Att sprida kunskap men också ge rätt verktyg 

för att förändra.” 

 Uttalandet kommer från en av experterna som också beskriver hur jämställdhet i 

organisationer ofta försvåras av tankar och idéer om att kvinnor inte kan lyckas på högre 

positioner/maktpositioner. Hen får ofta höra hur en kvinna misslyckades med ett uppdrag eller inte 

fick behålla sin position och därmed är det osannolikt att dessa uppdrag, arbetsuppgifter och 

positioner är lämpliga för kvinnor. Precis som Wahl beskriver finns det alltså en tendens att 
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kvinnor på maktpositioner ses som föreståndare för alla kvinnor och att hennes lyckande eller 

misslyckande blir representativt för alla kvinnor (Wahl m.fl, 2019, s.164). 

En av jämställdhetsexperterna beskriver hur hen försöker ändra normen om att kvinnor inte 

är lika lämpade på maktpositioner genom att ”lära dem spela spelet”. Hen förklarar att dessa 

spelregler finns som en skugga av den mansdominerade historia maktpositioner bär med sig. En 

historia där spelet måste existera och en könsmärkning som är svår att bryta på grund av den  

”manliga etiken” som Kanter (1977) menar styr den selektiva processen och kvinnors möjlighet 

till maktpositioner. Att benämna maktdynamikerna mellan manligt och kvinnligt som ”ett spel” 

kan tolkas som ett försök att lära kvinnor att lyckas bli normen. Det kan dock även ge sken av vad 

som i själva verket synliggör den mansdominerade normen och förhållningsreglerna. Spelet som 

kvinnor påstås behöver lära sig beskriver de nödvändiga villkor som anses behövas på 

maktpositioner. Samma villkor som också används för att selektera bort kvinnor (Kanter, 1977, 

s.35). En annan expert menar att normer enbart existerar för att vi är olika som människor. 

”Män och kvinnor är olika och därför finns normer. Det enda sättet att komma 

vidare i arbetet med jämställdhet är att bejaka dessa olikheter.” 

 Samma expert får under sin intervju egna insikter i sitt uttalande. Då normer är definitionen 

på gränsdragningar mellan manligt och kvinnligt kommer hen, motsägelsefullt, fram till att ett 

bejakande av olikheterna även innebär en acceptans för maktdynamiken mellan manligt och 

kvinnligt. Denna maktdynamik görs då av föreställningen att rådande fenomen och perspektiv är 

oföränderliga eftersom de accepteras. Eftersom jämställdhet är en konstant föränderlig process 

med påverkan från flera håll kan det tolkas som en förlegad och konservativ inställning till 

jämställdhet (Alvesson m.fl, 2017, s.209). Om en acceptans för maktdynamiken mellan manligt 

och kvinnligt ska infinna sig i jämställdhetsarbetet och organisationers kultur kommer troligen de 

uppfattningar och beteenden som styr normen fortsatt existera och skillnaderna mellan män och 

kvinnor, manligt och kvinnligt kommer kunna fortsätta främja maktobalansen i organisationer. 

Experten känner sig kluven i sitt tyckande och tänkande kring fenomenet och avslutar med att 

bestämma sig för att ge detta en hel del eftertanke.  
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5.1.2 Homosocialitet – vi sitter alla i samma båt 

Experterna är överens om att högre positioner i arbetslivet ger individer som vill ha känslan av att 

”sitta i samma båt” och orientera sig mot varandra. Speciellt en av experterna vittnar om hur 

kulturella fenomen i många organisationer skapar ett mansdominerat arbetsliv där män vill 

orientera sig mot män. Hen förklarar hur många kvinnor upplever att det måste ”slå sig in” i den 

mansdominerade hierarkien med vässade armbågar. Detta fenomen menade 

jämställdhetsexperterna var extra tydligt när det gällde maktpositioner som ansågs vara specifikt 

manligt ”könade”.  

”Den enade front som män under många decennier har skapat på maktpositioner är 

inte lätt för kvinnor att penetrera. Jag upplever, under mina år som 

jämställdhetsexpert, att det har blivit bättre...” 

 Citatet ovan kan tolkas som att den könsmärkning och därmed homosocialitet som existerar 

genomgår en förändring. En förändring där segregeringsmönster och jämställdhetsarbete bidrar till 

att minska svårigheten för kvinnor att lyckas i arbetslivet men bekräftar samtidigt hur långt ifrån 

lika förutsättningar befinner sig på maktpositioner. För att ytterligare bekräfta svårigheten med 

homosocialitet medger en annan av experterna att jämställdhetsarbete i organisationer oftast är 

lättare att hantera om initiativet är taget av en man. Experten menar att män orienterar sig mot män 

och har en manlig chef eller VD tagit initiativ att genomföra ett förändringsarbete inom 

jämställdhet är friktionen från andra män på arbetsplatsen generellt lägre. På likande sätt vittnar 

en av de övriga experterna om svårigheter i att jobba med jämställdhetsarbete om inte hela 

ledningsgruppen är överens om att göra så.  

”När en kvinnlig VD tar initiativ till jämställdhetsarbete men inte får medhåll från 

männen i ledningsgruppen/styrelsen så blir ofta arbetet förgäves. Men, är 

ledningsgruppen överens om jämställdhetsarbetet så blir utfallet oftast väldigt bra.” 

 Expertens uttalande kan tolkas som att män fortfarande har tolkningsföreträde eller högst 

mandat gällande jämställdhetsarbete. Är männen överens om jämställdhet blir den bemöt med 

positivitet och välvilja men upplevs eller tolkas jämställdhetsarbete som ett oviktigt område 

bemöts arbetet också så.  Homosocialiteten mellan män exkluderar kvinnor och ger dem liten eller 
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ingen chans till inflytande i jämställdhetsarbete men förminskar även kvinnors chans att förbättra 

sin egen position. En annan expert vittnar om att alla företagskulturer, på ett eller annat sätt, 

innehar ett mönster i hur man bedömer och bemöter manligt och kvinnligt.  

”Det är oftast lätt att se vems åsikt som väger tyngst eller vem som innehar makten 

i organisationen. Det syns både inom olika positioner men också mellan kvinnor 

och män.” 

 Det framkommer tydligt i intervjuerna att den homosocialitet som Wahl (2019) talar om är 

i allra högsta grad närvarande för många av experterna. En expert förklarar hur homosocialitet görs 

av organisationskulturen men också hur organisationskulturen ger möjlighet för homosocialitet att 

äga rum. Hen förklarar hur makt är den centrala ingrediensen till hur olika fenomen, så som 

homosocialitet, existerar och i vilken utsträckning. Expertens möjlighet att påverka dessa fenomen 

är begränsade då det inte finns någon självklar lösning. Dessutom framhåller hen hur fenomenet 

homosocialitet varierar i omfång och existens i olika organisationer och att det därför inte finns ett 

självklart sätt att hantera eller upplysa om problematiken. 

”Att orientera sig med likasinnade är en stark drivkraft hos många och ger 

”gruppen” makt. Denna makt måste jag bevisa är oärlig och icke främjande. Hur 

jag gör det är så otroligt individuellt och jag lär mig än idag olika sätt att angripa 

problematiken.” 

 Flera experter förklarar svårigheten med homosocialitet och hur starkt skapandet av, och 

gemenskapen med den är. De förklarar hur det jämställdhetsarbete de är behjälpliga med ofta 

innefattar skeva bilder av vad kvinnor klarar av.  

”Det är tydligt att den som inom organisationen innehar mest makt är också den 

som har inflytande över hur kvinnors kompetens i organisationen bedöms.” 

 Kopplat till Kanters (1977) beskrivning av hur homosocialitet bidrar till obalans mellan 

könen men även Wahls (2019) beskrivning av hur organisationskulturen påverkar hur en chef ska, 

och bör, vara tolkar jag experternas uttalande som en bekräftelse på hur homosocialitet fortsätter 

att bidra till klyftan mellan män och kvinnor, deras förutsättningar och kompetens. Speciellt som 
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flera av dem anser att individen med mest makt och inflytande på centrala jämställdhetsområden 

är den som sätter förutsättningarna för hur jämställdhet ska se ut och bedömas i organisationen.  

5.2 Struktur 

Föreställningen att organisationer är könade (Ely & Padavic, 2007) framkommer under flera av 

intervjuerna. Flera av experterna menar att alla organisationer är mer eller mindre påverkade av 

könets innebörd. Speciellt nämns ramar och strukturer som utförs av många olika instanser, 

individer och hierarkiska konstellationer. Dessa ramar bygger på ärvda strukturer.  

”Omvärlden bygger på strukturer av kön och makt. Både socialt och 

organisatoriskt.” 

”Jämställdhetsarbetets grund är att förändra ramar och symboler som lever kvar i 

förlegade skepnader.” 

 För att verkligheten ska se ut enligt ovan citat krävs det att symbolerna och ramarna hålls 

vid liv. Jämställdhetsexperterna beskriver hur strukturer hålls vid liv genom individers tilltro till 

dessa. Således kan man tolka det som att alla individer i en organisation, alla människor i samhället 

och samtliga kvinnor och män inverkar och påverkar dessa. Av samma anledning finns det ramar 

(även kallade förutfattade meningar av experterna) för olika yrken och positioner. Dessa ramar och 

regelverk reproduceras genom tron på dem. Även fenomenet att kvinnor är färre på toppen av den 

hierarkiska trappan i arbetslivet anser experterna ha att göra med strukturer som återföds. Kopplat 

till Ely & Padavic (2007) kan det tolkas som att strukturerna ”skapar” människor och att 

människorna således tillåter återfödandet av denna struktur. På så sätt är det strukturerna som 

skapar ”människan” men det är också ”människan” som är den enda att förändra dessa strukturer. 

En av experterna säger: 

”Vill vi inte förändra strukturer så säger vi enbart att det är dessa som skapat vår 

verklighet. Men, vill vi ta tag i problemet säger vi att det är dags att förändra dem.” 

 Här finns ytterligare en parallell till Billing (2000) och att struktur och processer påverkar 

handlingar, värderingar och upplevelser. Strukturer påverkar våra upplevelser om jämställdhet och 



23 

 

därmed förblir processen till jämställdhet trög. Denna tröghet är bland annat beskriven i European 

Gender Equality Index (Bericat mfl, 2017).  

5.2.1 Genus och dominans 

Genus som begrepp för att belysa skillnaderna mellan manligt och kvinnligt och därmed den 

bristande jämställdheten mellan dessa (Alvesson 2017) belyses inte bara genom dominans av 

jämställdhetsexperterna. Det framkommer under intervjuerna att ett av de största sociala 

problemen i organisationer är kvinnor som inte släpper fram andra kvinnor. En jämställdhetsexpert 

uttrycker hur hens största problem inte alltid är mansdominerade kulturer eller förlegade strukturer 

av kön utan missunnsamheten kvinnor emellan. 

”Jämställdhetsarbetet handlar inte alltid om det klassiska män mot kvinnor 

syndromet. Det blir vanligare och vanligare att kvinnor ifrågasätter varandras 

kompetens och är missunnsamma mot varandra.” 

Enligt jämställdhetsmyndigheten innebär jämställdhet att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Själva definitionen utgår från 

att där är olika villkor och skillnader mellan genus, manligt och kvinnligt, medan 

jämställdhetsexperterna vittnar om könsinterna jämställdhetsproblem för kvinnor. Dessa sociala 

och strukturella jämställdhetsproblem skapas av individerna i organisationen och påverkar 

värderingar men också upplevelsen av genus.  

”Under de senaste åren har ojämställdheten mellan kvinnor eskalerat och jag 

uppfattar att en stor anledning till detta är kvinnor beteende gentemot varandra.” 

 Citatet utvecklas av jämställdhetsexperten och hen förklarar hur kvinnor som uppför sig 

manhaftigare har svårare att möta acceptans från andra kvinnor. Hen beskriver även hur det, i flera 

olika organisationer, har blivit en tydlig ”kamp” mellan de kvinnor som beter sig feminint och de 

som beter sig mer maskulint. Fenomenet kan därför tolkas som en fortsatt kamp mellan kvinnligt 

och manligt med en ny arena – inom det egna könet. Därav finns inte genus enbart som ett socialt 

problem mellan kvinnligt och manligt utan även mellan feminint och maskulint (Acker 1992). Fler 
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av expertintervjuerna ledde in på genus som maskulint och feminint snarare än manligt och 

kvinnligt.  

”.. det är maskulint att utöva och inneha makt men faktum är att det finns många 

kvinnor som innehar denna makt idag. Dock medför det en viss problematik då de 

blir kategoriserade som maskulina och därmed bedömda negativt…” 

 Citatet vittnar om de värderingar strukturella och kulturella fenomen bidrar med (Billing, 

2000). Att som kvinna värderas negativt på grund av sina egenskaper och sitt sätt att inneha makt 

beskriver inte enbart genusets inverkan på maskulint och feminint. Det beskriver även innebörden 

av kön i organisationer och hur denna innebörd skapar människor och deras värderingar (Ely & 

Padavic, 2007). En expert beskriver det som ”kvinnlig makt benämns som bitchighet” medan en 

annan förklarar hur maktens utspridning hos kvinnor har bidragit till ett nytt fenomen där varken 

kvinnor eller män vet hur de ska hantera det. För kvinnor innebär det oftast en känsla av att behöva 

bete sig maskulinare och för män blir det obekvämt och utmanande. Enligt Billing (2000) är dessa 

handlingar och upplevelser styrda av de skillnader män och kvinnor upplever och innehar på olika 

positioner och arbetsmarknader.  

5.2.2 Könssegregering och orättvisan  

Att könssegregering skulle vara en stor anledning till att kön kategoriseras olika i arbetslivet 

(Kanter 1977) är något som flera av jämställdhetsexperterna håller med om. Orättvisan som 

uppstår på grund av en redan skriven och svårförändrad historia förklaras av en av experterna som 

”jämställdhetens akilleshäl”. Hen menar, precis som Acker (1992) att kön, och därmed 

segregeringen av dessa i arbetslivet, är ett sätt att kvarhålla maktrelationerna.  

”Könssegregering finns eftersom vi fortfarande tror på den, sätter värderingar till 

den och efterlever dessa.”  

 En av jämställdhetsexperterna menar även att könssegregering ska och bör finnas eftersom 

män och kvinnor är olika och därmed bra på olika saker. Hen beskriver hur olika arbetsuppgifter 

och positioner är mer lämpade för kvinnor och andra för män. Huvuddelen av hens beskrivning av 

könssegregering baseras på hur maktpositioner är mer lämpade för män eftersom de naturligt är 
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bättre på att upprätthålla ordning och auktoritet. Samma expert uttrycker även att det är lättare att 

se jämställdhet i dess osynlighet (de Los Reyes 2019).  

”Situationerna då vi verkligen uppfattar ramar och dess existens är när vi upplever 

hål i ramarna eller bristen på ramarnas existens.” 

Intressant i förhållande till citatet ovan är att experten ser könssegregering som något positivt 

samtidigt som hen beskriver jämställdhetens synlighet och orättvisor. Experten uttrycker flera 

gånger under sin intervju att jämställdhet ligger i betraktarens ögon och är lika individuellt bedömd 

som vårt DNA. Hen berättar även om den fråga hen ställer alla organisationer hen samarbetar med; 

”vad är jämställdhet för er, stämmer det med medarbetarnas syn på jämställdhet och vad är ert mål 

med detta jämställdhetsarbete?” Det blir tydligt för hen att många organisationer inte är överens 

om just könssegregeringsfrågan och hur denna ska hanteras. Experten upplever att många 

organisationer omedvetet, men också medvetet, kategoriserar kön både inom olika delar av samma 

yrke, lönemässigt och villkorsmässigt. Orättvisan äger rum mestadels till mäns fördel men ibland 

även till kvinnors fördel. Detta är något som fler experter även bekräftar:  

”… kategoriseringen av kön finns utan undantag i alla organisationer. Väldigt 

sällan till kvinnors fördel men jag har stött på organisationer som ger kvinnor 

fördelaktigare villkor vid till exempel föräldraledighet.” 

 Andra experter förklarar hur organisationer dömer och berömmer könen olika beroende på 

deras prestation, position och potential. En manlig sjuksköterska får beröm för att ha bytt fem 

blöjor på ett arbetspass, en kvinnlig chaufför får beröm för att hon kan backa sin lastbil med släp, 

en manlig försäljare får löneförhöjning medan den kvinnliga säljaren med samma resultat blir utan. 

Experterna ger flera exempel men är tydliga med att könssegregering och kategorisering av könen 

är ett utbrett område och en av deras vanligaste uppgifter att utvärdera och åtgärda. 

 Då könssegregering förekommer på flera olika sätt i arbetslivet (Acker 1992) var det 

intressant att flera av experterna fokuserade mycket på könssegregeringen som rör arbetsuppgifter. 

Ett av flera exempel är en expert var arbetsuppgifter blev särbehandlade under ett uppdrag. Hen 

och en medarbetare av det motsatta könet befann sig på jämställdhetsuppdrag där styrelsen för 

organisationen ansåg att de skulle jobba med olika områden i jämställdhetsarbetet. Motiveringen 

till denna fördelning var att organisationen var historiskt förankrad och att en kvinna inte skulle 
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kunna uträtta lika mycket förändring om hon var styrande i förändringsarbetet. Upplevelsen kan 

beskriva de faktum att kvinnor kommit senare in i arbetslivet historiskt vilket ger manliga 

värderingar som försvårar arbetet för kvinnor, speciellt i en mansdominerad organisation (Kanter, 

1977).  

 Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till och tolka när jag lyssnar på experterna. 

Utmärkande är de sociala relationerna där komplexa processer bottnar i hierarkiska strukturer som 

gynnar orättvisor.  

5.3 Sammanfattning 

Kulturella och strukturella fenomen visar sig påverka jämställdhetsarbete på många olika sätt. 

Jämställdhetsarbetet framställs bli utmanade av flera förlegade och föråldrade föreställningar om 

kön. Existensen av dessa fenomen upplevs finnas i både strukturella och kulturella uppställningar 

av hierarki och makt. Ett mönster som bekräftas, dels via normer där kvinnor ses som avvikare i 

en mansdominerad grupp (Kanter 1977), men också där män orienterar sig mot män och utesluter 

kvinnor (Alvesson 2017).  Denna homosocialitet beskrives även finnas i normen för hur en individ 

på maktposition ska vara för att anses lämplig och experterna beskriver det som ett sätt för könen 

att upprätthålla en maktkamp. 

 Jag har även visat på svårigheten i synen på genus och att både olika yrken och positioner 

fortsatt anses vara könade. Detta begränsar experternas förutsättningar att arbeta med jämställdhet 

då det, bland annat, försvårar kvinnliga jämställdhetsexperter att jobba med jämställdhet i 

mansdominerade organisationer. Analysen har även beskrivit jämställdhetsexperternas upplevelse 

av könssegregering. Denna könssegregering existerar inte enbart i olika yrken utan även inom 

ramarna för samma arbetsuppgifter och position. Förutsättningarna för experterna begränsas 

därmed av de sociala relationerna mellan individer, genom vilka processer för att bygga 

segregering, infinner sig (Acker 1992).  

Betydelsen av de fenomen som jämställdhetsexperterna upplever existerar i sitt arbete är 

därav markant. Fenomenen anses, av jämställdhetsexperterna, finnas i flera rum av 

jämställdhetsarbete med stöd av de sociala relationer och interaktionerna som skapar verkligheten. 

Denna verklighet har betydelse för experternas möjlighet att förändra, förverkliga och förbättra. 
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6. Slutsatser 

I följande stycke avser jag presentera de slutsatser jag kunnat dra från denna studie. Det visade sig 

att jag hade ett syfte som var komplext och sammanflätat med fler fenomen och processer än jag 

kunnat ana. Nedan kommer jag redovisa de viktigaste resultaten. Hela uppsatsen är byggd på 

struktur och kultur som bas samt de fyra begreppen norm, homosocialiteten, genus och 

könsegregering och dessa har jag under hela processen haft med mig som mantra och 

utgångspunkter.  

Studiens syfte var att bidra med empirisk kunskap kring kulturella och strukturella fenomens 

påverkan på jämställdhet. Syftet beskrevs i forskningsfrågan: Hur påverkar dessa kulturella och 

strukturella fenomen experternas jämställdhetsarbete?  

Uppsatsen har redan behandlat problematiken i fenomen och dess påverkan på 

jämställdhetsexperternas förutsättning att arbeta med jämställdhet i organisationer. Utifrån 

studiens resultat kan vi dra slutsatsen att jämställdhetsexperter ställs inför flera utmaningar i sitt 

arbete för jämställdhet. Jämställdhetsexperterna är oftast så påverkade av kulturella och 

strukturella fenomen, normer och genus att jämställdhetsarbetet blir komplext och svårorienterat. 

Svaret på forskningsfrågan blir således att dessa fenomen påverkar jämställdhetsarbete negativt. 

Jämställdhetsexperternas möjlighet att påverka arbetet i organisationer begränsas av existensen av 

dessa fenomen och begrepp. Som exempel ombeds en kvinnlig expert att inta en lägre ställning 

när ho tillsammans med sin kollega ska arbeta med jämställdheten i en organisation. 

Jämställdheten påverkas även fortsatt negativt av de strukturer och beteenden som människan 

fortsatt sätter värde till och återskapar.  

Resultatet visar även på ett genustänk som fortsatt exkluderar kvinnor och bygger allianser 

mellan män. Det blir även tydligt att det finns upplevda skillnader i kvinnors persona där 

maskulinare kvinnor oftast bedöms som än mer avvikare och försätter män i obekvämhet och 

feminina kvinnor betecknar dem som ”bitchiga”. Även här ser vi bevis för att experternas 

jämställdhetsarbete försvåras då företagskulturer och strukturer men även samhälleliga bilder och 

ramar sätter begräsningar till jämställdhet som mer eller mindre kan betecknas som inlärda 

illusioner om verkligheten. 
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Studiens resultat visar även att skapandet av norm, genus, könssegregering och homosocialitet 

ligger i nedärvda sanningar om manligt och kvinnligt där hierarkiska faktorer och 

segregeringsmönster bekräftar orättvisor och dominans. En av de empiriska forskningsfrågorna 

var hur jämställdhetsexperterna upplever att dessa fenomen existerar och ett återkommande 

mönster under studien är könssegregeringens närvaro och synen på att det fortsatt finns kvinnliga 

och manliga yrken. Däribland framkommer också en segregering på positionsnivå där 

organisationer bemöter kvinnor och mäns prestationer annorlunda på grund av yrke och 

arbetsuppgifter. Även jämställdhetsexperterna bekräftade problematik med sitt arbete i en väldigt 

könad organisation vilket också stämmer överens med tidigare forskning som menar att normer, 

avvikare, könssegregering, strukturella härskare och homosociala spel existerar (Billing, 2000, 

s.144–157). Studien visar även att skapandet av normen utgår från att maskulint ”är” medan 

kvinnligt ”ska vara”. Därmed är makt maskulint ägt och segregeringen mellan könen och dess 

norm blir en självuppfyllande profetia. Intressant är hur en av experterna anser att kvinnor behöver 

lära sig ”spela spelet” i det mansdominerade arbetslivet. Därmed bekräftas att även 

jämställdhetsexperterna för vidare betydelsen av norm och kvinnors svårighet att inneha 

maktpositioner. Samtliga fyra begrepp/fenomen existerar därmed på olika sätt men med några 

gemensamma nämnare så som makt, hierarki, struktur, kultur och återskapande av verkligheten. 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att samtliga fenomen har betydelse för experternas förutsättningar 

att arbeta med jämställdhet. Utifrån samspelet mellan de teoretiska perspektiv, och begrepp 

aktuella för denna studie, kan det konstateras att dessa påverkar jämställdhetsarbetet i stor 

utsträckning. Jämställdhetsexperterna upplever dessa i olika utsträckning och med olika 

erfarenhet. Detta har således betydelse för jämställdhetsexperternas förutsättningar på lika många 

olika sätt. Bland annat kan man fråga sig om det är möjligt att arbeta och implementera 

jämställdhetsarbete när förutsättningarna är ett brokigt landskap av definitioner, ramar och begrepp 

som inter verkar ha samma innebörd för alla. Förutsättningarna kan därmed växla lika ofta och 

lika stort som de begrepp vi inte har samma åsikt om. Konstruktionen av jämställdhet i 

organisationen är således konstruerad av flera olika fenomen, hierarkiska konstellationer, men 

också gamla kulturella och strukturella tankesätt om hur jämställdhet var, är och bör vara. Det i 

sin tur utgör en spelplan i jämställdhetsarbete där betydelsen av ständigt föränderliga fenomen 

utgör hela problematiken för jämställdhetsexperterna.  
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7. Diskussion 

När jag hade haft min första intervju insåg jag hur otroligt mycket material jag skulle 

komma att transkribera och sortera, något jag inte riktigt hade förberett mig på. Expertintervjuer 

kräver dessutom otroligt mycket för- och efterarbete, någonting som egentligen var en aning 

överambitiöst att hinna med till denna studie. Eftersom de är så kunniga inom sitt område kunde 

eventuellt antalet intervjupersoner reducerats, speciellt eftersom ingen hänsyn togs till kön eller 

andra egenskaper. Dessa aspekter skulle dock kunna ge intressanta dimensioner att undersöka då 

det fanns vissa mönster som kan antas bottna i till exempel erfarenhet och kön.  

I linje med tidigare forskning visar min undersökning att skillnader finns mellan män och 

kvinnor på grund av strukturella och kulturella processer (Billing, 2000, s.144–157). Min uppsats 

fann även bevis för att ojämställda strukturer finns på grund av att någon tjänar på det (Kelan, 

2008). I tillägg bevisar studien att organisationer konstruerar jämställdhet genom kön vilket 

påverkar hela organisationen och även jämställdhetsarbetet (Ely & Padavic, 2007, s.1121–1143). 

Min uppsats är dock inte helt i linje med forskningen som anser kvinnor vara i underläge (Alvesson 

m.fl, 2017, s.19) då min uppsats uppvisar underlägga för feminint i relation till maskulint 

oberoende av om det är en kvinna eller man som utövar feminint och maskulint. Därför kan 

innebörden av manligt, kvinnligt, maskulint och feminint klargjorts ytterligare i min studie. 

Eftersom varje organisation har sin egen uppbyggnad av struktur och kultur är det centrala bidraget 

till forskningsfältet att studien visar på experternas påverkan i konstruktionen av jämställdhet. 

Genom sina egna tolkningar av problematik och begrepp har de gett sin bild på hur fenomenen 

påverkar deras dagliga arbete. Att jämställdhet och kraven mellan könen skulle förändras lika 

snabbt som marknaden den befinner sig i ifrågasätter de långsiktiga effekterna av 

jämställdhetsarbete och åtgärder (Cassell, 1997; Dickens, 1999; Mayes and Pini, 2014). Senaste 

European Gender Equality Index visar på fortsatt stora brister i den strukturella jämställdheten 

vilket skulle kunna påverkas av dessa ständiga förändringar och därmed ifrågasätta effekterna av 

jämställdhetsarbete.     

Det är av relevant för studiens resultat att jämställdhetsexperterna inte ses som en enhetlig 

grupp. De intervjuade har haft relevans för denna studie men ska inte ses som representativ för alla 

jämställdhetsexperter eller allt jämställdhetsarbete. Det är även relevant att nämna det 
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metodologiska valet och de resultat som redovisas. Detta då beskrivna händelser eller exempel 

enbart är bekräftade via historier och inte via exempelvis medverkande observationer. Ännu en 

aspekt av studien är att fokus lagts på hur jämställdhetsexperterna upplever kulturella och 

strukturella fenomen per idag och inga teoretiska förklaringar eller empiriska bevis har gjorts kring 

vad som skulle kunna vara bakgrunden till jämställdhetsexperternas uppfattning, erfarenhet och 

verklighet. Även om detta kan anses vara en brist för studien går det att argumentera för att det 

resultat som presenterats och argumenterats är det som varit mest representativt och framträdande 

i det empiriska materialet och även det som följt begränsningarna för studien.    

 Tidigare forskning visar att en av de största faktorerna för god arbetskvalitet är jämställdhet 

(Reilly, 2012) och att det finns fem bevisade steg för ett lyckas förändringsarbete (Henry m.fl, 

2014). Detta resultat har inte kunnat bedömas utifrån den insamlade empirin då experternas 

förändringsarbete eller tillvägagångssätt aldrig undersöktes. Att undersöka dessa fem steg och 

resultatet av dess implementering hade varit en helt annan studie. Att undersöka implementeringen 

i relation till en organisations arbetskvalitet före och efter jämställdhetsarbetet är ett uppdrag för 

en annan framtida studie och kan ge ytterligare insikt i jämställdhetsarbete. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder/Kön/Antal inom organisationen/arbetsuppgift.  

Hur kommer det sig att du började i denna organisationen?  

Vad har ni för bakgrund i arbetslivet och hur gjorde det att ni hamnade i rådande roll?  

Strukturens betydelse för jämställdhet 

Vilka strukturer ser du i ditt arbete med jämställdhet? Både Sociala och organisatoriska strukturer.  

Hur ser du att fördelning av arbetsuppgifter skiljer sig mellan könen? Finns det specifika 

arbetsuppgifter som blir tydligt manliga och kvinnliga i i organisationer? 

Vad ser du som största anledning till manliga och kvinnliga ”yrken”, ”branscher” och sektorer?  

Svensk forskning visar att ju högre upp i hierarkin man kommer blir det fler män och färre kvinnor. 

Vad ser ni som den största orsaken till denna statistik? Vad tycker du om det?  

Ser ni att det är olika krav på män och kvinnor i samma yrkesposition? I så fall på vilket sätt och 

varför?  

Finner ni i ert arbete att det finns specifika ramar för olika yrken? Hur är dess ramar skrivna och 

utav vem? Vem har bestämt denna struktur?  

Vilken roll har genus i jämställdhetsarbetet?  

Kulturens betydelse för jämställdhet 

Vilka normer och värderingar ser ni som styrande vad gäller jämställdhet?  
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I det arbete ni gör, de fakta och undersökningar. Ser ni några indikationer på att män orienterar sig 

mot varandra och att detta exkluderar kvinnor? I så fall på vilket sätt? Om nej, hur upplever ni att 

individer i de organisationer ni undersöker orienterar sig emot varandra?  

Upplevs män som normen på maktpositioner? Hur arbetar ni med att ändra detta?  

I ert arbete, finns det skillnader i vad en manlig och kvinnlig medarbetare jämförs mot? I så fall 

vilka skillnader? Gäller detsamma individuella egenskaper så som empati, dominans etc?  

Vilka organisationskulturer har ni lättast/svårast att samarbeta med?  

Avslutande frågor 

Övriga kommentarer?  
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Bilaga 2  

Hej X, 

 

Efter snart sex års studier på halvtid är det dags för mig att skriva en C-uppsats för att till sist få 

en kandidat I sociologi.  

Min intention är att skriva om jämställdhetsexperter som är specifikt inriktad på jämställdhet. 

Därför undrar jag om det finns möjlighet att få intervjua er för att kunna skriva en c-uppsats. Den 

kommer baseras på struktur och kultur där vi kommer utgå från er och era erfarenheter.   

 

Jag hade varit evigt tacksam om jag fick lov att göra min C-uppsats tillsammans med er. Finns 

det frågor besvarar jag dem mer än gärna och ni kan nå mig på mejl eller telefon enligt nedan. 

Hoppas att vi hörs och tack för den tid ni tog att läsa mitt mejl.  
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