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Förord 
 

Vi vill rikta ett varmt tack till teknikkonsultföretaget och dess anställda som har gjort den här 

studien möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Judit Krisztina Lindqvist för all värdefull 

hjälp och stöd under arbetets gång.  
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Sammanfattning 

Vårt syfte var att undersöka könsskillnad i upplevelse av lika villkor på arbetet för kvinnor 

och män vid ett teknikkonsultföretag med 739 anställda. Tidigare forskning har visat skillna-

der i lika villkor på arbetet mellan kvinnor och män (Harris, Gilbreath & Sunday, 2002; Ma-

rongiu & Ekehammar, 1999; Wicks & Bradshaw, 1999). Vi undersökte om könsskillnaden 

kunde förklaras utifrån fyra prediktorer: arbetsbelastning, lön och andra belöningsformer, 

arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter. För datainsamling distribuerade vi en enkät 

till samtliga anställda (N=418). Gruppjämförelsen visade att kvinnor upplevde lika villkor för 

könen i mindre utsträckning än män. Multipel regressions analys för kvinnor visade att upp-

levelse av lika villkor kunde prediceras till 47,2% utifrån modellen och att samtliga fyra pre-

diktorer var signifikanta. Mäns upplevelse av lika villkor kunde prediceras till 9,5% utifrån 

modellen och två av prediktorerna, arbetsplatsklimat och utvecklingsmöjligheter var signifi-

kanta. Resultaten diskuteras ur organisations- och samhällsperspektiv samt i relation till tidi-

gare studier.    

Nyckelord: arbetsbelastning, arbetsplatsklimat, könsskillnad, lön och andra belöningsformer, 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Abstract 

Our aim was to investigate gender difference in experience of equal conditions at work for 

women and men at a technical consultancy organization with 739 employees. Earlier studies 

have shown differences in work conditions for women and men (Harris, Gilbreath & Sunday, 

2002; Marongiu & Ekehammar, 1999; Wicks & Bradshaw, 1999). We investigated if gender 

differences could be explained by four predictor variables: workload, salary and other forms 

of rewards, workplace climate and development opportunities. To collect data we distributed 

a survey to all employees (N=418). A group comparison confirmed that women experienced 

less equal conditions for the genders than men did. Multiple regression analyses for women 

showed that our model predicted 47.2% of the variance displayed in the criterion variable. All 

four predictor variables were significantly related with women’s experience of equal condi-

tions at work. For men the model predicted 9.5% of the variance displayed in the criterion 

variable. Workplace climate and development opportunities were significantly related with 

men’s experience of equal conditions at work. The results are discussed from both an organ-

izational and society view in relation to earlier findings.  

Keywords: workload, workplace climate, gender difference, salary and other forms of      

rewards, development opportunities.  
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Introduktion 
 
En medarbetarenkät på ett teknikkonsultföretag med 739 anställda, varav 83 % män och 17 % 

kvinnor, som gjordes år 2010 har visat könsskillnad när det gäller svaret på följande påståen-

de: Inom (företaget) arbetar kvinnor och män på lika villkor. I undersökningen uppgav kvinn-

or i mindre utsträckning än män att påståendet är riktigt. Det väcker frågor om varför kvinnor 

och män har olika uppfattningar samt varför kvinnor i mindre utsträckning än män upplever 

att de arbetar på lika villkor. 

 En kanadensisk studie visar att rådande organisationskulturer belönar kvinnor och män 

olika (Wicks & Bradshaw, 1999). Författarna menar att kulturerna innehåller könsrelaterade 

värderingar som leder till ojämlika villkor på arbetsplatsen. Marongiu Ivarsson (2000) har i 

en svensk avhandling kommit fram till att stereotypa könsmönster i privat- samt arbetsliv 

skapar problem, men av olika slag, för kvinnor och män. Om personer på grund av kön upp-

lever olika förutsättningar kan det leda till uppfattningar om olika villkor.   

 Nyckeltalsinstitutet analyserar organisationer för att skapa en bild av hur väl de funge-

rar. Institutet har tagit fram ett arbetsvillkorindex, vilket bygger på följande nio dimensioner; 

anställningstrygghet, arbetsersättning, jämställdhet, kompetensutveckling, arbetsbelastning, 

arbetsmiljö, personalansvar, rehabilitering och turbulens (Lindmark & Önnevik, 2006).    

Dimensionerna har varit vägledande för sökord vi använt vid efterforskning bland tidigare 

studier. Dock var det svårt att hitta studier som undersökte könsskillnader i arbetslivet. 

Forskningen vi funnit har lett oss fram till följande fyra faktorer som kan tänkas orsaka en 

upplevelse av att kvinnor och män inte arbetar på lika villkor: arbetsbelastning, lön och andra 

belöningsformer, arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter, vilka presenteras närmare 

nedan.  

 

Arbetsbelastning 

Marongiu och Ekehammar (1999) har vid ett svenskt statligt verk undersökt en grupp anställ-

da som deltog i intern aspirantutbildning för nya ledare samt en kontrollgrupp. I båda grupp-

erna visade det sig att kvinnorna rapporterade högre belastning från arbete/familj och större 

svårigheter att kombinera arbete med privatliv än männen. Torkelson och Muhonen (2003) 

har jämfört upplevd arbetsrelaterad stress i ett svenskt telekomföretag. Enligt resultatet skilj-

de det inte mellan könen när hänsyn togs till arbetsuppgifter och position i företaget. Chefer 
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oavsett kön, upplevde dock högre arbetsbelastning och större hem – arbete konflikt än vad 

icke-chefer gjorde. Författarna menar att befattning och ansvarsnivå är relaterat till upplevd 

stress, dock inte kön. Torkelson och Muhonen (2003) menar även att resultat som indikerar 

könsskillnader i upplevd stress kan orsakas av att arbetsförhållandena skiljer sig åt mellan 

könen, vilket kan bero på en segregerad arbetsmarknad med typiskt kvinnliga och manliga 

yrken.  

Powell och Mainiero (1992) beskriver i sin översiktsartikel om kvinnors karriärvägar, 

hur kvinnor i större utsträckning än män, väljer att under olika perioder i livet investera tid i 

yrkeskarriär eller i familjen. Det reflekteras i hur kvinnor i större utsträckning tar föräldra-

ledigt samt arbetar deltid, vilket enligt författarna delvis beror på omgivningens förväntningar 

att kvinnan tar ett större ansvar för hem och familj. Enligt Statistiska Centralbyrån SCB 

(2010) arbetar 33% av svenska kvinnor deltid, motsvarande siffra för män är 10%. Kvinnors     

arbetstid har ett samband med antal barn och barnens ålder. Samma faktorer har dock inget 

samband med männens arbetstid.   

När båda parter yrkesarbetar visar det sig att det oftast är kvinnan som tar det största an-

svaret för de mest tidskrävande uppgifterna med hem och familj (Arnold, 2005). Det kan sät-

tas i relation till att kvinnor generellt sett har något högre sjukfrånvaro än män samt att kvinn-

or i större utsträckning än män upplever besvär av ängslan och oro (SCB, 2010). Personer 

som upplever för hög arbetsbelastning upplever att de har mindre tillgång till egna resurser än 

personer som upplever hanterbar arbetsbelastning. För hög eller för låg kravnivå på individen 

kan leda till ökad ohälsa och sämre prestationer. Optimal prestationsnivå sammanfaller med 

en upplevelse av hanterbara utmaningar enligt Yerkes-Dodson law (Arnold, 2005). Pugliesi 

(1999) tog upp betydelsen av arbetets komplexitet och självständighet, vilket tycks ha positi-

va effekter på personal. En låg nivå av komplexitet i arbetet betraktades vara en källa till 

stress av den anledningen att komplicerat arbete var utmanande samt gav möjlighet till ut-

veckling av olika färdigheter. Vidare fann Pugliesi (1999) inga könsskillnader hos universi-

tetsanställda i sårbarhet för arbetsrelaterad stress. Däremot upplevde kvinnor oro i större ut-

sträckning än män, i form av besvär som sömnsvårigheter, nedstämdhet, huvudvärk etc. Dock 

kontrollerades inte för familjesituation samt total arbetsbelastning i studien, vilket skulle 

kunna vara bakomliggande orsaker till könsskillnaderna, enligt författaren.  
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Lön och andra belöningsformer  

Harris, Gilbreath och Sunday (2002) konstaterar i en amerikansk studie att inom samma   

organisation har kvinnor lägre lön än män även när man kontrollerar för effekt av presta-

tionsnivå, ingångslön, utbildning, ålder, kravnivå samt position. Författarna menar att det kan 

finnas ytterligare faktorer att ta hänsyn till, till exempel arbetslivserfarenhet, som skulle   

kunna jämna ut skillnader mellan könen helt. Enligt studien var ojämlik ingångslön den    

faktor som skapade skillnad mellan könen. Då löneökningarna baserades på procentuella 

påslag ökade skillnaden successivt (Harris et al., 2002).  

Det kan finnas en risk att individuell lönesättning och individuella belöningssystem 

skapar upplevelser bland medarbetare om orättvisor och att alla inte arbetar på samma villkor 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Löneskillnader mellan kvinnor och män är generellt sett lägre i 

de yngre åldersgrupperna, innan familjebildning. Under den period när barnen är små stannar 

löneökningar ofta av för kvinnor, samtidigt som det är en period då män ökar sin lön som 

mest. Det glapp som uppstår följer med i den kommande löneutvecklingen (Landsorganisa-

tionen, 2010).  

Arnold (2005) menar att upplevelsen av en rättvis belöning i jämförelse med andra är 

betydelsefull för individen och leder till bättre prestationer. Lindmark och Önnevik (2006) 

beskriver olika former av belöningar inom en organisation. Belöningarna delades upp i tre 

olika grupper: monetära, icke-monetära i form av förmåner samt psykosociala belöningar. 

Psykosociala belöningar delas in i psykologiska samt sociologiska. Psykologiska belöningar 

kan handla om en inre upplevelse av att arbetet är betydelsefullt samt god självkänsla och 

självinsikt om sina kompetenser. Organisationen kan påverka individens upplevelse av     

psykologiska belöningar med uppmuntran och konstruktiv feedback från ledare och kollegor. 

Det stärker individens självförtroende vilket resulterar i att den anställde presterar bättre på 

sitt jobb. Sociologiska belöningar handlar främst om betydelsen av att tillhöra en viss grupp 

och få känna sig delaktig. Känslan av att göra något tillsammans med andra och uppleva ge-

menskap på arbetet stärker individen.  

Wicks och Bradshaw (1999) genomförde en enkätundersökning i kanadensiska organi-

sationer. Studien visade att män och kvinnor belönas för beteenden som stämmer med kultu-

rella könsstereotyper, till exempel att män belönas för mindre vänligt beteende medan kvinn-

or belönas för att vara vänliga. Resultatet tyder på att kvinnor får större möjlighet att erhålla 

belöningar i den stödjande organisationen än i den tävlingsinriktade organisationen. 
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Arbetsplatsklimat 

Catanzaro, Moore och Marshall (2010) undersökte hur manliga och kvinnliga studenter vid 

ett amerikanskt universitet påverkades av föreställningar de hade om organisationens kultur 

vid jobbansökningar. Deltagarna fick besvara frågeformulär om organisatoriska preferenser 

samt organisatoriska val om två hypotetiska organisationer, ena organisation hade en        

tävlingsinriktad/”maskulin” karaktär medan den andra organisationen hade en stödjan-

de/”feminin” karaktär. Resultatet tydde på att önskvärd kultur inom en organisation interage-

rar med kön. Studien visade att kvinnor var mer benägna än män att söka jobb inom en stöd-

jande organisation samt att män var mer benägna än kvinnor att söka sig till tävlingsinriktade 

organisationer. Samtidigt visade det sig att deltagarna, oavsett kön, föredrog att jobba i en 

organisation med stödjande kultur, även om lönen skulle bli lägre. Tävlingsinriktad kultur 

innebar i studien betoning på hög lön, karriärmöjligheter på bekostnad av privatliv samt   

tävlingsinriktad och självständig personlighet. Stödjande kultur innebar balans mellan arbete 

och familjeliv, hjälpsamhet mot kollegor och målinriktat samarbete men med lägre lön     

(Catanzaro et al., 2010). Vidare nämner författarna att Sverige och Holland karaktäriseras av 

en feminin kultur, det vill säga normen för både män och kvinnor är att skaffa välbetalda 

jobb, samt att de får stöd från samhället att prioritera tid med familjen. Kvinnorna i dessa 

kulturer som har en hög position förväntas inte ha egenskaper och beteenden som anses vara 

traditionellt manliga.  

Wicks och Bradshaw (1999) har i sin studie funnit att både kvinnor och män rapporte-

rade om en ideal organisationskultur som betonar relationer, vänlighet och acceptans av   

auktoritet för att skapa ett jämlikt klimat. Könsskillnader fanns dock då kvinnor i större ut-

sträckning än män önskade ett vänligare klimat, samt då kvinnor i mindre utsträckning än 

män ansåg det viktigt med acceptans av auktoritet. Författarna menar att det senare kan bero 

på hur kvinnor upplever auktoriteter, eller chefer, som ett hinder för deras utveckling. 

Sandra Bem’s teori om könsroller refererar till individens utveckling av könsbundna  

föreställningar om vad som anses kvinnligt och manligt. Redan från barndomen lär man sig 

hur män och kvinnor bör bete sig och utvecklar utifrån föreställningarna specifika köns-

scheman. Teorin kan relateras till könsskillnader inom olika organisationskulturer på så sätt 

att män kan dras mer till en tävlingsinriktad organisation som överensstämmer med deras 

värderingar, medan kvinnor kan uppleva en stödjande organisation som mer önskvärd (i Ca-

tanzaro et al., 2010). 
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Social rollteori förklarar hur män och kvinnor anpassar sig efter samhällets förväntning-

ar utifrån sitt kön. Könstypiska roller ur arbetssynpunkt involverar att män i större utsträck-

ning värdesätter yrkesrollen och kvinnor familjerollen. Den organisationskultur vars värde-

ringar bäst överensstämmer med individen, är den kultur som individen föredrar och troligast 

väljer. Könsroller skulle kunna vara en orsak till att betydelsen av en stödjande organisation 

är större för kvinnor än män (Catanzaro et al., 2010). 

Koberg och Chusmir (2001) har i en amerikansk studie undersökt skillnader mellan 

kvinnor och män när det gäller upplevd könsrollkonflikt (sex role conflict, SRC) i förhållande 

till exempelvis arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse samt behov av makt. SRC innebär 

att individen kan uppleva en konflikt gentemot de förväntningar omgivningen har på grund 

av individens kön. Det visade sig att kvinnor oavsett befattning, upplevde högre SRC än män 

samt att kvinnliga chefer upplevde högre SRC än kvinnor som inte var chef. Män rapportera-

de mer behov av makt än kvinnor. För arbetsengagemang samt arbetstillfredsställelse upp-

täcktes inga könsskillnader.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

Powell och Mainiero (1992) finner i sin översiktsartikel om kvinnors karriärvägar, att den 

föreslagna modellen för att gynna kvinnors utveckling lika väl kan passa män. Utgångs-

punkterna i modellen är ett livslångt och holistiskt perspektiv med fokus på subjektiva/mjuka 

värden samt åtgärder som underlättar kombinationen arbetsliv/privatliv. Författarna föreslår 

vidare alternativa utvecklingsmöjligheter anpassade även för kvinnors arbetsliv, som kan 

påverkas mer av avbrott främst på grund av småbarn. Statistiska Centralbyråns demografiska 

rapport från 2007 visar att kvinnor som tagit lång föräldraledighet påverkas i sin fortsatta 

karriär genom att få minskade möjligheter till befordran.  

Sturges, Conway och Liefooghe (2010) undersökte könsskillnader för karriärbeteende i 

ett mediebolag i Storbritannien. Upplevt stöd från organisationen främjade männens karriär-

beteende, medan kvinnor gynnades av stöd från närmsta chef. Författarna fann dock inga 

könsskillnader när det gäller strävan mot personlig utveckling genom nätverkande och syn-

liggörande av egna prestationer.  

En svensk studie som också undersökte karriärbeteende fann att en intern aspirant-

utbildning med syfte att skapa intresse för ledarpositioner hade större betydelse för kvinnors 

avancemang än för mäns (Marongiu & Ekehammar, 1999). Författarna menar att ställnings-
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tagandet ser olika ut beroende på kön. För kvinnor var beslutsvägen att bli ledare längre och 

innefattade hänsyn till familjeansvar, vilket inte påverkade männens beslut i samma          

omfattning. Vidare fann författarna att instrumentell personlighet var huvudprediktor för 

avancemang till ledare, vilket kan bero på en rådande kultur och stereotypa föreställningar 

om ledaregenskaper. Instrumentella personlighetsdrag kännetecknas av självständigt, besluts-

fattande, tävlingsinriktat och aggressivt beteende, vilka traditionellt sett kan anses maskulina. 

Relationsorienterade personlighetsdrag utmärks av delegerande, samarbetande och kommuni-

cerande beteende, nära förknippat med omhändertagande och stödjande som kan anses     

traditionellt mer feminint (Marongiu & Ekehammar, 1999).  

De Pater, Van Vianen och Bechtoldt (2010) genomförde två studier på ett farmaceutiskt 

företag i Nederländerna för att undersöka könsskillnader angående möjlighet till utvecklande 

arbetsuppgifter. Resultatet visade att kvinnorna hade färre utvecklande erfarenheter i sina 

jobb än sina manliga kollegor. Resultatet bibehölls även när man kontrollerade för effekter av 

egen ambition. I den andra studien på samma företag tog forskarna reda på om det uppstod 

skillnad när arbetsledare fördelade utvecklande arbetsuppgifter, det vill säga om könen er-

bjöds utvecklande arbetsuppgifter i olika utsträckning. Resultatet indikerade att arbetsledarna 

påverkade fördelningen utifrån könstillhörighet och att deras beslut medförde att kvinnorna 

fick färre utvecklande arbetsuppgifter än männen. Enligt författarna har tidigare studier visat 

att de som hade utvecklande uppgifter tidigt i sin karriär blev mer framgångsrika efter flera år 

än de som fick mindre    krävande arbetsuppgifter. Författarna menar att kvinnor får sämre 

möjlighet att synas i organisationen samt att omfattningen av deras ansvar minskar, vilket kan 

resultera i att kvinnor får färre befordringsmöjligheter än män.  

De Pater et al. (2010) kopplar resultatet till ”leader-member exchange” teori som kan 

förklara skillnader i beslutstagandet hos de högre cheferna. Enligt teorin utvecklar ledare  

separata relationer med varje underordnad som en följd av de sociala utbytena mellan ledare 

och underordnad. Relationer kan vara höga eller låga, de första kännetecknas av ömsesidig 

lojalitet och förtroende. Författarna menar även att könet på de underordnade kan påverka hur 

väl arbetsledarna identifierar sig med de anställda. Eftersom de flesta arbetsledare var män 

kan de vara mer benägna att tilldela utvecklande uppgifter till manliga istället för kvinnliga 

anställda.  

Tidigare forskning och statistik visar alltså att arbetslivet kan erbjuda olika villkor för 

kvinnor och män, vilket kan få många oönskade effekter. 
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Syfte 

Vi finner det därför intressant att närmare undersöka vad som kan förklara könsskillnaden i 

upplevelse av lika villkor för kvinnor och män på teknikkonsultföretaget. Faktorer vi kommer 

undersöka närmare är: 

Arbetsbelastning – upplevelse av stress och svårighet att kombinera arbetsliv med privatliv.  

Lön och andra belöningsformer – upplevelse av rättvis/orättvis lön och andra belöningar.   

Arbetsplatsklimat – upplevelse av ett tävlingsinriktat klimat respektive ett stödjande klimat.  

Utvecklingsmöjligheter – upplevelse av möjligheter till utveckling.  

 

Av den anledningen utgår vi från följande hypoteser: 

H1: Det finns en könsskillnad i upplevelse av att kvinnor och män arbetar på lika villkor på 

teknikkonsultföretaget.  

H2: Man kan förklara kvinnors upplevelse av att arbeta på lika villkor utifrån arbetsbelast-

ning, lön och andra belöningsformer, arbetsplatsklimat och utvecklingsmöjligheter. 

H3: Man kan förklara mäns upplevelse av att arbeta på lika villkor utifrån arbetsbelastning, 

lön och andra belöningsformer, arbetsplatsklimat och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Metod  

Teknikkonsultföretaget tog kontakt med Linnéuniversitetet med förfrågan om en undersök-

ning för att bättre förstå vilka faktorer som kan förklara könsskillnaden i upplevelse av lika 

villkor inom organisationen.  

 

Deltagare 

En totalundersökning gjordes. En fil erhölls från teknikkonsultföretaget innehållande samtliga 

739 anställda. För åtta av dem saknades e-postadressen varför dessa ströks ur listan. Enkäten 

skickades som personlig länk via e-post till 731 anställda, varav 83% män och 17% kvinnor 

vid teknikkonsultföretaget. Enkäten besvarades av 418 personer, varav 81% män och 19%  

kvinnor. De anställda arbetar vid ca 20 olika kontor utspridda i Sverige och av varierande 
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storlek. Deltagarna var mellan 23 och 67 år, medelålder var 40 år och standardavvikelse 

10,13. Av deltagarna var 76% gifta eller sambo, 19% ensamstående samt 5% särbo. Totalt 

51% av deltagarna hade hemmavarande barn. När det gäller tjänstgöringsgrad arbetade 91% 

heltid och 7% jobbade deltid på teknikkonsultföretaget. 

Det interna bortfallet bestod av ett mindre antal personer som inte besvarat enkäten full-

ständigt. Åtta personer har inte besvarat påståendena om lön/belöning, två personer har inte 

besvarat kategorin om arbetsplatsklimat. Därutöver har enstaka personer ej besvarat något 

enskilt påstående. Samtliga 418 respondenter ingår i vårt underlag, men vid analyser har en-

dast deltagare som besvarat aktuella påståenden inkluderats genom ”exclude cases pairwise”. 

Externt bortfall, det vill säga alla som ej besvarat enkäten, bestod av 43% av de anställda.   

 

Material och process 

Vid framtagning av enkäten (se bilaga I) har olika undersökningar som utförts av Statistiska 

Centralbyrån om arbetsmiljö och arbetsvillkor, varit vägledande. Frågor och påståenden har 

valts ut som kan anses ha hög ’face validity’ (ungefär omedelbar validitet) för denna studie. I 

några fall har justeringar gjorts för att påståendena ska passa i undersökningen. Några påstå-

enden har vi skapat själva för att kunna pröva våra hypoteser. Påståendena avser mäta upp-

levelse av lika villkor i arbetet utifrån fyra olika perspektiv: arbetsbelastning, lön och andra 

belöningsformer, arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter. Deltagarna har fått markera i 

vilken utsträckning varje påstående stämmer med deras individuella upplevelse på en skala 

med sex olika alternativ från ”Stämmer helt och hållet” till ”Stämmer inte alls”, där      

”Stämmer helt och hållet” gav ett poäng och ”Stämmer inte alls” gav sex poäng. Se tabell 1 

hur hög respektive låg poäng ska tolkas. 

Arbetsbelastning – i påstående 11a till 11f har deltagarna fått ta ställning till bland annat 

”Jag upplever stress i samband med mitt arbete” och ”Jag har största ansvaret för hushålls-

arbete i mitt hem”. Följande påståenden var inverterade: 11a, 11b, 11d samt 11e. 

Lön och andra belöningsformer – upplevelsen mäts med påståenden som ”Jag tycker att 

min lön är rättvis gentemot mina kollegors lön” och ”Goda arbetsinsatser uppmärksammas på 

mitt företag” med item 12a till 12d. 

Arbetsplatsklimat – i påstående 13a till 13g har deltagarna svarat på exempelvis ”Jag 

brukar få hjälp av mina arbetskamrater om jag har svårigheter i mitt arbete” och ”Jag har lika 

stort inflytande som mina kollegor på arbetet”. Item 13f och 13g var inverterade.  
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Utvecklingsmöjligheter – i 14a till 14h fick deltagarna ta ställning till bland annat ”Jag 

upplever att det finns utvecklingsmöjligheter för mig på min arbetsplats” och ”Jag upplever 

mitt arbete som enformigt”. Inverterat påstående var 14c. 

Summering av påståendena för ovanstående variabler gav fyra skalpoäng, det vill säga 

varje individs medelvärde på respektive skala. Det avslutande påståendet 14i ”Kvinnor och 

män arbetar på lika villkor på mitt företag” avser mäta den beroende variabeln. 

 

Tabell 1. Betydelsen av låg respektive hög poäng på variablerna. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 Låg poäng Hög poäng 
 _______________________________________________________________________________________________________  

1. Arbetsbelastning - skalpoäng Hanterbar belastning och Hög belastning och 

 balans arbete/privatliv obalans arbete/privatliv 

2. Lön/belöningsformer - skalpoäng Fördelas rättvist Fördelas orättvist 

3. Arbetsplatsklimat - skalpoäng Stödjande klimat Tävlingsinriktat klimat 

4. Utvecklingsmöjligheter - skalpoäng Hög utvecklingsmöjlighet Låg utvecklingsmöjlighet 

5. Lika villkor för kvinnor och män Arbetar på lika villkor Arbetar ej på lika villkor 

 _______________________________________________________________________________________________________  

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs alfa, mean inter-item korrelationer 

samt antal deltagare (N) 

 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 M SD Cronbachs M(iic)  N                             

   alfa 
 _______________________________________________________________________________________________________  

1. Lika villkor  2,42 1,10   -   -                   415 

2. Arbetsbelastning 3,20 0,74 0,64 0,26          409 

3. Lön/belöningsformer 3,45 0,91 0,88 0,65          399 

4. Arbetsplatsklimat 2,69 0,61 0,65 0,21               406   

5. Utvecklingsmöjligheter 2,81 0,84 0,90 0,55          413 

 _______________________________________________________________________________________________________  

 

Itemanalys av påståenden om arbetsbelastning, lön och andra belöningar, arbetsplats-

klimat samt utvecklingsmöjligheter utfördes, för Cronbachs alfa samt mean inter-item korre-
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lationer, se tabell 2. Vid färre än tio items kan Cronbachs alfa vara missvisande och mean 

inter-item korrelation redovisas. Värden bör vara över 0,20 (Pallant, 2005). Med utgångs-

punkt i itemanalys av de ingående påståendena i varje skala, anser vi att vi uppnått god relia-

bilitet för lön/belöningsformer samt utvecklingsmöjligheter med Chronbachs alfa 0,88      

respektive 0,90. För arbetsbelastning (alfa = 0,64) samt arbetsplatsklimat (alfa = 0,65) under-

stiger alfa det rekommenderade värdet 0,70, vilket kan vara problematiskt för reliabiliteten. 

Hinkins (1995) översikt av användandet och utvärdering av skalor visade dock att 12% av de 

publicerade artiklarna rapporterade alfavärden mellan 0,55 – 0,70.  

 

Procedur 

För att samla in data har enkätverktyg Query & Report använts under Linnéuniversitetets 

licensavtal med Artologik. Teknikkonsultföretaget delgav en fil innehållande namn samt      

e-postadress till samtliga anställda. Företaget publicerade även en kort information till de 

anställda på sin hemsida för att informera om enkätundersökningen. Varje anställd erhöll 

därefter ett e-postmeddelande innehållande en kort presentation av studien samt personlig 

länk till inbjudan och enkät. Deltagarna kunde välja att följa en direktlänk eller att själva  

logga in med personliga lösenord som följde i e-postmeddelandet. Enkäten kunde besvaras 

endast en gång per deltagare, därefter stängdes åtkomst till enkäten.  

 Deltagarna erhöll information om konfidentialitet, frivillighet samt en generell beskriv-

ning av studiens syfte att undersöka upplevelse av arbetssituation inom en organisation.    

Avsikten med att inte beskriva syftet i detalj var att undvika påverkan på deltagarnas svar. 

Deltagarna fick totalt nio dagar på sig att besvara enkäten. Påminnelse skickades ut vid två 

tillfällen till de som ej svarat. 

 Efter avslutad insamling av data fördes svaren över till Excel, och kunde därefter     

behandlas i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

 

Databehandling  

Variablerna kön, ålder, civilstånd, heltid/deltid, lika villkor, lön/belöning samt utvecklings-

möjligheter uppfyllde inte normalitetskravet på grund av skevhet, därför valdes en icke para-

metrisk analys, Mann-Whitney U test för att testa H1. Spearman´s rho beräknades vid korre-

lation med skeva variabler, övriga korrelationer utfördes med Pearsons r.  
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 Fortsatta analyser skedde uppdelat i två grupper, kvinnor respektive män. Variablerna 

prövades separat för grupperna. För kvinnor beräknades korrelationer med civilstånd samt 

heltid/deltid med Spearman´s rho på grund av skevhet. För män gällde detsamma för ålder, 

civilstånd, heltid/deltid, lika villkor, lön/belöning samt utvecklingsmöjligheter. Övriga korre-

lationer beräknades med Pearsons r. Inför multipel regressionsanalys transformerades variab-

lerna lika villkor, lön/belöningsformer samt utvecklingsmöjligheter genom rangordning för 

gruppen män. Kraven på multicollinearitet samt multivariata outliers uppfylldes för båda 

grupperna.  

 

Resultat 

 

H1: Det finns en könsskillnad i upplevelse av att kvinnor och män arbetar 

på lika villkor på teknikkonsultföretaget. 

Mann-Whitney U test visade en signifikant könsskillnad (p < 0,0005) i upplevelse av lika   

villkor (kriterievariabel) på teknikkonsultföretaget. Männen upplevde i större utsträckning än 

kvinnor att båda könen arbetar på lika villkor, vilket stödjer vår hypotes H1. Ingen av de fyra 

prediktorerna gav signifikant resultat vid en gruppjämförelse, se tabell 3. Arbetsbelastning 

samt arbetsplatsklimat är nära signifikant nivå, det vill säga när p < 0,05. Kvinnor rapporterar 

något högre arbetsbelastning och svårighet att kombinera arbete med privatliv än män.   

Kvinnor rapporterar även ett något mer stödjande arbetsplatsklimat i jämförelse med män. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för män och kvinnor, medelvärden, standardavvikelser, medel-

värdesskillnader samt p-värde för Mann-Whitney U-test. 

                

                                                             Män (N=338 )                Kvinnor (N=79 ) 

Variabel (poäng)          M              SD            M             SD                  M-skillnad     ( p) 

Lika villkor (1-6) 

Arbetsbelastning (1-6)                                                      

       2,30            0,99    

       3,18            0,74                      

          2,92         1,29 

          3,30         0,70   

      -0,63        (0,000) 

       -0,16       (0,054) 

Lön/belöningsformer (1-6)        3,40            0,90           3,60         0,98        -0,17       (0,105) 

Arbetsplatsklimat (1-6)        2,70            0,61           2,57         0,63         0,14       (0,053) 

Utvecklingsmöjligheter  (1-6)        2,80            0,83           2,76         0,87         0,05       (0,876) 
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 Korrelationstabellen för samtliga deltagare visar signifikant samband mellan lika vill-

kor och samtliga variabler förutom med ort och hemmavarande barn, se tabell 4.   Kön har ett 

signifikant samband med heltid/deltid och visar att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning 

än män.  

 Korrelationskoefficienter mellan samtliga variabler förutom ort har kalkylerats separat 

för könen, se tabell 5 och 6. Hos kvinnor finns ett signifikant samband mellan att ha barn och 

arbeta deltid då rho= -0,43 samt p<0,01, medan för män finns inget samband. Det finns även 

ett signifikant samband då kvinnor arbetar deltid i större utsträckning när de är gifta/sambo 

eftersom rho=-0,25 samt p<0,05, vilket inte gäller för män. 

 

Tabell 4. Korrelationstabell för samtliga deltagare, N = 417-390. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

                                                                                                                                                     
1. Kön - -0,056 -0,073  0,278 ** -0,084 -0,057 0,206** 0,095 0,081 -0,096 -0,008       

2. Ålder             -0,056   -  -0,232** 0,080 -0,207** 0,094 0,204** -0,165** -0,009  0,088 0,059    

3. Civilstånd       -0,073 -0,232** -  -0,134**  0,429** -0,052  -0,126*  0,263**  0,033 0,142** 0,069 

4. Heltid/deltid   0,278**  0,080 -0,134** - -0,158** 0,017 0,130** -0,022  0,000 -0,031 0,026 

5. Barn hemma   -0,084  -0,207** 0,429** -0,158** - -0,028  -0,010 0,095  0,049  0,162** 0,098* 

6. Ort             -0,057 0,094 -0,052  0,017  -0,028  -  0,029 -0,030  0,016  0,001 0,097  

7. Lika villkor 0,206** 0,204** -0,126* 0,130** -0,010 0,029 - 0,115* 0,204** 0,329** 0,297**      

8. Arbetsbelastn.  0,095  -0,165** 0,263** -0,022  0,095 -0,030  0,115* -  0,235**  0,320** 0,144**         

9. Lön/belöning 0,081 -0,009 0,033  0,000 0,049 0,016 0,204** 0,235**  -  0,406** 0,371**             

10. Arb.pl.klimat -0,096 0,088 0,142**  -0,031 0,162**  0,001 0,329**  0,320** 0,406** -  0,507**                                                                                                                                                                                  

11. Utv.möjlighet  -0,008 0,059 0,069 0,026  0,098* 0,097 0,297** 0,144** 0,371** 0,507** - 

    

 ______________________________________________________________________________________________________________  

*Korrelation är signifikant vid 0,05.  

** Korrelation är signifikant vid 0,01. 
 

 

 
 

 

För kvinnor har arbetsbelastning signifikant samband med upplevelse av lika villkor 

och arbetsplatsklimat, se tabell 5. Det vill säga kvinnor som rapporterar hög arbetsbelastning 

upplever mer olika villkor samt även ett mer tävlingsinriktat klimat. För män visar korrelatio-

nerna att samtliga variabler förutom lika villkor har signifikant samband med arbetsbelast-

ning, se tabell 6.  



 15 

Tabell 5. Korrelationstabell för kvinnor, N=79-76. 

___________________________________________________________________________  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

___________________________________________________________________________  

1. Ålder - 0,024 0,157 -0,252* 0,030 -0,149 -0,067 -0,136 0,095  

2. Civilstånd 0,024 - -0,246* 0,305** -0,025 0,165 0,130 0,130 -0,040 

3. Heltid/deltid 0,157 -0,246* - -0,429** 0,124 0,064 0,171 0,105 0,166 

4. Barn hemma -0,252* 0,305** -0,429** - -0,033 -0,083 -0,085 0,123 -0,055 

5. Lika villkor 0,030 -0,025 0,124 -0,033 - 0,343** 0,520** 0,620** 0,464** 

6. Arbetsbelastn. -0,149 0,165 0,064 -0,083 0,343** - 0,173 0,302** 0,085 

7. Lön/belöning -0,067 0,130 0,171 -0,085 0,520** 0,173 - 0,532** 0,341** 

8. Arbetspl.klimat -0,136 0,130 0,105 0,123 0,620** 0,302** 0,532** - 0,426** 

9. Utv.möjlighet 0,095 -0,040 0,166 -0,055 0,464** 0,085 0,341** 0,426** - 

___________________________________________________________________________  
*Korrelation är signifikant vid 0,05. 

**Korrelation är signifikant vid 0,01.  

 

 

Tabell 6. Korrelationstabell för män, N=338-313. 

___________________________________________________________________________  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

___________________________________________________________________________  

  

1. Ålder - -0,277** 0,091 -0,190** 0,268** -0,172** -0,011 0,131* 0,049  

2. Civilstånd -0,277** - -0,077 0,448** -0,124* 0,292** 0,018 0,137* 0,088 

3. Heltid/deltid 0,091 -0,077 - -0,007 0,059 -0,137* -0,139* -0,057 -0,033 

4. Barn hemma -0,190** 0,448** -0,007 - 0,031 0,145** 0,095 0,167** 0,122* 

5. Lika villkor 0,268** -0,124* 0,059 0,031 - 0,029 0,119* 0,292** 0,273** 

6. Arbetsbelastn. -0,172** 0,292** -0,137* 0,145** 0,029 - 0,248** 0,350** 0,166** 

7. Lön/belöning -0,011 0,018 -0,139 0,095 0,119* 0,248** - 0,417** 0,398** 

8. Arbetspl.klimat 0,131* 0,137* -0,057 0,167** 0,292** 0,350** 0,417** - 0,546** 

9. Utv.möjlighet 0,049 0,088 -0,033 0,122* 0,273** 0,166** 0,398** 0,546** - 

___________________________________________________________________________  
*Korrelation är signifikant vid 0,05. 

**Korrelation är signifikant vid 0,01.  
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H2: Man kan förklara kvinnors upplevelse av att arbeta på lika villkor utifrån          

arbetsbelastning, lön och andra belöningsformer, arbetsplatsklimat och utvecklings-

möjligheter. 

Vi har gjort Standard MRA (multipel regression analys) för kvinnor. Effekten är 0,47 (Adjus-

ted R Square = 0,472), det vill säga 47,2% av variansen i upplevelse av lika villkor (kriterie-

variabel) förklaras av prediktorerna, enligt vår modell. Modellen visar att det finns en eller 

flera prediktorer som förklarar upplevelsen av lika villkor för kvinnor, då F (4,71) = 17,739,          

p < 0,0005, vilket ger stöd för vår hypotes H2. Samtliga fyra prediktorer är signifikanta och 

har ett positivt samband med kvinnors upplevelse av lika villkor på arbetet, se tabell 7. Det 

innebär att låga skalpoäng predicerar låg poäng på lika villkor. Kvinnor upplever alltså mer 

lika villkor då de rapporterar ett stödjande arbetsplatsklimat, höga utvecklingsmöjligheter, 

rättvist fördelad lön/belöningsformer samt hanterbar arbetsbelastning och balans mellan arbe-

te och privatliv.  

 

H3: Man kan förklara mäns upplevelse av att arbeta på lika villkor utifrån arbetsbe-

lastning, lön och andra belöningsformer, arbetsplatsklimat och utvecklingsmöjligheter. 

Vi har gjort Standard MRA (multipel regression analys) för män. Effekten är 0,10 (Adjusted 

R Square = 0,095), det vill säga 9,5% av variansen i lika villkor (kriterievariabel) förklaras av 

prediktorerna, enligt vår modell. Enligt modellen finns en eller flera prediktorer som kan  

förklara upplevelse av lika villkor för män, då F (4,309) = 9,188, p < 0,0005, vilket stödjer 

vår hypotes H3 delvis. För män är arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter signifikanta 

faktorer med positivt samband för att predicera upplevelsen av lika villkor på arbetet, se   

tabell 7. Män upplever därmed mer lika villkor när de rapporterar stödjande arbetsplatsklimat 

samt höga utvecklingsmöjligheter. Lön/belöningsformer samt arbetsbelastning och balans 

mellan arbete och privatliv predicerar enligt resultatet inte hur män upplever lika villkor.  
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Tabell 7. Standard MRA sammanfattning. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

                                                      Män                                                       Kvinnor                           

 

       β                   p≤                                       β                       p≤                                     
 

                                  

 Arbetsbelastning -0,06                 0,294                                 0,18                  0,046 

 Lön/belöningsformer -0,03                 0,654                                 0,23                  0,027 

Arbetsplatsklimat  0,23                 0,001                                 0,35                   0,002 

Utvecklingsmöjligheter  0,18                 0,008                                 0,22                   0,021 

 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka faktorer som kan förklara könsskillnad i upplevelsen av att 

kvinnor och män arbetar på lika villkor vid ett teknikkonsultföretag. Resultaten visar att 

kvinnor upplever i mindre utsträckning än män, att båda könen arbetar på lika villkor, vilket 

stödjer företagets tidigare medarbetarenkät. Könsskillnader finns även då samtliga fyra     

prediktorer - arbetsbelastning, lön/belöningsformer, arbetsplatsklimat samt utvecklings-

möjligheter - förutsäger upplevelsen av lika villkor för kvinnor, för män däremot gäller det 

endast två prediktorer – arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter.  

För män, i motsatts till kvinnor, har därmed arbetsbelastning samt lön/belöningsformer 

inget samband med upplevelse av lika villkor. Män har lägre medelvärden än kvinnor för de 

båda variablerna, vilket tyder på att de upplever lägre arbetsbelastning och mer balans mellan 

arbete och privatliv samt mer rättvis lön och andra belöningsformer. Det överensstämmer 

med studier och statistik som visar att kvinnor tar mer ansvar för arbete med hem och familj, 

och därmed kan uppleva högre arbetsbelastning och mer stress (Arnold, 2005; Marongiu & 

Ekehammar, 1999; Powell & Mainiero, 2001; SCB, 2010) samt att kvinnor har lägre lön än 

män (Harris et al., 2002; Landsorganisationen, 2010). Vi menar att om kvinnor upplever hög-

re arbetsbelastning, mer stress och svårigheter med att kombinera arbetsliv och privatliv än 

män, kan det vara en orsak till att de upplever sig ha sämre villkor eftersom det kan påverka 

möjlighet till deltagande i olika aktiviteter, utbildningar, resor med mera. Forskning visar att 
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traditionella könsroller samt social rollteori kan vara en del av förklaringen, kvinnor förvän-

tas prioritera hem och familj i större utsträckning än vad män förväntas göra (Catanzaro et al., 

2010). Det stämmer dock inte enligt Torkelson och Muhonen (2003) som menar att köns-

skillnad i upplevd stress beror på befattning och ansvarsnivå istället för kön. Pugliesi (1999) 

finner heller inga könsskillnader för arbetsrelaterad stress, men påpekar indikationer på att 

kvinnor upplever högre total arbetsbelastning än män. Vi spekulerar att kvinnor kan uppleva 

större arbetsbelastning än män, eftersom mycket tyder på att kvinnorna tar större del av an-

svaret för hem och familj i kombination med att de ska lyckas på arbetsmarknaden. Det visar 

sig då kvinnor oftare arbetar deltid, vilket har ett samband med antal barn, i motsatts till män 

(SCB, 2010). Vi tänker oss även att arbete med hem och familj eventuellt fördelas jämnare 

mellan könen i den yngre generationen, med tanke på att vad som anses traditionellt manligt 

och kvinnligt förändras över tid. 

För kvinnor på teknikkonsultföretaget förutsäger upplevelsen av rättvis lön och andra 

belöningsformer upplevelsen av lika villkor, vilket stämmer med Landsorganisationen (2010) 

samt Harris et al. (2002) som visar att kvinnor tjänar mindre än män även vid kontroll för 

prestationsnivå, ingångslön, utbildning, ålder, kravnivå samt position. Om kvinnor generellt 

får eller begär lägre ingångslön än män (Harris et al., 2002) kan det vara svårt för dem att 

senare kompensera sig för det, bland annat på grund av individuell lönesättning (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Stereotypt manligt beteende och instrumentell personlighet kan belönas mer 

än stereotypt kvinnligt beteende som är mer relationsinriktat (Catanzaro et al., 2010; Wicks & 

Bradshaw, 1999) vilket kan stödjas med vårt resultat eftersom lön/belöningsformer inte förut-

säger hur männen upplever lika villkor i motsatts till kvinnorna. Det verkar logiskt att perso-

ner som upplever orättvis lön och/eller andra belöningar också upplever olika villkor. Vidare 

menar vi att varje individs upplevelse är subjektiv i någon utsträckning, vilket kan påverka 

hur rättvist man upplever belöningssystemet. Vi menar att fokus på psykosociala belöningar 

och strävan mot könsneutral lön och andra förmåner skapar bättre förutsättningar för upp-

levelse av lika villkor. Psykosociala belöningar kan vara en viktig komponent även för bättre  

kompetensutveckling, då det kan leda till bättre självkänsla och mer självinsikt (Lindmark & 

Önnevik, 2006).  

För båda könen predicerar ett stödjande arbetsplatsklimat upplevelse av mer lika villkor 

på arbetsplatsen. Det överensstämmer med Wicks och Bradshaw (1999) som visar att stöd-

jande klimat förespråkas av både kvinnor och män som mer önskvärt. Det finns dock studier 

som visar att ett stödjande klimat är mer betydelsefullt för kvinnor än män (Catanzaro et al., 
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2010; Sturges et al., 2010). På ett mansdominerat företag kan arbetsplatsklimatet vara mer 

uppgiftsorienterat och tävlingsinriktat än relationsorienterat och stödjande (Catanzaro et al., 

2010). Enligt oss kan det orsaka att personer som är mer relationsinriktade inte upplever 

samma delaktighet, vilket kan få negativa effekter på utveckling och karriärmöjligheter. I 

förlängningen kan det drabba kvinnors möjlighet och förutsättningar att göra karriär inom 

företaget i större utsträckning än vad det drabbar män. Även De Pater et al. (2010) visade att 

manliga arbetsledare fördelade utvecklande uppgifter främst till manliga medarbetare och att 

kvinnor fick färre utvecklande uppgifter även då man kontrollerade för effekt av egen ambi-

tion.  Författarna kopplar resultatet till ”leader-member-exchange” teori och menar att över-

representation av män i ledarpositioner kan vara orsaken samt att män är mer benägna att 

identifiera sig med andra män och därför tilldelar dem utvecklande uppgifter i större ut-

sträckning. Eftersom teknikkonsultföretaget är en mansdominerad arbetsplats spekulerar vi 

att kan det förhålla sig så även där. Vi menar att sådana beteenden kan ske på ett omedvetet 

plan och grunda sig i kulturella och organisatoriska värderingar och attityder samt stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män.  Det kan skapa en miljö där män känner sig hemma och 

inte finner anledning att ifrågasätta, men där kvinnor känner sig exkluderade i vissa samman-

hang. 

Gruppjämförelsen visade att kvinnorna på teknikkonsultföretaget upplevde ett något 

mer stödjande klimat än männen, vilket kan verka motsägelsefullt till ovanstående. En      

förklaring skulle kunna vara att kvinnor är mer benägna att söka hjälp och stöd från sin     

omgivning, vilket kan påverka omgivningens agerande genom mer stöd just emot kvinnor. 

Motsatt förhållande skulle gälla för män, det vill säga att män söker mindre hjälp, får klara 

sig själva i större utsträckning och upplever ett mer tävlingsinriktat klimat. Betoning på stöd-

jande arbetsplatsklimat verkar dock viktigt för både kvinnor och män för att skapa lika villkor 

(Wicks & Bradshaw, 1999), enligt Catanzaro (2010) även på bekostnad av lägre lön. Vi   

tänker oss att stödjande och relationsinriktat arbetsplatsklimat kan öka flexibilitet, kompetens 

och effektivitet när medarbetare i större utsträckning tar och ger råd i form av konstruktiv 

feedback.    

För båda könen predicerar goda utvecklingsmöjligheter en känsla av mer lika villkor på 

arbetsplatsen. Enligt Sturges et al. (2010) skiljer sig kvinnors karriärbeteende mot mäns på så 

sätt att kvinnor gynnas av stöd från närmsta chef och män främjas av stöd från organisatio-

nen.  Även Marongiu och Ekehammar (1999) finner könsskillnad då kvinnors karriär under-

lättas av intern ledaraspirantutbildning, vilket inte var betydelsefullt för män. Författarna me-
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nar vidare att kvinnor tar hänsyn till familjeansvar inför sina beslut, vilket inte gällde män. Vi 

menar att karriärvägarna på teknikkonsultföretaget kan vara mer anpassade för män, vilket 

kan få negativ inverkan på kvinnors möjligheter. Om kvinnor tar karriärbeslut med större 

hänsyn till familj kan det vara svårt att påverka för organisationen. Sturges et al. (2010) fann 

inga könsskillnader i strävan mot utveckling, vilket indikerar att utveckling är lika viktigt för 

båda könen. Vi menar att översyn av utvecklingsmöjligheter ur ett genusperspektiv kan leda 

till upptäckt av var eventuella förbättringar kan sättas in.  

Powell och Mainieros (1992) resultat förespråkar ett förhållningssätt till karriär och    

utveckling både för kvinnor och män, med fokus på flexibilitet och alternativa utvecklings-

möjligheter ur ett livslångt perspektiv. Vi menar att ökad flexibilitet i arbetslivet och en    

inställning till livslångt lärande tyder på en sådan utveckling. Vi tror även att förändringarna 

kan ställa nya krav på både kvinnor och män när det gäller gränsdragning och balans för att 

uppnå optimal prestationsnivå med hanterbara utmaningar, som även nämns av Arnold 

(2005).  

Flera författare och undersökningar återkommer till familjebildning och hur det inver-

kar på kvinnors liv och karriär i förhållande till män (Koberg & Chusmir, 2001; Marongiu & 

Ekehammar, 1999; Powell & Mainiero, 1992; SCB, 2007). Även på teknikkonsultföretaget 

visar en korrelation för kvinnor ett starkt samband mellan att jobba deltid och att ha barn 

hemma, vilket kan tyda på att kvinnorna tar större del av ansvaret för barn och hem. En viktig 

faktor är de val som individer gör och vilka bakomliggande orsaker som finns. Ur ett sam-

hällsekonomiskt genusperspektiv verkar det önskvärt att fler kvinnor väljer att arbeta heltid 

och att fler familjer väljer att dela lika på föräldraledighet. Ur ett individperspektiv visar stati-

stiken att det ser annorlunda ut med hänvisning till att fler kvinnor arbetar deltid beroende på 

antal barn och barnens ålder, vilket inte gäller för män (SCB, 2010). Det finns både bio-

logiska, psykologiska, kulturella och ekonomiska faktorer som styr och som skiljer sig åt 

beroende på kön. Vissa faktorer kan vara kontrollerbara, andra inte. Det kan upplevas som en 

konflikt för kvinnor att välja mellan karriär och familj, enligt Powell och Mainiero (1992). 

Förutsatt att det handlar om ett val mellan det ena eller det andra. Det kan finnas förutfattade 

meningar på organisations- och individnivå att framförallt kvinnor måste välja mellan karriär 

och familj under en tid i livet, vilket överensstämmer med Bem’s teori om könsroller och de 

föreställningar om könen som formas i barndomen. Vidare kan social rollteori förklara hur 

individer anpassar sig efter omgivningens förväntningar bland annat beroende på kön       

(Catanzaro et al., 2010). Vi menar att den typen av föreställningar kan skapa begränsningar i 
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utvecklingen både organisatoriskt och individuellt. Finns förutsättningar att välja båda? Hur 

ser en karriär ut? Finns det alternativ? Vi tänker oss att en jämlik arbetsmarknad bör utgå från 

samhällets utveckling ur ett holistiskt perspektiv. 

Vidare menar vi att det inte alltid är politiskt korrekt att uppmärksamma eventuella 

skillnader mellan kvinnor och män i det samhälle vi lever. Fokus ligger istället på hur jäm-

ställdhet uppnås, vilket givetvis är viktigt inte bara ur ett könsperspektiv. Trender mot ökad 

flexibilitet och ständig nåbarhet leder till att arbets- och privatliv inte upplevs som åtskilda 

enheter. Det ökar kraven på både kvinnor och män att effektivt kombinera arbete med privat-

liv. Det kan bli extra utmärkande under tiden i livet då många skaffar familj och barn. Tidiga-

re studie och statistik visar även att den perioden leder till större förändringar för kvinnor i 

arbetslivet genom graviditet, föräldraledighet samt deltidsarbete, än för män (Powell &     

Mainiero, 1992; SCB, 2010). Normer och värderingar om vad som anses traditionellt kvinn-

ligt och manligt existerar och kan utgöra implicita och explicita hinder för båda könen (Wicks 

& Bradshaw, 1999).  

Det faktum att faktorer som spelat roll i tidigare undersökningar både i Sverige och    

internationellt, även spelar roll i vår studie pekar mot att kvinnor och män upplever skilda 

villkor i arbetslivet globalt. Frågeställningen kan därför ses som ett samhällsproblem som 

behöver uppmärksammas på olika nivåer. Debatt om lika lön för lika arbete samt fördelning 

av föräldraledighet mellan kvinnor och män är exempel på att frågorna är aktuella. Analyser 

och kommunikation om hur situationen ser ut och varför anser vi är instrument i ett föränd-

ringsarbete. Det frånsäger inte enskilda företags ansvar att sträva efter lika villkor, enligt vår 

mening, men det ger en bild som är mångfacetterad. Problematiken löses inte enbart med 

uttalade policys och lagstiftningar (Wicks & Bradshaw, 1999) bland annat beroende på     

existerande värderingar och attityder som kan vara djupt rotade i människors handlingar även 

på ett omedvetet plan. Vi drar slutsatsen att företag som kan verka mest attraherande att    

arbeta för kan vara de som erbjuder balans mellan arbete och privatliv (Arnold, 2005; Powell 

& Mainiero, 1992), rättvisa belöningssystem som inkluderar psykosociala belöningar       

(Arnold, 2005; Harris et al., 2002; Lindmark & Önnevik, 2006), stödjande arbetsplatsklimat 

(Catanzaro et al., 2010; Wicks & Bradshaw, 1999) samt goda utvecklingsmöjligheter för alla 

under livets olika skeden (Powell & Mainiero, 1992).  
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Metoddiskussion 

Syfte med påståenden som utformades och valdes ut till enkäten var att lämna så lite utrym-

me som möjligt att tolka för deltagarna, för att undvika hot mot intern validitet. Inbjudan och 

enkät är utformade för att leda till generella uppfattningar om att arbeta på lika villkor och 

inte direkt leda till tankar om könsskillnader. Avsikten är att undvika manipulation av delta-

garnas svar. Ett extra utskick via e-post gjordes till samtliga deltagare med information om 

Artologik, som tillhandahåller enkätverktyget Query & Report, och deras samarbete med 

Linnéuniversitetet. Avsikten var att skingra oron för att följa länken. I syfte att minska bort-

fall fick deltagarna även möjlighet att kontakta oss via e-post eller telefon, för att ställa even-

tuella frågor om enkäten. Det externa bortfallet i vår studie kunde eventuellt minskat om vår 

enkät blivit distribuerad av teknikkonsultföretaget själva. Ett fåtal av de anställda svarade på 

utskicket via e-post och meddelade att de besvarar enkäten endast om den distribueras via 

företaget. Orsaken de angav var misstänksamhet mot studiens trovärdighet samt risk för data-

virus.  Några anställda tog eventuellt inte del av meddelandet som publicerades på företagets 

hemsida med syfte att informera om vår studie. Dock kunde respondenternas svar ha påver-

kats mer av social önskvärdhet om enkätdistributionen skett via företaget, vilket är en anled-

ning till att distributionen skedde av oss. Svarsfrekvensen kunde även ha ökat om de anställda 

fått längre tid på sig att besvara enkäten. För att öka generaliserbarheten ansåg vi det mer 

relevant att distribuera till alla anställda, även om könsfördelningen på teknikkonsultföretaget 

var skev. Vi anser att generaliserbarheten är relativt hög med 57% svarsfrekvens av hela po-

pulationen.  

De flesta av påståendena har vi tagit från instrument som använts av Statistiska Central-

byrån för att mäta arbetsmiljö och arbetsvillkor, vilket kan styrka reliabiliteten i vår studie. 

Dock hade vi kunnat formulera flera items samt gjort en indexvariabel istället för att utgå 

ifrån bara ett enda påstående angående 14i (kriterievariabeln). Spridningen hade då sett    

annorlunda ut, däremot kunde svarsfrekvensen ha minskat på grund av för stort antal items. 

Faktorerna kan tolkas på olika sätt och vårt resultat baseras givetvis på den innebörd som 

speglas med de påståenden vi har valt ut till enkäten.  

Fråga 10a-c avsåg mäta arbetsbelastning för de som hade hemmavarande barn. Frågor-

na besvarades således av cirka hälften av deltagarna. Eftersom våra hypoteser ej innehöll  

variablen har barn/har inte barn så har svaren ej analyserats.  
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Framtida forskning 

Det kan vara av intresse att närmare undersöka upplevelse av lika villkor enbart bland kvinn-

or för att se om det finns några signifikanta skillnader i den gruppen, till exempel beroende på 

ålder och familjestatus. För att mäta kvinnornas upplevelse skulle en enkätundersökning   

göras med ett antal frågor om lika villkor samt valalternativ i form av nyckelord vilka de  

deltagande skulle kunna kryssa i. Med någon öppen frågeställning om vad som upplevs som 

betydelsefullt för lika villkor kan eventuellt ett mönster urskiljas.  

Flera andra faktorer kan ha avgörande roll för upplevelsen av lika villkor på arbetet, 

vilket kan vara intressant att undersöka vidare. Det kan finnas skillnader mellan olika bran-

scher eller yrkesroller exempelvis.  

Könsfördelningen på en arbetsplats kan eventuellt inverka på hur kvinnor och män upp-

lever lika villkor. En jämnare könsfördelning skulle kunna vara positivare för upplevelsen. 

Därför kunde det vara intressant att jämföra olika organisationer med olika könsfördelningar. 

I förlängningen är det även intressant att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för 

att minska könsstyrda val till utbildningar och yrken. 

Det har visat sig att könsstereotypa värderingar och attityder existerar och kan utgöra 

hinder för olika grupper i arbetslivet. En attitydundersökning kan skapa bättre förståelse för 

vilka beteenden och outtalade regler olika värderingar kan leda till.  
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