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Jämställdhet enligt ombudsmän på ett fackförbund – en empirisk undersökning

Antal sidor: 39

Detta arbete tar upp hur ombudsmän på ett fackförbund tolkar och förhåller sig till jämställdhet. 
Fackförbund består av sina medlemmar och har många viktiga frågor att förhålla sig till och att 
bevaka i arbetslivet för sina medlemmars räkning. En av de frågorna är jämställdhet och på det 
undersökta fackförbundets hemsida tar man upp hur jämställdhet är en av förbundets grundpelare 
eller som en av ombudsmännen uttrycker det ”en av förbundets många hjärtefrågor”. Detta 
arbetes syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv studera och analysera hur 
ombudsmän på ett fackförbund tolkar och förhåller sig till jämställdhet. Ur syftet har två 
frågeställningar brutits ut; Hur tolkar ombudsmännen begreppet jämställdhet? Hur resonerar 
ombudsmännen kring jämställdhetsarbete i arbetslivet utifrån den tolkning de gör av begreppet 
jämställdhet?

En empirisk undersökning i form av intervjuer har genomförts med fem stycken ombudsmän som 
alla arbetar på samma fackförbund och på samma regionkontor. Materialet har analyserats genom 
hermeneutisk meningstolkning. 

Resultatet visar på att ombudsmännen främst tolkar jämställdhet som orättvisor gentemot kvinnor 
i förhållande till föräldraledighet och lön. För att arbeta med jämställdhet är ombudsmännens 
främsta redskap kollektivavtalen men även diskrimineringslagen och ombudsmännen menar att 
det är viktigt att både arbetsgivare och fackliga representanter bevakar och följer dessa. 

Sökord: fackförbund, genus, genussystem, jämställdhet, jämställdhetsarbete.
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1 INTRODUKTION

Svenska fackförbund består av och är till för sina medlemmar. De upplevs många gånger som 
förebilder och föredömen i frågor som handlar om människors lika värde och de står tydligt 
upp för att jämställdhet ska råda i arbetslivet.Genom attarbetsgivare och fackförbund slår vakt 
om och följerde lagar och avtal som gäller inom organisation och arbetslivska det bidra till att 
arbetstagarna får så godaarbetsförhållanden som möjligt. 

Jämställdhet är något som de flesta människor har någon slags relation till. Det kan för en del 
tyckas vara självklart att tro att män och kvinnor befinner sig i arbetslivet på samma villkor
och under samma förutsättningar. I Sverige sägs arbetslivet vara relativt jämställt dock visar 
undersökningar gjorda av fackförbund i form av lönekartläggning att såinte ärfallet utan det 
finns fortfarande osakliga löneskillnader (Jalali & Lövgren, u.å.).Osakliga löneskillnader 
beroende på kön innebär att det inte finns någon egentlig orsak till löneskillnader mellan 
kvinnor och män än just kön. Kvinnor har fortfarande lägre lön än män för samma arbete och 
det är främst kvinnor som tar det största ansvaret för hem och barn vilket gör att de halkar
efter männen både i lön och i karriär. 

Ombudsmän är de som i fackförbundet, näst efter de förtroendevalda fackliga 
representanterna, befinner sig närmast medlemmarna och arbetsgivarna. Samtidigt ska de 
förhålla sig och vara lojala mot de beslut som tas i fackförbundets kongress och sätta dess 
beslut i verket och arbeta efter dem.Jämställdhetsarbete i arbetslivet är ett organisatoriskt
förändringsarbete och det kan bedrivas utifrån olika tolkningar, förhållningssätt och 
perspektiv.Beroende på hur jämställdhet tolkas och förstås, kan det påverka det praktiska 
jämställdhetsarbetet.Syftet med detta arbete är att undersöka hurombudsmän på ett 
fackförbund förstår och resonerar kring jämställdhet och jämställdhetsarbetei arbetslivet.

Detta är viktigt att ta reda på då det finns olika jämställdhetsperspektiv att förhålla sig till och 
dessa olika perspektiv ger olika former av jämställdhetsarbete som leder till antingen en 
förbättring i frågan eller en mer påtaglig och hållbarförändring. Det är även viktigt att belysa 
svårigheterna med att genomföra ett praktiskt kvalitativt jämställdhetsarbete i arbetslivet då
det krävs djupare kunskap om genus för att genomföra ett arbete som förändrar i grunden och 
verkligen gör skillnad i längden. Hur tolkar ombudsmän på ett fackförbund jämställdhet ur ett 
fackligt perspektiv och vad har denna tolkning för betydelse för hur de förhåller sig till 
jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det vill jag ta reda pådå arbetstagare och medlemmar i 
fackförbund förväntar sig goda arbetsförhållanden på sina arbetsplatser. Jämställdhet hör till
goda arbetsförhållanden och skulle därför vara något som alla arbetstagare borde kunna ta för 
givet. Trots det är det bevisligen inte jämställt på dagens svenska arbetsplatser. Det är förutom 
arbetsgivarnas, även fackförbundens sak att ta till vara på arbetstagarnas och
fackförbundensmedlemmars intressen när det gäller jämställdhet. Detta kan försvåras om
fackförbundens ombudsmän inte har tillräckligt djup kunskap omjämställdhet,vilket i sin tur 
gör att det kan bli svårt för fackförbunden att arbeta med jämställdhet på ett relevant och 
effektivt sätt.
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2 BAKGRUND

I bakgrundentas tidigare forskning inom problemområdet upp, utifrån de källor somhar 
hittats. Jag har sökt och letat efter tidigare forskning men endast funnit några fåsom tangerar 
det problemområde jag vill undersöka.Det tas även upp och vävs in definitioner och 
förklaringar av de, för arbetet, viktigaste begreppen.

2.1 JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetinnebär enligt Nationalencyklopedin:

… Att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. (Sundgren-Grinups & Forsberg. 
Jämställdhet[Elektronisk källa] Hämtad 11-11-02
pånationalencyklopedin.se).

Med väsentliga områden avses arbetsmarknad, utbildning, familjeliv, föräldraskap, makt och 
inflytande.

Begreppet jämställdhet kommer från början ur jämlikhetsbegreppet men skiljer ut just kön. I 
en av statens offentliga utredningar beskriver Hirdman (refererad i SOU 1990:44) direkt för 
huvudrapporten att begreppet jämställdhet kom till på grund av ett politiskt behov att 
kategorisera just relationen mellan kön. Jämlik syftar på likar, medan jämställd handlar om att 
ställa två (olika) sorter jämnt bredvid varandra(a.a.).

Jämlikhetsyftar på alla människors lika värde ochkan tolkas och definieras enligt följande:

… Motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder(Svensk författningssamling (SFS). 
Diskrimineringslagen. [Elektronisk källa]Hämtad 11-11-02 på 
regeringe.se).

Jämställdhet brukar delas upp i kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ jämställdhet är enligt 
Mark (2007) mätbar och innebär till exempel att kvinnor och män till antal är jämt 
representerade. Kvantitativ jämställdhet utgår från gällande normer och värderingar. 
Kvalitativ jämställdhet belyser stereotypa föreställningar om kön ur ett genusperspektiv och 
tar upp hur olika föreställningar, om det ena eller andra könet, begränsar och hindrar 
handlingsfriheten på grund av vilket biologiskt kön man tillhör (a.a.).

Utifrån ett genusperspektiv beskriver Hirdman (1990)hur jämställdhet, med sina goda 
intentioner, samtidigtkan ses som en förstärkning av segregeringen mellan kvinnor och män. 
Jämställdhet har skapat ett nytt område inom politiken för, av och om kvinnor fastän 
grundtanken med jämställdhet omfattar både kvinnor och män (a.a.).
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2.2 JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Jämställdhetsarbete kan ses som ett förändringsarbete, vilket syftar på ”aktiviteter för att 
ändra, utveckla och omdana ett socialt system” (Denvall, u.å.).

Ahrenfelt (2001) talar om förändringsarbete i organisation utifrån första och andra ordningen. 
Enligt första ordningen försöker man lösa problem inom systemet utifrån befintliga 
tankemönster och metoder. Man tänker på samma sätt och förbättrar det befintligt 
systemetgenom samma metoder som tidigare.Systemet förblir intakt med oförändrade 
organisatoriska tankemönster och agerande. Vid en förändring av andra ordningen förändras 
det organisatoriska tänkandet och agerandet vilket innebär att hela systemet förändras 
kvalitativt. Man får en ny och annorlunda förståelse vilket gör att man ser nya problem och får 
en ny uppfattning om gamla problem. Eftersom hela systemet förändras får organisationen 
nya beslutsunderlag vilket leder till nytt agerande och nya lösningar på problem. Ahrenfelt 
(2001) menar att förändring är ett tillstånd som organisationer behöver befinna sig i 
kontinuerligt och det går inte att arbeta med förändring somett tidsbegränsat projekt om man 
vill uppnå kvalitativa förändringar av andra ordningen (a.a.).

Detta kan jämföras med distinktionen i det praktiska jämställdhetsarbetet som råder mellan 
det Mark (2007) kallar för ettsystemförändrande jämställdhetsarbete och ett systembevarande 
jämställdhetsarbete.Ett systemförändrande jämställdhetsarbete går ut på att ur ett 
genusperspektiv synliggöra och ifrågasätta rådande normer och därifrån skapa nya normer och
förändra organisationskulturen kvalitativt. Systembevarande jämställdhetsarbete syftar till att 
arbeta med jämställdhet utifrån rådande normer och leder ofta till ett kvantitativt tänkande där 
det ena eller andra könet ska uppvärderas och i antaljämnas ut gentemot det andra. Utifrån det
kvantitativa tänkandet kan arbetet, enligt Amundsdotter (2010), ses mer som ett 
förbättringsarbete än ett förändringsarbete.

Även Wittbom (2009) talar om två olika strategier för att genomföra jämställdhetsarbete. Dels 
den som vill ge kvinnor lika mycket plats som männen i det rådande patriarkatet (mannen är 
norm) och dels jämställdhetsintegrering som innebär en djup förändring av det rådande 
normsystemet.

Höök (2001) menar att jämställdhet är ett brett område inom organisation och arbetsliv
ochdärför lämnar utrymme för ett antal olika metoder att arbeta med jämställdhet på. 
Kartläggning är en metod som är bra att använda för att inleda ett jämställdhetsarbete med och 
bidrar med kunskap av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Kartläggning kan synliggöra 
olika former av segregering, löneskillnader mellan kvinnor och män och förekomst av 
sexuella trakasserier. Rekryteringsförfarandet är en annan jämställdhetsmetod för att inte se 
förbi kvinnor i rekryteringsprocessen. Genom att jämställdhetsmedvetet sätta upp ramar för 
rekryteringsprocessen,går den att anpassa för både kvinnliga och manliga sökande. Kvotering 
är en annan laddad jämställdhetsmetod som innebär att arbetsgivaren fastställer en jämn 
könsfördelning inom olika delar av organisationen. Laddningen antas bero på förställningen
om att kvotering sker på bekostnad av kompetens. Utbildning kan också ses som en
jämställdhetsmetod och fungerar på två sätt;antingen genom att öka kompetensen främst hos
kvinnor, men även hos män, i syfte att bryta segregering och få kvinnor att röra sig mer både 
horisontellt och vertikalt i organisationen eller för att sprida kunskap och öka medvetenheten 
om genus och genom medvetandehöjning få människor att omtolka och omformulera normer 
(a.a.).
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Jämställdhetsintegreringär översatt från engelskans gender mainstreaming ochinnebär enligt 
Europarådets definition:

… (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av 
beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 
som normalt sett deltar i beslutsfattandet.(Utbildningsdepartementet. 
Jämställdhetsintegrering[Elektronisk källa] Hämtad 11-11-04 på 
regeringen.se).

Jämställdhetsintegrering kan ses som en av de strategier som finns för att uppnå jämställdhet
men skiljer sig från traditionellt jämställdhetsarbetet på så vis att det inte är något sidoprojekt 
som bedrivs och att det inte bärs av interna eller externa jämställdhetsexperter. Dock behövs 
det ofta expertstöd för att komma igång med arbetet,som ska bedrivas utifrån ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Ett expertstöd ska dock inte ha samma funktion som tillexempel en 
projektledare har, utan det är organisationen som äger och driver frågan och inte experten i 
sig.Hela organisationen, från ledning till medarbetare, ska kunna arbeta utifrån dessa 
perspektiv och jämställdhetsintegreringen ska beröra och förändra ända in i 
organisationskulturen(Mark, 2007).

På regeringskansliets hemsida finns att läsa att jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga 
strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och regeringskansliet har sedan 2004 
genomfört ett omfattande förändringsarbete för att skapa just bestående förändringar av de 
ordinarie arbetssätten, när det gäller jämställdhet. Regeringen stödjer också ett särskilt 
program för att införa ”Hållbar jämställdhet”i Sveriges kommuner och landsting till förmån 
för medborgarna. Även statliga myndigheter ska få hjälp och stöd med att integrera 
jämställdhet i sin verksamhet och regeringen skriver på sin hemsida att de avser att presentera 
en ny plattform för jämställdhetsintegrering under 2011(Utbildningsdepartementet, 2010). 
Sveriges regering har i och med det tagit en tydlig ställning när det handlar om vilken strategi 
som de anser bör användas för att uppnå jämställdhet. Om jämställdhetsintegrering slår väl ut 
inom den offentliga sektorn, som regeringen direkt kan påverka och styra, kan man tänka sig 
att även den privata sektorn i allt större utsträckning kommer att följa och utveckla samma 
strategi.

Acker (2001) tar upp hur svårt det är att arbeta med jämställdhet i arbetslivet och hur mycket 
det krävs av en organisation för att få till förändring som gör skillnad, inte bara för stunden,
utan även i längden. Jämställdhetsarbeten drabbas ofta av problem och hinder på vägen som 
ingen hade räknat med eller som varsvåra att förutsäga innan.Problemet är att organisationer 
har en mycket stark kultur som gör att när problem med jämställdhet uppkommer så är det 
svårt att behålla fokus och många faktorer som motarbetar. Det finns till exempel alltid andra 
problemeller projekt som anses både viktigare och mer akuta och därför går före eller finns 
det ingen som vill äga eller hålla i projektet. Detta är ingen ursäkt för organisationer att 
vidmakthålla orättvisor. Jämställdhetsprojekt är liksom alla andra förändringsarbeten upp till 
ledningen att genomföra och därför behöver de bli mer eftertänksamma och förutseende när 
de startar jämställdhetsarbeten så att projektet inte förlorar sitt fokus(a.a.).
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2.3 GENUS

För att definiera begreppet genus finns det en rad olika genusforskare att hänvisa till. Här 
väljer jag att ansluta mig till den förståelse som Hirdman (2001) har för begreppet. För att 
förstå begreppet genus är det bra att se tillbaka på de begrepp som tidigare användes för att 
förstå och förklara problematiken med ojämställdheten mellan män och kvinnor. Ett sådant
begrepp är könsroll som betyder att kvinnor och män spelar olika slags roller på grund av sitt
biologiska kön. Ett annat begrepp är socialt kön som innebär att kvinnor och män spelar roller 
på grund av sitt biologiska kön men även för att de påverkas av sociala och kulturella 
konstruktioner. 

Genus, som begrepp, tar enligt den moderna genus- och kvinnoforskningen problematiken 
steget längre och innebär en distans till begreppetkön, som sen långt tillbaka är laddat med 
flera olika betydelser så som könsorgan, synonym för kvinna och man och har även en sexuell 
anspelning (Hirdman, 2001).Gothlin (2000) menar att det är viktigt att hålla isär begreppen 
(biologiskt) kön och genus. Det traditionella antagande säger att kön bestämmer genus och att 
kön och genus alltid sammanfaller. Enligt genusteorin däremot kategoriserar man inte män 
och kvinnor utifrån det biologiska könet utan man talar utifrån de tolkningsramar och 
föreställningar om manligt och kvinnligt som gör att vi tänker och uttrycker oss manligt eller 
kvinnligt. Genus kan enligt Gothlin (2000) användas för att begreppsliggöra att relationen 
mellan (de biologiska) könen inte ska härledas ur biologin utan istället kopplas till sociala och 
kulturella konstruktioner.

För att förstå och beskriva hur kön berör långt mycket mer än våra fysiska kroppar, att det är 
en hel process som berör allt, så som tankar, värden, platser, situationer, politik, arbete med 
mera behövs ordet genus. Hirdman (1990, 2001) beskriver hur genus visar på processer som
formar människor till kvinnor och män genom bland annat det kulturella arvet och sociala 
system. Begreppet genus behövsför att förstå och synliggöra de maktstrukturer och hierarkier 
som skapar olikheter mellan kön, vilka i sin tur skapar och ständigt reproducerar kvinnors 
underordning och mäns överordning. Enligt denna tolkning av genus har begreppet i sig en 
stor kraft och potential när det handlar om att synliggöra befintliga mönster och processer, 
vilket är nödvändigt för att förstå och inse var orsaken till ojämställdhet mellan kvinnor och 
män ligger. I och med genus finns det ett redskap och verktyg för att hantera och förändra 
dessa mönster (Hirdman 1990, 2001).

2.4 GENUSSYSTEM

Genussystemet förklaras och beskrivs av Hirdman (1990) genom två olika logiker; att könen 
hålls isärochden manliga normen.Genus formar en rad olikheter könen emellan utifrån vilka 
könen hålls isär. Ur dessa olikheter skapas även hierarkier mellan könen i vilken mannen är 
överordnad kvinnan och samhällets norm.

Den ena logiken visar på att könen hålls isär genom att det hela tiden skapas och återskapas
två olika och skilda livsspår att gå på genom livet beroende på om du är kvinna eller man.
Platser, sysslor och egenskaper består av genus.Beroende på vilket kön du tillhör bör du vara 
på en speciell plats, till exempel var man uppehåller sig i hemmet och befinner sig i 
arbetslivet. Du bör utföra speciella sysslor, till exempel de arbetsuppgifter man har på 
arbetsplatsen och i hemmet, och du bör äga vissa egenskapertill exempel vacker, mjuk och 
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vårdande eller hård, stark och drivande. Om du är på en viss plats eller utför en speciell syssla 
bör du också tillhöra det ena eller andra könet med tillhörande egenskaper. 

Att mannen är norm och överordnad kvinnan är den andra logiken som genussystemet tar upp 
för att visa på hur det som förknippas med manlighet ofta värderas högre än det som anses 
typiskt kvinnligt. Det handlar om resurser, makt och erkännande i privatliv, arbetsliv och 
samhällsliv där det män säger och gör värderas högre. (Hirdman, 1990)

2.5 FACKFÖRBUND OCH JÄMSTÄLLDHET

Fackförbund börjadebildas i Sverige på 1870-talet, när Sverige gick från jordbruks- till 
industrisamhälle och har sedan dessverkatför sina medlemmars rätt i arbetslivet.Otrygga 
anställningar och ekonomiska nedgångar gjorde att behovet av att organisera sig växte. 
Arbetsgivarna var till en början motståndare till att arbetarna organiserade sig och startade 
därför en motorganisation, för att ta till vara på sina intressen. I början av 1900-talet 
accepterade arbetsgivarna till slut de fackliga organisationerna och det fackliga engagemanget 
fick ordentligt fäste(Fredriksson & Gunnmo & Waldemarsson, u.å.).

Fram till 1940-talet var det många av tjänstemännens kvinnliga yrkesgrupper som valde att 
särorganisera sig vid sidan av de större fackförbunden och istället samarbeta med varandra 
och andra kvinnoorganisationer. Anledningen till att de inte ville samorganisera med männen
var att de ansåg att kvinnorna inte skulle få ta tillräckligt med plats med påföljden att 
kvinnornas intressen inte skulle tas till vara. Till slut anslöt sigäven de kvinnliga 
fackförbunden till de stora central- och landsorganisationerna och särorganisationerna 
upphörde till stor del(Fredriksson & Gunnmo & Waldemarsson, u.å.).

De fackliga organisationerna har i dag en stark position i samhället och försöker påverka 
samhället genom att bilda opinion i olika arbetslivsrelaterade frågor och försöka påverka 
politiker i riksdag, landsting och kommuni frågor som rör arbetslivet(a.a.).Det, för detta 
arbete, undersökta fackförbundet arbetar för jämställdhet på olika områden i arbetslivet, bland 
annat när det gäller lön, arbetsvillkor, och hur arbetstagaren ska få livets alla bitar att gå 
ihop.Fackförbundetmenar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste minska och 
osakliga löneskillnader på grund av kön, det vill säga det oförklarligt lönegap som finns 
mellan kvinnor och män med samma utbildning och arbetsuppgifter på samma arbetsplats 
eller i samma region,är oacceptabla. Yrken där kvinnor är i majoritet har ofta sämre 
arbetsvillkor på grund av högt arbetstempo, små karriärmöjligheter och låg lön i förhållande 
till det de utför. Fackförbundet menaräven att kvinnor ofta blir fel avlönade utifrån de 
uppgifter, det ansvar och den utbildning de har.De menar att det finns ett verktyg som 
fackförbund och arbetsgivare gemensamt kan och ska använda för att upptäcka och åtgärda 
osakliga löneskillnader och det är lönekartläggning. (Unionen, u.å.).

På grund av ett växande krav i både arbetsliv och privatliv är det svårt för familjer, främst de
med små barn, att få vardagen att gå ihop. För att få arbetsliv och fritidmindre stressigt krävs 
det ofta att minst en förälder minskar sitt engagemang i det avlönade yrkeslivet och den
föräldern är oftast kvinnan. Detta vill fackförbundenändra på genom att göra arbetslivet mer 
barntillåtet och genom att försöka få fler familjer att dela på engagemanget i hem och barn. 
Fackförbunden menar ocksåatt ettjämställt arbetsliv förutsätter att män och kvinnor har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter till att; leva ekonomiskt oberoende, ansvara 
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för hem, familj och barn, delta fackligt, politiskt och samhälleligt ochslippa sexuella 
trakasserier (TCO, u.å.).

De flesta svenska fackförbund är organiserade på ungefär samma sätt. De tillhör en central-
eller landsorganisation, TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), LO 
(Landsorganisationen i Sverige) eller SACO (Sveriges akademikers centralorganisation). 
Vilkencentral- eller landsorganisation de enskilda fackförbunden tillhör kan mycket förenklat 
beskrivas utifrån om medlemmarna i fackförbundet är tjänstemän, arbetare eller akademiker.
Fackförbundens högsta beslutande organ, kongressen, sätter mål i olika frågor på makronivå 
som sedan filtreras nervia organisationensombudsmän och förtroendevalda fackliga 
representanter med avsikt att förverkligas och tillslut komma förbundens alla medlemmar på 
mikronivå tillhanda.De allra flesta svenska fackförbund har arbetet med jämställdhet som en 
av sina centrala frågor(TCO, u.å.).

Om det som händer med jämställdhetsarbetet på vägen från makronivå till mikronivå har 
Wittbom (2009) forskat och hon menar att makronivån oftast ger ganska breda 
formuleringartill mikronivån om hur jämställdhetsmålen ska uppnås. Dessa breda 
formuleringar påverkar jämställdhetsarbetet positivt när det ärpersoner med seriösa avsikter 
och som lämpar sigför arbetet som fårgott om handlingsutrymme men det ger samtidigt ett 
fritt spelrum till de som är motståndare och därför också motarbetar i frågan(a.a.).

Wittbom (2009) visar på att det finns problem när formella krav ställda på makronivå ska 
genomföras på mikronivå. Regeringen har till exempel genom diskrimineringslagen 
formulerat ett jämställdhetsarbete som ska genomföras genom att arbetsgivare tillsammans 
med fackliga representanter upprättar en jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning 
och här finns det ett tolkningsutrymme och glapp för hur arbetet ska genomföras praktiskt. 
Problemet med detta är enligt Wittbom (2009) att den genusvetenskapliga 
jämställdhetsforskningen fokuserat på antingen makro- eller mikronivå men inte så mycket på 
själva överföringen där emellan.

Det undersökta fackförbundet beskriver och framhåller sina viktigaste grundpelare och 
huvudfrågor som förbundet tagit fram mot bakgrund avsina värdegrund och en av dessa pelare
och frågor är jämställdhet. (Unionen, u.å.) Frågan och problemet är vad som händer med 
målen på vägen från centralorganisationerna vidare till kongressenoch hur de till sist tolkas 
avombudsmännen på de olika regionerna, kontoren och avdelningarna runt om i landet. 
Lyckas man uppfylla målenså att det gör skillnad för medlemmarna?

Enligt tidigare forskning beskriver Siegfelt (2007) i sin magisteruppsats, som tar upp fackligt 
jämställdhets- och mångfaldsarbete,problematiken mellan just ord och handling när det gäller 
fackliga frågor och arbete med frågorna. Siegfelt (2007) menar att det finns ett glapp mellan 
det fackförbunden säger om jämställdhet och det jämställdhetsarbete och det som faktiskt 
utförs i praktiken. Fackförbunden säger att jämställdhetsfrågorna är viktiga men i praktiken 
lägger man inte tillräckligt mycket med tid på att arbeta med dem. De hamnar istället i 
tillfälliga och underminerade projekt som är direkt beroende av personer med ett genuint 
intresse i frågan och som driver och följer upp projektet. Jämställdhetsfrågan inom 
fackförbunden anses även tillhöra de ”mjuka frågorna” ochvärderas därför intelika högt som 
de fackligt ”hårda frågor”,till exempel lönefrågan(a.a.).
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2.6 AVTAL OCH LAGAR

Kollektivavtalen är arbetsmarknadens så kallade ”spelregler”. De har kommit till genom den 
så kallade ”svenska partsmodellen”, vilken är världskänd och beskrivs som en lyckosam 
modell för att lösa frågor och problem i arbetslivet. Grunden i modellen är att 
arbetsmarknadens båda parter, det vill säga arbetsgivarna genom arbetsgivarorganisationer
och arbetstagarna genom fackförbund,självständigt tar ansvar för villkoren på 
arbetsmarknaden genom att teckna avtal sinsemellan och här är kollektivavtalet det viktigaste
instrumentet(TCO, u.å.).Det finns inga lagar som reglerar kollektivavtalen och staten lägger 
sig inte i dem, utan det är upp till de båda parternas intresse att teckna avtal och sedan bevaka 
att det följs (Fredriksson & Gunnmo &Waldemarsson, u.å.). Kollektivavtalen kan i vissa 
frågor se olika ut för olika branscher, organisationer eller arbetsplatser men behandlar 
vanligtvis löner, anställningsformer, förmåner, arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och 
skyldigheter. De flesta kollektivavtal gäller för en begränsad tid och omförhandlas när avtalet 
är på väg att löpa ut.

Många av de vanligaste anställningsvillkoren som ryms inom kollektivavtalet gör stor 
skillnadpå flera områdeni arbetslivet, så som tjänstepension, nivån på lägsta lön, 
kompetensutveckling, anställningsformer, sjuklön, arbetstider, semesterdagar med mera. 
Kollektivavtalet styr även rätten till löneutvecklingför den som är föräldraledig så att denne 
inte ska halka efter i lön och rätten till föräldralön under några månader av föräldraledigheten, 
vilket ska bidra till att göra arbetslivet mer barntillåtet för både kvinnor och män. Dessa 
villkor ligger utöver och/eller förstärker detarbetsrättens lagar reglerar (Unionen, u.å.).

Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009 och samtidigt upphävdes den tidigare 
jämställdhetslagen och övriga diskrimineringslagar. Lagen ska motverka diskriminering på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011

DO (Diskrimineringsombudsmannen) är den myndighet som utreder anmälningar om 
diskriminering och granskar hur arbetsgivare, högskolor, hälso- och sjukvård med flera, för 
samhället viktiga instanser, lever upp till diskrimineringslagens krav. DO ska även bevaka att 
föräldraledighetslagen, som reglerar att föräldralediga inte ska bli sämre behandlade, följs.När 
det handlar om diskriminering i arbetslivet har de fackliga organisationerna en mycket viktig 
och central roll i arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och fackförbunden
har även rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden och i ärenden som anses 
bryta mot föräldraledighetslagen (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011;
Diskrimineringsombudsmannen, 2010).

Arbetsgivare med 25 eller fler anställda är enligt den nyadiskrimineringslagen skyldig att var 
tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan som ska ta upp arbetet med jämställdhet 
utifrån arbetsförhållanden, rekrytering och löner.(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011) Enligt 
den tidigare jämställdhetslagen var det tvingande för arbetsgivare attutföra jämställdhetsplan 
varje år. (Svensk författningssamling (SFS), u.å.).Den nya diskrimineringslagen tvingar 
fortfarande arbetsgivare att arbeta med jämställdhet men jämfört med den gamla 
jämställdhetslagen kan den uppfattas ha en mildare syn på hur jämställdhet ska uppnås och 
vilken proritet frågan ska ha i arbetslivet.
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Upprättandet av en jämställdhetsplan ska ses som ett målinriktat förändringsarbete och det är
därför viktigt att både kartlägga och analysera hur arbetsvillkoren ser ut ur
jämställdhetssynpunkt för att kunna avgöra vilka åtgärder som behöver tas. Det ska bland 
annat göras en omfattande lönekartläggning för att utreda om det finns osakliga 
löneskillnader, det vill säga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön att 
göra. I arbetet med lönekartläggningen ska arbetsgivarenenligt lag samverka med
representanter för arbetstagarna, oftast fackliga representanter, för att få fram en så tydlig bild 
av hur villkoren för jämställda löner ser ut.Lönekartläggningen är en del av
jämställdhetsplanen och arbetsgivaren bör enligt DO och fackliga organisationer samverka 
med fackliga representanterpå arbetsplatsen även när det gäller övriga delar av 
jämställdhetsplaner, så som arbetsförhållanden och rekrytering.De fackliga ombunden har 
både ett ansvar och möjlighet att driva på arbetsgivaren om arbetet med jämställdhetsplanen 
inte sköts. (Diskrimineringsombudsmannen, 2010).
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som detta arbete utgår ifrån. Utifrån den kontext 
som ett fackförbund befinner sig i,anser jag detnödvändigtatt se på problemet ur två olika 
perspektiv, jämställdhetsperspektivet och genusperspektivet. Genom att beskriva och angripa
problemet ur både en praktisk och en teoretisk synvinkel vill jag visa på hur 
förhållandetmellan jämställdhet och genus är av vikt närman ska förhålla sig till 
jämställdhetsfrågan.

3.1 JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Marks (2007) definition av jämställdhetsperspektiv är; ”de teoretiska förutsättningar som en 
person har som arbetar med jämställdhet och som denne utgår ifrån medvetet eller 
omedvetet”. För att förklara närmare vad jag menar med jämställdhetsperspektiv i mitt arbete
anknyter jag till den beskrivning som Mark (2007) har.

Attpraktiskt arbeta med jämställdhet utifrån ett omedvetet teoretiskt 
jämställdhetsperspektiv,innebära att utgå från relativt oreflekterade föreställningar om vad 
jämställdhet och jämställdhetsarbete innebär. Dessa kan till exempel grunda sig på
traditionella könsuppfattningar, politikers uppfattningar om hur ett jämställdhetsarbete ska 
utformas eller arbetslivserfarenhet med mera(a.a.).

Då en organisation arbetar med jämställdhet utifrån omedvetna teoretiska ställningstaganden
kan det leda till attjämställdhetsarbetetfokuserarmest på problemsom ligger i uppförandet hos
enskilda individer, vilket till exempel kan leda till utvecklande av uppförandekoder.Praktiker
med ett medvetet jämställdhetsperspektiv utgår från kritiska forskningsperspektiv, så som 
genusperspektivet (se kap3.2)och det praktiska arbetet utformas för att belysa de 
maktstrukturer och normer som finns inom den rådande organisationskulturen. Arbetet 
fokuserar inte på enskilda individer utan på att hittakärnan till problemet som anses ligga på 
ett djupare plan än individnivå och beröra hela organisationskulturen (a.a.).

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att ett jämställdhetsperspektiv innebär alla de olika 
tekniker, verktyg och mål som den som jobbar med jämställdhet har att tillgå och utgå ifrån, 
där ett av dessa verktyg kan vara genusperspektivet (a.a.).

3.2 GENUSPERSPEKTIV

Genom att anlägga ett genusperspektiv på arbetet vill jag visa påfördjupade tankar om vad 
problemet med ojämlikhet mellan kön kan bero på. Utifrån ett genusperspektiv undersöker 
man hur jämställdhet och jämställdhetsarbete kan förstås och tolkas utifrån de maktstrukturer 
och hierarkier som Hirdman (1990) synliggör genom sin förklaring av bland annat 
genussystemet (kap. 2.4). Både Hirdman (1990) och Mark (2007) menar att ett 
genusperspektiv kan användas som ett analytiskt verktyg och redskap för att förstå och 
synliggöra vad det är som skapar olikheter mellan könen och hur dessa olikheter ständigt 
reproducerar könsmaktsordningen där mannen är norm och kvinnan underordnade mannen.

Att anlägga ett genusperspektiv är att visa på en fördjupad förståelse för vad jämställdhet 
innebär och ger samtidigt en vink om hur ett praktiskt jämställdhetsarbete bör utformas för att 
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få till en bestående förändring. Ett jämställdhetsarbete som utformas med genusperspektivsom 
redskap visar på och ifrågasätter rådande normer, med förhoppningen om och strävan efter
attskapa nya normer och förändraorganisationskulturen i grunden. Detta kan jämföras med ett 
jämställdhetsarbete som utformas med ett jämställdhetsperspektiv utan ett kritiskt 
genusperspektiv vilket ofta ger ett kvantitativt tänkandedärjämställdhetsarbetetgår ut på att 
uppvärdera det ena eller andra könet gentemot det andra (Mark, 2007).

Praktiker som försöker arbeta utifrån ett genusperspektiv i organisation och arbetsliv stöter 
ofta på motstånd ochävengenusforskare anser det svårt att koppla sammangenusperspektivet 
med jämställdhetsperspektivet och det praktiska jämställdhetsarbetet. För att lyckas förena 
genusteorier med praktiska jämställdhetsmetoder,behövsdeten utveckling av den 
tillämpadegenusforskningendär genusforskare och jämställdhetsforskare förenar sitt 
arbete(Amundsdotter, 2010). Jämställdhetsintegrering,som beskrivs i bakgrunden (kap.
2.2),kan ses som ett försök att förena teori med praktik. Genom att anlägga både ett 
genusperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv på jämställdhetsarbetet beskriver man både 
vad genus innebär i teorin och hur man kan arbeta praktiskt med jämställdhet för att få till 
bestående förändringar.

3.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

3.3.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att försöka förstå tolkningen av och förståelsen för begreppet 
jämställdhet för att vidare se om tolkningen påverkar resonemanget kring hur ett 
jämställdhetsarbete ska utföras. Jag har valt att spegla och filtrera mina forskningsfrågor 
genom ombudsmän på ett fackförbund. Intresset för fackförbund beror på att de är starka 
opinionsbildare och debattörer i Sverige när det gäller jämställdhet i arbetslivet och 
ombudsmän i fackförbund, antas därför känna till och ha åsikter i frågan. 

3.3.2 Frågeställningar

1) Hur tolkarombudsmännenbegreppet jämställdhet?

2) Hur resonerar ombudsmännen kring jämställdhetsarbete i arbetslivet utifrån den 
tolkning de gör av begreppet jämställdhet?
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4 METOD

I metodkapitlet beskrivs de metodologiska utgångspunkter somlegat till grund för 
undersökningen och hur planeringen och genomförandet av undersökning gått till. Jag gör 
även etiska övervägande och diskuterar kring resultatets trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet.Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.

4.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER

Tanken på att människor verkade ha olika uppfattningar om begreppet jämställdhet och olika 
syn på vad ett jämställdhetsarbete var fick mig intresserad av att undersöka vilka dessa 
uppfattningar kunde vara ochäven av att försöka förstå vad det skulle kunna tänkas bero på.
Jag tyckte det var intressant att belysa jämställdhet utifrån fackförbunddå de fyller en viktig 
funktion som förebilder och även kan påverka arbetslivet genom att bland annat bilda opinion
i frågan. Frågan är hur ombudsmän, som kommer i direktkontakt med både arbetsgivare och 
medlemmar tolkar jämställdhet och resonerar kring arbetet med jämställdhetsfrågan.

Min förförståelse för och tankar om problemområdet påverkades och färgades bland annat av 
mina tidigare studier i genusvetenskap.Genom dessahar jag blivit införstådd med hur 
begreppet genus kan fördjupa förståelsen för vad det innebär att skapa kön, det vill säga hur 
samhället talar om för oss hur vi ska uppträda och även tillskriver oss egenskaper beroende på 
det kön vi tillhör(Gothlin, 1999).

Detta ständiga skapande och återskapande av könbegränsar enligt genusteorin främst kvinnor 
men även män i smått och stort på livets väg.Även erfarenheten av att vara kvinna i 
arbetslivet, med allt vad det innebär och inte innebär,anser jag(givetvis) har färgat mina 
åsikter. Detta har jag varit medveten om ochäven om förförståelsen har varit en tillgång och 
nödvändig, för att får en riktning på det vetenskapliga arbetet (Ödman, 2007), så ska min 
förståelse för problemet ses som en av alla de möjliga synvinklarsom kan ges av problemet. 
Efterhand som jag har fått ny och vidgad förståelse för problemet har jag även fått en 
nyförförståelse att utgå ifrån och arbetets struktur har vuxit fram. Denså kallade
förståelsehorisonten har stegvis flyttats framåt när gränserna mellan det som förstås och det 
som inte förstås efterhand harsuddats ut(Ödman, 2007; Patel & Davidson 2003).

Arbetets problemområde, syftet med de tillhörande frågeställningarna och tanken på att jag 
villeanvända mig av den förförståelse jag har för problemet har hjälpt mig att orientera och 
välja bland vetenskapsteorier. Den teori som stämde bäst överens med det sätt jag önskade 
arbeta på var hermeneutiken vilkenenligt Patel och Davidsson (2003) ansesstå för kvalitativa 
former för att försöka förstå och tolka den mänskliga existensen och tillåter forskaren att vara 
både öppen, subjektiv och engagerad. Genom att tolka hurmänniskor uttrycker sig i tal och
skrift och se till människorshandlingar anser sig hermeneutikernkunna förstå innebörden av de 
olika intentioner och avsikter som människor har(a.a.).

Som hermeneutiker startar forskningsprocessen enligt Ödman (2007) ganska planlöst och utan 
någon total helhetsbild. Det finns en uppfattning om de olika delarna som antas ingå i det som 
är den totala helheten vilken ännu inte går att tyda eller utläsa klart och tydligt. Dock finns det 
en aning om helheten utifrån de föreställningar och den kontext som forskaren befinner sig i 
(a.a.).
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Hermeneutikern har en holistisk syn på sitt problemområde och strävar hela tiden efter att 
förstå helheten, vilket kan vara ganska frustrerande till en början när bara delarna finns där. 
Forskaren förändrar och flyttar efterhand sin förståelsehorisont för problemet genom att 
pendla mellan att tolka del och helhet vilket betecknas av den så kallad hermeneutiska 
spiralen.Det slutgiltiga resultatet, helheten och förklaringen till delarna, avtecknar sig 
efterhand och forskaren måste själv bestämma sig för när tillräcklig förståelse är uppnådd och 
när helheten syns tillräckligt klart och tydligt för att kunna formulera en teori(Ödman, 2007).

Då jag hade en tanke om attdet förekom ett förhållande mellantolkningen av begreppet
jämställdhet och hur det påverkaderesonemanget kringhur ett jämställdhetsarbete skulle
utföras,önskade jag undersöka om så var fallet.Jag ville även skapa mig en uppfattning om
hur det kundepåverka fackförbundens arbete för jämställdhet i stort, det vill säga om 
fackförbundet ”levde som det lärde”, utifrån det som stod att läsa om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete på fackförbundets hemsida. Utifrån detta har jag, som Patel & 
Davidson(2003) utrycker det, följt upptäckandets väg och arbetat induktivt. Jag har inte utgått 
ifrån någon tidigare specifik teori utan lutat mig mot delar av den tidigare forskning som finns 
inom och i närheten av problemområdet. Mot bakgrund av den tidigare forskningen och min 
förförståelse har jag sedan försökt att förstå och tolka empirin så objektivt som möjligt.

Eftersom mitt arbete är kvalitativt inriktat har jag även valt kvalitativa forskningsmetoder 
vilka,enligt Denscombe (2009),syftar till att få ett holistiskt perspektiv på problemområdet 
och ger en förståelse för hur saker och ting hänger ihop i sin helhet. Det empiriska materialet 
har därför samlats in genom kvalitativa intervjuer av ombudsmän på ett fackförbund och 
genom att ta del av fackförbundets och dess fackliga centralorganisations dokument som finns 
på organisationernas hemsidor.Intervju ansågs i enlighet med Denscombe (2009) vara den 
mest lämpliga metoden att använda när jag ville undersöka människors åsikter, uppfattningar, 
känslor och erfarenheter. 

4.2 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

4.2.1 Urval

Utifrån den position svenska fackförbund har i dag, kunde jag förmoda att ombudsmän på ett 
fackförbund skulle känna till och ha åsikter i frågan om jämställdhet.

I förhållande till forskningsprojektet småskalighet och tiden som stod till arbetets förfogande
fanns det ingen möjlighet att inkludera ett tillräckligt stort urval i den empiriska 
intervjuundersökningen för att göra ett så kallat sannolikhetsurval. Istället byggde urvalet av 
intervjupersoner på ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga urvalet var inte slumpmässigt och 
byggdeinte på ett representativt tvärsnitt av hela populationen(Denscombe, 2009).

Jag valde att intervjua fyra ombudsmän, två kvinnor och två män,och någon facklig 
ombudsman med extra mycket kunskap om jämställdhet och erfarenhet av 
jämställdhetsarbete. Totalt blev det fem intervjupersoner som alla är ombudsmänpå samma 
fackförbund och arbetar inom samma region.

Den första intervjupersonen valdes ut genom det Denscombe (2009) kallar för ett subjektivt 
urval. Jagfick information från regionchefen om att en person på kontoret i fråga hade extra 
mycket kunskap och erfarenhet om jämställdhet och av jämställdhetsarbete. Denne person 
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kontaktades via mail och därefter, med hänvisningar från den första intervjupersonen, följde,
det som Denscombe (2009) kallar för, ett ”snöbollsurval”, vilket även kan ses som en form av 
ett bekvämlighetsurval, och innebär att en intervjuperson hänvisar till nästa
möjligaintervjukandidat. Genom den första intervjupersonen fick jag ett antal namn på 
möjliga intervjukandidater vilka kontaktadesviamail där jag berättade om undersökningen och 
frågade om de ville ställa upp på en intervju. Så länge det fattades intervjupersoner frågade 
jag efter nya namn och fick då tips på personersom gjorde att urvalskvotentill slut var fylld.

I resultatet har jag valt att inte ange vilket kön intervjupersonen som uttalar sig har och jag 
markerar heller inte när det är intervjupersonen med extra mycket kunskap om jämställdhet 
och jämställdhetsarbete som uttalar sig. Intervjupersonerna personifieras istället genom att 
kallas vid fingerade, könsneutrala namn. Allt för att inte peka ut någon utanlåta alla 
intervjupersonersintegritet får vara så skyddade som möjligt, i enlighet
medkonfidentialitetskravet (kap. 4.3).

4.2.2 Intervjuguide

I utvecklandet av intervjuguide är det, Enligt Kvale & Brinkmann (2009), viktigt att ta hänsyn 
till både den tematiska och den dynamiska dimensionen, det vill säga bra intervjufrågorna ska 
bidra med kunskap till de teoretiska frågeställningarna samtidigt som de ska skapa en positiv 
och trevlig intervjuatmosfärgenom en god interaktion mellan intervjuperson och intervjuare.

Som intervjutyp valdes semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som behandlade 
olika teman utifrån arbetets två frågeställningar, nämligen:

1) Hur tolkarombudsmännenbegreppet jämställdhet?

2) Hur resonerar ombudsmännen kring jämställdhetsarbete i arbetslivet utifrån den 
tolkning de gör av begreppet jämställdhet?

Med både den tematiska och den dynamiska dimensionen i åtanke utvecklades 
intervjufrågorna med de teoretiska frågeställningarna som grund samtidigt som strävan varatt 
fåett så förståeligt vardagsspråk som möjligt. Guidensförsta frågor var av inledande karaktär
för att få bakgrundsinformation om den intervjuade och för att fastställa vilken förankring 
ombudsmannenhade i fackförbundet. Det var även av intresse att ta reda på om den 
intervjuade hade några(för)kunskaper om fackförbundets jämställdhetsfrågor. Tanken var att 
genomsvaren på de inledande frågorna anpassa sättet attprata runt och ställade resterande
tematiska frågorna på. Under varje temautvecklades ett antal huvudfrågor, som flest fem 
stycken, för att försöka få svar och förklaringar på de teoretiska frågeställningarna. Varje 
huvudfråga fick även en eller ett par följdfrågor med avsikten att utveckla svaret och få en 
djupare förståelse.

Frågorna var på förhand bestämda och ganska direkta men svaren tilläts bli relativt öppna och 
fokus låg på att den intervjuade skulle få utveckla sina synpunkter och idéer utan att jag som 
intervjuare avbröt allt för mycket eller ”la ord i mun” på intervjupersonen. Fördelen med att 
förbereda intervjufrågorna väl är att man under intervjun håller sig till en viss struktur vilket, 
enligt Kvale & Brinkmann (2009), underlättar det framtida analysarbetet.
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Intervjuguiden som användes till intervjun av ombudsmännen som var expert på 
jämställdhetsfrågor skilde sig något från den som användes till de övriga fyra 
ombudsmännen.Jämställdhetsexperten fick under varje tema några fler och mer fördjupade 
frågor. Båda intervjuguiderna ligger som bilagor till detta arbete.

4.2.3 Insamling

Först kontaktades en av fackförbundets regionchefer med ett mail där jag presenterade mig 
och gav info om undersökningen. Jagbad om chefens medgivande till att intervjua 
ombudsmän på regionkontoret och chefen accepterade min förfrågan. Därefter skickade jag 
mail till de presumtiva intervjupersonerna, innehållande info om undersökningenoch en 
förfrågan om att få intervjua dem. I informationen om undersökningen angavs arbetes syfte, 
en ungefärlig tidsram för intervjun, cirka 45 minuter, och att intervjun, om intervjupersonen 
tillät, skulle dokumenteras genom inspelning på mobiltelefon. När samtliga tillfrågade hade 
accepterat min förfrågan och tid och plats för intervjuerna var bestämdmailadejag även ut ett
missivbrev (bilaga I) och när intervjupersonerna mailade tillbaka erhölls det informerade 
samtycket.

Alla intervjuerna av medarbetarna genomfördes på plats hos det undersökta fackförbundet i 
ett ostört mötesrum. I början av varje intervju är det, enligt Denscombe (2009), viktigtatt 
öppna upp för en så bekväm och trevlig intervjuatmosfär som möjligt vilket gjordes genom att 
inleda varje intervju med ett kort och informellt samtal om både undersökningen och andra 
vardagliga ting.Intervjuns syfte, förväntningar på intervjupersonen och det informerade 
samtycket togs upp på nyttinför varje intervju. Mobiltelefonens inspelningsfunktion testades
och placerades så optimalt som möjligt. Intervjun började med så kallade lätta frågor där den 
intervjuade fick berätta om sig själv och sitt förhållande till problemet. Där efter blev den
intervjuade efterhand introducerad i de tematiska frågeställningarnaoch vilka frågor som
behandlade respektive tema.

Under intervjuns gång kontrollerades inspelningens funktion några gånger, utan att för den 
skull avbryta intervjun eller inspelningen. Det var även av vikt att ha uppsikt över tiden för att 
hålla den tidsram som angivits och samtidigthinna med alla teman. Under intervjuförloppet 
strävade jag efter att identifiera vilka meningar och åsikter som intervjupersonen gav extra 
uttryck för och verkade prioritera. Jag lyssnade även efter underliggande ton och försökte 
lägga märke till outtalade åsikter.Försök gjordes också att avslöja motsägelseroch
inkonsekventa uttalandei försök att uttrycka sig politiskt korrekt. Allt i enlighet med 
Denscombe(2009).

Som avslutning fick varje intervjuperson möjlighet att lägga till något som ansågs vara viktigt 
men som ännu inte tagits upp under intervjun. Därefter var intervjun färdig och vi småpratade 
lite innan jag tackade för deltagandet och den tid som den intervjuade bjudit på.

4.2.4 Bearbetning

Efter varje intervju fördes ljudfilen över från mobiltelefonen till datorn och för säkerhet skull 
lades den även över på ett externt minne. Ljudet på alla inspelningar var bra och varje intervju 
transkriberades ordagrant för att få ljudupptagningen i en form som lämpar sig för närmare 
analys. Transkriberingen tog cirka fyra timmar per intervju och resulterade i 6-7 sidor per 
intervju. Även om utskriftarbetet var mödosamt och tog tid var det, som Denscombe (2009) 
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skriver, ett bra sätt för att väcka samtalet till liv igen. Kvale & Brinkmann (2009) talar även 
om hur själva analysen av meningen i det som sadesstartar redan under själva 
utskriftsmomentet. Under transkriberingen gjordes även en del anteckningar vid sidan om och 
jag strök under i utskriftsmaterialet för att komma ihåg de iakttagelserhade gjortsoch de 
känslor som hade uppståttvid intervjutillfället. 

Jag behöver ha tillgång till alla ljudfiler och transkriberingar till dess att dettaarbeteär helt 
slutfört och därmed godkänt. Därefter kommer allt transkriberat material att förstöras och 
ljudfilerna att tas bort, i enlighet med konfidentialitetskravet(kap. 4.3).

4.2.5 Analys

För att kunna analysera intervjuerna utifrån det transkriberade materialet men även utifrån 
ljudfilerna har jag valt att utgå från meningstolkning som Kvale & Brinkmann (2009) 
beskriver som djupare och mer kritisk tolkning av text. Denna form av analys leder ofta till att 
texten växer i omfång och resultatet formuleras i många fler ord än den ursprungliga texten.

Då jag har en hermeneutisk forskningsansats föll valet av meningstolkningens form på den så 
kallade hermeneutiska meningstolkningen. Denna tolkning kräver att man rättar sig efter den 
hermeneutiska ansatsensförutsättningar för intervjuanalys. En sådan är att man förhåller sig 
till den hermeneutiska spiralen. En annan är att tolkningen av mening avslutas när man 
kommit fram till ett sammanhang i texten utan motsägelser. Det är även viktigt att tänka på i 
vilken kontext meningen ska förstås och att det är meningen att tolkningen ska vidga textens 
mening(Kvale & Brinkmann 2009).

Det bearbetade intervjumaterialet analyserades genom att ställa analytiska frågor till 
textenutifrånolika tolkningskontexter. Kvale & Brinkmann (2009) tar upp tre exempel på 
tolkningskontexter;självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och den teoretiska
förståelsen.I arbetet med att analysera arbetets empiriska material har jaganvänt mig av denna 
analysmetod. Jag har dock valt att kalla de olika tolkningssammanhangennågot annorlundaän
Kvale & Brinkmann gör, nämligen;självförståelse, kritisk förståelse och teoretisk tolkning.

Utifrån självförståelsen ville jag formulera meningen i de intervjuades uttalanden ur deras 
egen synvinkel, så som den uppfattas av mig. Genom den kritiska förståelsen önskade jag 
berika och vidga tolkningen av uttalandena i intervjuerna. Jag ville gå utanför 
intervjupersonernas förståelseram och vara kritisk mot innehållet i det uttaladeutifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och ett genusperspektiv. Genom den teoretiska tolkningenville jag 
förhålla mig tilldetta arbetets bakgrundsmaterial som tar upp tidigare forskning inom
problemområde, teorier och viktiga begrepp.

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2009)har använts som utgångspunkt för etiska överväganden. Individskyddskravet 
innehåller fyra konkretiserade huvudkrav:

1. Informationskravet som innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”,
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2. Samtyckeskravet som innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan”,

3. Konfidentialitetskravet som innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges störst möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”,

4. nyttjandekravet som innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål”.(Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.)

Dessa krav har tagits i beaktning. Utifrån informationskravet har intervjupersonerna 
informerats om arbetets syfte genom bland annat ett missivbrev (bilaga I). Samtyckeskravet 
anses uppnått genom att alla intervjupersonerna har gett sitt informerade samtycke och varit
medvetna om att de deltog på egna villkor och även hade rätt att avbryta sitt deltagande när de 
själva ville. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att så långt det varit 
möjligthaft för avsikt att avidentifiera det undersökta fackförbundet och de intervjuade 
ombudsmännen. Jag kommer även att förstöraallt transkriberat material och ta bort alla 
ljudfiler när arbetet är helt slutfört och godkänt.I enlighet med nyttjandekravet, har inte och 
kommer aldrig, detempiriska materialet, användas i något annat avseende än för det ändamål 
det fyller i detta arbete.

4.4 TROVÄRDIGHET, PÅLITLIGHETOCH ÖVERFÖRBARHET

När det gäller undersökningens trovärdighet, det vill säga om undersökningen undersöker det 
den avser att undersöka (Kvale& Brinkmann, 2009),har jag strävat efter att uppnå arbetets 
syfte genom att hela tiden arbeta utifrån arbetets två frågeställningar. Intervjufrågorna i 
intervjuguiden utveckladesalla utifrån frågeställningarna som fick bilda olika teman. Vidare i 
analysen av det empiriska materialet, resultatet och diskussionen har jag hela tiden hållit mig
till och utgått ifrån de två frågeställningarna. För att vara så trovärdig som möjligt i analysen 
av det empiriska materialet har jag utgått från den hermeneutiska meningstolkning som Kvale 
& Brinkmann (2009) föreslår. Intervjuernas meningär tolkande ur tre olika 
tolkningssammanhang: självförståelse, kritisk förståelse och teoretisk tolkning, så som de 
beskrivs i kap. 4.2.5.

Att förhålla sig till om resultatet är pålitligt innebär enligt Denscombe (2009)funderingar på 
om samma resultat hade uppnåttsi fall undersökningen utfördes vid en annan tidpunkt 
och/eller av någon annan forskare.För att visa på pålitlighet är det i kvalitativ forskning
mycket viktigt att tydligt redogöra för de metoder och analysförfarande som använts och att så 
långt det är möjligt visa på de undersökningslinjer som har lett fram till det specifika resultatet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann (2009) varnar samtidigt för att lägga allt för 
mycket vikt vid pålitligheten när metoden kvalitativ intervju används,eftersom det kan 
motverka kreativiteten och variationsrikedomen som är så viktig för att kunna tolka och 
analysera materialet utifrån olika tolkningssammanhang. 

När det gäller generaliserbarhet går det att tillämpa även på kvalitativa undersökningar med 
ett litet antal intervjuergenom att istället tala om överförbarhet, det vill säga funderingar på
om fynden av det studerade problemområdet kan överföras till andra och nya fall. Genom att 
ge en bild av och beskriva den kontext intervjupersonerna befinner sig i kan det bli möjligt att 
tänka sig hur fynden går att tillämpa i liknande fall inom samma problemområde (Denscombe 
2009).
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Intervjupersonerna i undersökningen representerar en och samma region i fackförbundet.Man 
kan anta att andraregionerinom fackförbund med enliknande sammansättning av ombudsmän, 
en liknande fördelning av män och kvinnor, enliknande uppdelning av de regionala
arbetsuppgifter som den region jag har berörtkan ha en liknande förståelse och tolkning av
begreppet jämställdhet. De kan även ha ett liknanderesonemang kring hur man ska arbeta med 
jämställdhetsfrågor. Frågan går dock inte att besvara med någon som helst säkerhet och i 
enlighet med den hermeneutiska ansatsen går det aldrig att vara helt objektiv utan 
resultatetpåverkasäven avmin förförståelse för problemet. Forskningsresultatet ska därför
främst ses som ett litet nedslag i frågan om jämställdhet i arbetslivet,belyst ur en av alla de 
möjliga synvinklar som kanges av problemet.

4.5 METODDISKUSSION

Utifrån de metodologiska utgångspunkterna,arbetets planering och genomförandet av den 
empiriska undersökningenförs här en diskussion om hur väl arbetsmetoderna har fungerat för 
att uppfylla arbetets syfte.

Genom att studera problemet utifrån ombudsmän i en facklig organisation och se på 
problemet som ett förändringsarbete i organisation anser jag att det funnits en pedagogisk 
relevans i att studera problemet. 

Valet av ansats var en process som startade när arbetets preliminära syfte väl var formulerat. 
Efter ett noga övervägande och diskussioner med sakkunniga kom jag fram till att 
hermeneutiken passade syftet bäst. Hermeneutiken tillät mig att värna om min förförståelse 
för problemområdetoch jag tilläts att skaffa mig en ny förförståelse vart efter som arbetet 
skred framåt. Förförståelsen ställer samtidigt till det när man inom forskningen talar om att 
förhålla sig objektivt till materialet och det är inget jag säger emot. Dock bidrog den samtidigt
till ett kreativt och variationsrikt resultat som kan anses pålitligt genom att det empiriska 
materialet genomgått en noggrann och väl genomtänkt analys (Kvale & Brinkmann 2009).

Urvalet av intervjupersoner kunde baserats på fler personer men med tanke på den tidsram 
som förelåg arbetet ansåg jag det viktigare med färre intervjuer som gav resultat utifrån ett 
noggrant analytiskt arbete. Om det hade ingått fler intervjupersoner hade jag också 
eftersträvat en större variation på intervjupersonerna. Nu blev det fyra ombudsmän, två 
kvinnor, två män och en ombudsman med extra mycket kunskap omjämställdhet. Tanken med 
och strävan efter en jämn representation av kvinnor och män var från börjanatt även ta reda på 
om tolkningen av jämställdhet kunde bero på om det var en kvinna eller man som tolkade 
begreppet. Detta resonemang fick dock inget utrymme i detta arbete på grund av arbetets 
storlek och riktning men även för att jag så långt det var möjligt ville ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet.Önskvärt hade även varit att haft med någon person i ledarposition och 
någon som satt med högre upp i förbundet, till exempel kongressen. Då hade jag kunnat se på 
frågan även ur ett makro- och mikroperspektiv.

I min intervjuguide eftersträvades att skapa frågor som gav svar på de två frågeställningarna
utifrån olika vinklar och djup. När guiden skapades var jag i början av arbetets process vilket 
innebar att jag utgick jag från den förförståelse jag hade då. När intervjuguiden väl började 
användas kunde jag se att denna förförståelse även hade baserats på en del förutfattade 
meningar. Jag förvånades några gånger över mitt subjektiva förhållande till problemområdet 
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men tog ställning till det genom att göra vissa justeringar i guiden och även genom att ta ett 
steg tillbaka och anpassa tonen i mina frågor vid resterande intervjutillfällen.

Under intervjutillfällena eftersträvades ett trevligt och avspänt klimat för att få till goda 
intervjuer dock fick jag vid några intervjuer en känsla av att intervjupersonen upplevde 
intervjun lite som ett förhör. Jag funderade över detta eftersom jag använt mig av metoden 
intervju tidigare men då aldrig upplevt den känslan. Försök gjordes för att förhålla mig till 
denna upptäckt men det upprepades ändå. Även om det bara var en känsla jag hade och det 
inte var något som uttalades, drog jag ändå den slutsatsen att problemområdet var något laddat 
och att ingen ville uttrycka sig politiskt inkorrekt i frågan. Faktumet att jämställdhet och 
jämställdhetsarbete är en av grundpelarna i den fackliga organisationens arbete tror jag också 
gjorde att en del intervjupersoner fick en känsla av att de kanske borde vara mer insatta i 
frågan än vad de var. En annan fundering som jag ocksåfick i efterhand är om klimatet under 
intervjuerna kanske hade blivit ett annat och svaren på frågorna kanske hade blivitannorlunda
om jag som intervjuare hade varit en man istället för en kvinna.

För att kunna göra en väl genomtänkt analys av det bearbetade materialet läste jag in mig på 
hermeneutisk meningstolkning. Denna form att tolka mening anses enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) kunna ge en omfångsrik och beskrivande tolkning av mening och genom 
att utgå från tre olika tolkningssammanhang fick jag även svar på mina frågeställningar 
utifrån olika sammanhang och vinklar. Jag kunde givetvis utgått från andra, fler eller färre 
sammanhang men jag ansåg attsjälvförståelse, kritisk förståelse och teoretisk tolkning, så som 
de beskrivs i kap.4.2.5,var relevanta vinklingar och räckte i antal i förhållande till arbetets 
omfång och skala.
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5 RESULTATOCH ANALYS

Resultatet och analysen av den empiriska undersökningen sammanfattas och presenteras som 
svar på arbetets två frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserats genom 
hermeneutisk meningstolkning och resultatet visas ur de tre olika tolkningssammanhangen: 
självförståelse; meningen i de intervjuades uttalanden ur deras egen synvinkel, så som den 
uppfattas av mig,kritisk förståelse; utifrånett kritiskt förhållande till innehållet i det 
uttaladegår jagutanför intervjupersonernas förståelseram och tolkar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och ett genusperspektiv,teoretisk tolkning; i vilken jag förhåller mig 
tillarbetets bakgrund, innehållande tidigare forskning, teorier och viktiga begrepp inom 
problemområdet. Till sist sammanfattas resultatet.

5.1 OMBUDSMÄNNENS TOLKNING AV BEGREPPET 
JÄMSTÄLLDHET

Nedan presenteras resultatet och svaret på frågeställningen "Hur tolkar ombudsmännen på 
ett fackförbundet begreppet jämställdhet?” Intervjupersonernas namn är som tidigare nämnts 
fingerade.

5.1.1 Självförståelse

Innan en närmare eftertanke var begreppet jämställdhet något som flera av 
ombudsmännenblandade ihop med begreppet jämlikhet.Flera associerade direkt till
definitionen av jämlikhet och beskrev det som ”människors lika värde”, vilket syftar påallt 
från etnicitet och sexuell läggning till ålder och kön.Ett par av ombudsmännen använde till en 
början begreppen som synonymer och menade att det kunde vara enklare och mindre 
kontroversiellt att tala om jämställdhet utifrån jämlikhet.

Nu försöker man med jämlikhet… många kan ju hålla med om att alla ska 
ha lika värde men när det kommer till ordet jämställdhet så blir det plötsligt 
något annat.(Kim)

Vid en närmare eftertanke beskrev samtligaombudsmänatt jämställdhet var när man pratade 
och tänkte utifrån individ istället för utifrån kön och att det främst handlade om att alla 
individer skulle ha lika eller likvärdiga villkor och rättigheter, oavsett kön. 

… En insikt som bygger på var och en… det måste vara individens val… det 
ska bjudas in och luckras upp så att de som är intresserade av det ena eller 
andra ska få göra det utan att det blir problem. (Lolo)

För att skilja ut jämställdhet ur jämlikhetsbegreppet handlade det också om, som en av 
ombudsmännen uttryckte sig, att ”sätta på sig andra glasögon”.

Ombudsmännen ansåg att jämställdhet borde vara självklart i och utanför arbetslivet men 
konstaterar samtidigt att så var inte fallet ochtolkade fortsättningsvis 
jämställdhetsbegreppetfrämst utifrån betydelsen av ojämställdhet. De menadeatt både kvinnor 
och män förlorade på ett ojämställt arbetsliv men att kvinnorna var de som främst 
missgynnandes.
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En ombudsman menade att det ur jämställdhetssynpunkt var viktigt hur man uttryckte sig och 
vilka ord man använde,eftersom det påverkade om arbetstagarenskulle få extra lön eller inte
för sina arbetsuppgifter. Som exempel togs uttrycken ”att ta hand om något” och ”att ansvara 
för något”.

...Att ansvara ger pengar men att ta hand om ger inga pengar så därför är 
det viktigt att vara tydlig med vilka ord man använder. Det är viktigt för,
ord betyder mycket. (Kim)

Samma ombudsman menade att det främst var män som uttryckte sitt ansvar medan kvinnor 
oftare talade utifrån omhändertagande och detta fick, främst för kvinnor, oanade konsekvenser 
rent lönemässigt.Det vill säga kvinnorna fick mindre eller inget betalt för det de ”tog hand 
om”.

På tal om ord och uttryck så menade en annan ombudsman att det spelade stor roll om det var 
en kvinna eller man som talade om jämställdhet, om det var en man så blev reaktionen mer 
positiv medan en kvinna uppfattades mest som ”tjatiga”. 

På frågan om arbetslivet kunde anses som jämställt, blev svaren att det fanns mer att göra och 
diskussionen kunde nog inte avslutas än på länge.

… Att vi inte kommit längre på de här 100-200 åren, det är ju inte klokt … 
Ja vi behöver nog 100 år till. (Lycke)

Samtliga ombudsmän menade att jämställdhet utifrån deras fackliga synvinkel hade en stark 
och tydlig koppling till lön.Någon ombudsman menade att det berodde på de skilda 
arbetsuppgifter som män och kvinnor hade och att det oftast var kvinnor som satt med de 
administrativa arbetsuppgifterna medan män, oftare och med större lätthet än kvinnor, intog 
”tyngre poster”, som även lönade sig mer.

Ojämställd lönesättning visade sig även genom så kallade osakligalöneskillnader baserade på 
kön och enligt fackförbundets egen statistik var detfrämst kvinnor som missgynnandes. Ett 
par av ombudsmännen menade att en av orsakerna till detta kunde vara att fler kvinnor än 
män var osäkra i tron på sig själva. När det blev fråga om lön i förhållande till ett nytt jobb 
eller nya arbetsuppgifter, menar ett par ombudsmän, att kvinnor var mer försiktiga i tron på 
sig själva och konsekvent begärde lägre lön än män eller ingen förhöjd lön alls för nya 
arbetsuppgifter.Det siades om orsakerna till detta och någon antog bland annat att det berodde
på det låga egenvärdet som många kvinnor verkad sätta på sig själva.

… Det kanske är lite skuldkänslor, att jag inte vill vara för mer än någon 
annan och begära orimligt hög lön och bara tänka egoistiskt på mig själv. 
(Robyn)

En ombudsman menade att kvinnor, gentemot män, oftare var glada över och nöjda med att 
”bara få ett jobb” och kände sig bekräftade av att ”bara bli ihågkomna” när det handlar om 
fördelning av nya arbetsuppgifter, lönen kom därför i andra hand. ”Tro på sig själv och våga 
vara lite kaxig” ansåg en av ombudmännen var jätteviktigt för kvinnor när det handlade om 
löneförhandling.
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Jämställdhet handlade för allaombudsmännen även om föräldraskap och om hur 
föräldraledighet, nergång i tid och vård av sjuka barn i samband med föräldraskap och små 
barn oftast var en lott som föll på, eller självmant togs av, kvinnan. De flesta av 
ombudsmännen menade att kvinnorna på grund av detta missgynnades i arbetslivet. Eftersom 
kvinnorna oftare tog största delen av föräldraledigheten ledde det dels till att de halkade efter i 
lön gentemot männen, som oftast kunde fortsätta sin löneutveckling som innan barnen kom, 
men även till att karriären stannade av eller stagnerade helt. Ansvaret för barnen blev ojämnt 
fördelat även efter det att föräldraledigheten var slut och det tyngsta ansvaret för barnen föll 
på kvinnorna medan männensansvar och funktionen blev att tjäna in pengar till hushållet.
Dock menade ett par ombudsmän att vissa kvinnor behövde se sin egen del i problemet när de 
inte villedela på föräldraledigheten med mannen, trots att männen ville och hade sin fulla rätt 
till det.

Jämställdhet, eller rättare sagt ojämställdhet,ansågs enligt ombudsmännenvara ett laddat 
begrepp. Ombudsmännentrodde att detnog berodde på att det ena könet (läs kvinnan) ansågs 
orättvist behandlat i förhållande till det andra (läs mannen) och orättvisa förhållanden är alltid 
laddade. För att lösa problemet och få jämställda förhållanden menade ombudsmännenatt det 
nog upplevdes av många som att det ena könetbehövde stå tillbakaoch lämna plats, för att det 
andra könet skulle får en chans att komma ikapp. Detta ledde enligt ombudsmännen till 
motsatsförhållanden och revirtänk när jämställdhet kom på tal. 

… Säger man något om det som kvinna så tror männen att nu ska kvinnorna 
ta över och bli förfördelade, men det handlar inte om att kvinnor vill bli 
bättre behandlade än män, utan att kvinnor och män ska bli lika 
behandlade, utifrån rätt saker och inte utifrån kön. (Kim)

5.1.2 Kritisk förståelse

Flera av ombudsmännen talade till en början om jämställdhet som synonymt med jämlikhet.
Jämlikhet handlar om alla människors lika värde och, som en av ombudsmännen sa, 
”jämställdhet är något annat” och upplevdes svårare att tala utifrån. Detta ”annat” kan ur ett 
genusperspektiv tolkas som en antydan till att det är kvinnor som är orättvist behandlade i 
förhållande till mänoch att jämställdhet därför främst ligger i kvinnors intresse,fastän
jämställdhetegentligen är något som berör båda könen lika mycket.

Tanken på vad dessa orättvisor kan bero på och hur de ska besegras är enligt ett 
genusperspektiv det som gör begreppet laddat. För att det ska bli rättvist och jämställt behöver 
man ta från den ena parten för att kunna ge till den andra. Ombudsmännen diskuterade, om 
det är männen som behöver stå tillbaka och getill kvinnorna eller om det är kvinnorna som 
behöver ta för sig mer,som en ombudsman uttryckte det ”tro på sig själv och våga vara lite 
kaxig”.  

Alla ombudsmännen talade om vikten av att se individen istället för att se kön och att alla 
individer skulle ha lika villkor och rättigheter, oavsett kön. En ombudsman talade också om 
att ”det ska bjudas in och luckras upp” så att varje individ tilläts göra det den vill utan att stöta 
på hinder. Detta kan ur ett genusperspektiv tolkas som tankar på hur kön skapas och vad det 
innebär och en längtan efter frigörelse från alla föreställningar om kön, vilket i sin tur tyder på 
kunskap om genus.
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Enligt genusperspektivet formas en rad olikheter som gör att könen hålls isär och arbetslivet 
är fyllt av könade platser, sysslor och egenskaper som inte tillåter att män och kvinnor 
befinner sig på samma ställen. Detta uttryckte en ombudsman genom att tala om jämställdhet i 
förhållande till de skilda arbetsuppgifter som män och kvinnor hade i arbetslivet och hur 
männen med större lätthet gentemot kvinnor intog högre och mer värdefulla poster. 

Samtliga ombudsmän tolkade jämställdhet i förhållandet till lön och menade att det på de 
flesta arbetsplatser fanns osakliga löneskillnader som främst drabbade kvinnor. Enligt 
genussystemet värderas det som män gör högre i förhållande till kvinnors göromål men ur ett 
jämställdhetsperspektiv tyder ombudsmännens koppling till lön till viss del på en kvantitativ 
inställning till jämställdhet. Ombudsmännendiskuterade också varför kvinnor oftare hade de 
lägre lönerna och i de diskussionerna tog man upp kvinnors tro på sig själva, hur kvinnor 
oftare ”nöjer sig” och de skuldkänslor som möjligen uppstår vid krav på en hög lön. Dessa 
diskussioner kan ur ett genusperspektiv tolkas som att ombudsmännen har djupare och mer 
kvalitativa tankar om jämställdhet och vad ojämställdhet kan tänkas bero på. 

Ombudsmännen tyckte att föräldraledigheten var lika viktig som lönefrågan ur 
jämställdhetssynpunkt och här gjorde ombudsmännen främst en kvantitativ tolkning av 
jämställdhet genom att prata om hur mycket eller lite respektive förälder förlorade i lön på att 
vara hemma med barnen. Man talade även en del om hur kvinnor och män fick olika och 
skilda funktioner i familjen då det bara var en av föräldrarna som främst var hemma med 
barnen och hur en del pappor ”inte fick” vara hemma med sina barn. Detta tyder på
ombudsmännens djupare tankar på varför det är så och vad det kunde innebära i 
förlängningen för jämställdheten i och utanför arbetslivet.

En ombudsman menadeatt ojämställdhet formades och berodde på hur man använde språket 
och orden. Ombudsmannen tog upp hur uttryck som ”att ta hand om” inte gav några pengar 
och ”att ansvara för” gav pengar. Ur ett genusperspektiv antas kvinnan äga egenskaper som 
gör henne bäst lämpad för mjuka, vårdande, ”ta-hand-om-uppgifter” vilka inte värderas lika 
högt som typiskt manliga ansvarsfulla uppgifter. 

Sett ur ett jämställdhetsperspektiv visade ombudsmännen på både lika och olika teoretiska 
antaganden om hur jämställdhet kan förstås och tolkas. Reflektionen över begreppet skiljde 
sig mellan ombudsmännen men alla hade tankar och åsikter om vad begreppet innebar och 
betydde för kvinnor och män i arbetslivet. En ombudsman talade om vikten av att skapa sig en 
egen uppfattning och veta var man står i frågan om jämställdhet för då kunde man även 
påverka andra. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv kan det tolkas som att alla har ett ansvar i att 
reflektera över begreppet jämställdhetför att kunna inse hur ojämställdhet påverkar arbetslivet 
negativt.

5.1.3 Teoretisk tolkning

Begreppet jämlikhet, inte att förväxla med jämställdhet, var något som de fackliga 
ombudsmännen verkade varaväl förtrogna med. Detta kanförklaras med att fackliga 
organisationer och ombudsmän har jämlikhet att förhålla sig till utifrån diskrimineringslagen
(kap. 2.6). De både bevakar och lutar sig mot diskrimineringslagen i en rad olika frågor som 
berör arbetstagare i arbetslivet. Jämlikhet syftar på alla människors lika värde utifrån en rad 
olika samhällsgrupper och utifrån det kan man tolka det som att ombudsmännen har en mer 
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övergripande förståelse för alla grupper som omfattas av diskrimineringslagen, där bland 
annat kön och jämställdhet ingår.

Hirdman (1990) beskriver hur jämställdhet har blivit en fråga för, av och om kvinnor, fast 
grundtanken med jämställdhet omfattar både kvinnor och män (kap. 2.1). Detta speglar 
ombudsmännen genom att främst tala om jämställdhet utifrån kvinnor och hur kvinnor ska 
göra för att bli mer jämställda männen. En ombudsman sa till exempel att ”tro på sig själva 
och våga vara lite kaxig” var viktigt när kvinnor skulle löneförhandla och en annan 
ombudsmantalade om att även kvinnan hade ansvar för att ge mannen föräldraledigt. 
Ombudsmännens tal om jämställdhet främst utifrån att det är kvinnor som missgynnas i olika 
arbetslivsrelaterade situationer gentemot män, gör också problemet med ojämställda 
förhållanden till en ”kvinnosaksfråga”. 

Lön och föräldraledighet var, enligt ombudsmännen,det som starkast bidrog till ojämställdhet 
mellan kvinnor och män. I förhållande till detta så ska kollektivavtalet (kap. 2.6)styra så att
den som är föräldraledigfår en jämn och rättvis löneutveckling under föräldraledigheten. 
Ombudsmännen hävdadedock att den som var föräldraledig, oftast kvinnan, trots det hade en 
sämre löneutveckling och även svårare att ta sig fram rent karriärmässigt i förhållande till de, 
främst män, som inte var föräldralediga.

Enligt genus och genussystemet (kap. 2.3 och 2.4) är det är maktstrukturer och hierarkier som 
skapar olikheter mellan könoch ständigtreproducerar kvinnors underordning och mäns 
överordning, där det män säger och gör värderas högre. Utifrån det går det att tolka och förstå 
varför jämställdhet enligt ombudsmännen är en kontroversiell och laddad fråga och varför det 
är lättare för män att föra fram jämställdhetsfrågan. Detta i sin tur visar på det komplexa i 
jämställdhetsfrågan; den anses tillhöra kvinnorna men för att få status behöver den bäras fram 
av män. Återigen en reproduktion av genusordningen. En av ombudsmännen konstaterar detta 
genom att ta upp hur män som talade om jämställdhet oftafick ett positivt bemötande medan 
kvinnor mer upplevdes som ”tjatiga”. 

Jämställdhetdefinieras som att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Ombudsmännen ansåg att jämställdhet var när man pratade och tänkte utifrån 
individ istället för utifrån kön och ombudsmännen tyckte att det borde vara självklart i och 
utanför arbetslivet. Det var dock ingen av ombudsmännen som ansåg att det var verklighet 
ännu utan det fanns fortfarande mer att göra. Genom att fortsätta diskutera jämställdhet och 
visa på de orättvisor som ojämställdhet ger menar ombudsmännen att människor skulle bli 
benägna till att vilja förändra och förbättra.Jag tror att det är viktigt att få substans i 
diskussionen om jämställdhet. För att få det behöver man, enligt mig, ta varje diskussion om 
jämställdhet steget längre och alltid diskutera jämställdhet utifrån ett genus. Utan ett 
genusperspektiv, anser jag, att diskussionen om jämställdhet blir svårdefinierad och besvärlig 
att angripa på ett konstruktivt sätt. 

5.2 OMBUDSMÄNNENS RESONEMANG KRING HUR MAN SKA 
ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Nedan presenteras resultatet och svaret på frågeställningen ”Hur resonerar ombudsmännen 
kring jämställdhetsarbete i arbetslivet utifrån den tolkning de gör av begreppet 
jämställdhet?”
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5.2.1 Självförståelse

Alla ombudsmän trodde att arbetsgivaren tjänade på att arbeta aktivt med jämställdhetpå olika 
sätt. Arbetsgivaren och hela arbetsplatsen behövde inse att det vann på att slippa de negativa 
diskussioner och konflikter som lätt uppstod om det inte var jämställt och rättvist.Några 
ombudsmän menade att det var viktigt att visa på goda exempel och det som var positivt med 
jämställdhet.

… Mycket är det här att det ska bli accepterat och den enda chansen att det 
ska bli det på en arbetsplats är att föregå med gott exempel.(Lycke)

Ombudsmännen fick fundera på vad som var av betydelse för att jämställdhet skulle få en 
given plats i arbetslivet och flera av ombudsmännen menade att det var av största vikt att var 
och en, arbetsgivare, arbetstagare och fackliga representanter, skaffade sig en personlig 
uppfattning och kunskap om jämställdhet och ojämställdhet.Först när man själv tagit 
ställningtill jämställdhet kan man börja påverkar andra till att tänka på konsekvenserna av ett 
ojämställt arbetsliv.Ombudsmännen menade ävenatt man behövde visa på och våga se 
orättvisorna för att bli benägen till att vilja och få till en förändring. En ombudsman trodde 
också att många tänkte efter principen;

… Så länge det inte berör mig… så låter jag det vara. Händer det en nära 
vän eller släktning, det är då man börjar protestera, framför allt om det 
händer mot en själv. Då engagerar man sig i orättvisor. (Lycke)

Alla ombudsmännen pratade om de ojämställda lönerna och menade att den lönekartläggning, 
som arbetsgivaren enligt lag skall genomföra kontinuerligt, var ett gott instrument och verktyg 
för att hitta eventuella osakliga löneskillnader och somsamtidigt synliggjordeom det var
jämställt eller inteifrån den insynsvinkeln.När det gällde kvinnliga arbetstagare som skulle 
förhandla om sina löner menade en av ombudsmännen att kvinnor behövde värdera sig själv 
högre och stå på sigmer för att inte komma in på för låga ingångslöner och för att hänga med 
männen i löneutvecklingen. Män var enligt ombudsmännen ofta bra på att ta betalt för det
ansvar de hade och alla uppgifter de utförde och det sågs från arbetsgivarens sida som 
självklart att de skulle göra det.Dock menade en ombudsman att det inte var lika självklartför 
arbetsgivaren attkvinnortog lika mycket betalt för sitt jobb, vilket komplicerade och 
försvårade det ytterligare för kvinnor att få en rättvis lön.

Kompetenskartläggning ansågs, utav en av ombudsmännen, vara ett annat viktigt verktyg för 
att säkerställa att alla arbetstagarna, både kvinnor och män, fick tillräckligt med 
kompetensutveckling med inriktning på det de behövde för att klara av sitt jobb både nu och i 
framtiden och för att komma vidare i sin karriär. Tyvärrvar det oftast ett fåtal högre uppsatta 
män i organisationen som fick de mest framgångsbringande utbildningarna medan andra som
hade behövt de, kanske till och med mer än de som fick, blev utan.

… Kompetensutveckling är jätteviktigt för att man ska kunna hävda sig och 
stå upp för sig själv … Kunskap är makt! … De som har mest kunskap 
kommer längst vad gäller lön och utvecklingsmöjligheter. (Robyn)

Ombudsmännen menade att diskussionen om jämställda löner bara var en av alla viktiga 
delar, för att uppnå jämställdhet,ochatt det var viktigt att gå djupare ner i frågan än så. 
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Arbetsgivarna och arbetstagarna ute i organisationerna behövde börja diskutera jämställdhet 
utifrån flera olika vinklar och håll. Det viktigaste var enligt ombudsmännen att diskussionen
satte igång och sedan hölls igång för att komma framåt i frågan och förhindra tillbakagång 
och försämringar. Ett exempel på en sådan diskussion kunde vara eventuella ”glastak”, det 
vill säga om det fanns visuella tak i organisationen som gjorde att kvinnor aldrig kom längre 
än till en viss nivå. Om man anade att så nog var fallet eller att det var ojämställt på något 
annat sätt var det viktigt att det synliggjordes så att män och kvinnor tillsammans kunde 
hjälpas åt med att bryta dessa könsmönster. 

Det ansågs enligt en ombudsman viktigt med ett öppet klimat på arbetsplatsen och att det togs 
hänsyn till att arbetstagarna befann sig i olika skeden i livet, till exempel när kvinnor och män 
bildade familj och fick barn. Då menade ombudsmännen att det blev extra tydligt om 
arbetsgivaren värdesatte och accepterade att kvinnor och män levde familjeliv och om 
arbetsgivarentog hänsynoch anpassade sig till de stora krav som föräldrar har på sig i dag.

Det ska ligga status i att ta hand om sina barn eller vårda sina gamla 
föräldrar, men det gör det tyvärr inte överallt än. Det värdesätts inte. (Kim)

Utifrån ett öppet klimat kunde man enligt ombudsmännen ta upp och diskutera vilka normer 
organisationen hade och vad det var som gällde i olika situationer så att ingen ”tittades snett 
på”. Till exempel var det inte på alla arbetsplatser acceptabelt att vara hemma med sina barn, 
varken under er längre föräldraledighet eller om barnen var sjuka. Det är något som alla, både 
män och kvinnor har rätt till enligt lag men ändå tillämpades inte lagen som den skulle på alla 
arbetsplatser. Detta gällde främst på mansdominerade arbetsplatser. Det var enligt 
ombudsmännen viktigt att både män och kvinnor i ledande positioner föregick med gott 
exempel och var hemma med sina barn både när de var små och när de var sjuka. 

Samtliga ombudsmän menade att det var viktigt att underlätta för barnfamiljerna så att det inte 
blev en ekonomisk fråga att vara föräldraledig eller inte med följden att den föräldern som 
tjänade mest, och även förlorar mest, avstod. Därför hade det undersökta fackförbundet nu 
kommit överens med flera arbetsgivare och fått inskrivet i flera kollektivavtal om en så kallad 
föräldralön. En viss procent av lönen, utöver föräldraförsäkringen,som arbetsgivaren betalde
ut ett antal månader och som täckte upp en stor del av inkomstbortfallet för den som var 
föräldraledig. Det är inte bara föräldrarna som tjänar på att dela på föräldraledigheten och 
vården av sjuka barn menade ombudsmännen utan även barnen som fick se och lära sig 
jämställdhet.

… Barnen är framtiden … Om vi kan visa våra barn att det är ok, att det 
inte bara är mamma som är hemma utan att pappa också är det ... Det visar 
också att inget eller ingens jobb är viktigare än den andres. (Lycke)

… Växer inte mina barn upp i ett jämställt hem, så är det självklart att det 
blir svårt. (Maxi)

För att genomföra ett lyckat jämställdhetsarbete menade alla ombudsmännen att det låg en 
stor vinning i om förtroendevalda fackliga representanterna på arbetsplatsen var delaktiga. 
Jämställdhetsplanen var bra att utgå ifrån och fackförbundets regionala avdelning hjälpte 
gärna till att starta upp ett sådant arbete. Ombudsmännen upplevde dock att 
arbetsgivarenoftast tog in konsulter, vilket sågs som en stor förlust för jämställdhetsarbetet, 
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eftersomarbetsgivaren då släppa ansvaret för frågan och iställetlätkonsulten ägafrågan och ta 
den med sig vid projektets slut.

… Ett sådant här arbete ska göras internt, det är det som är lyftet. (Lolo)

Ombudsmännen beskrev hur de förtroendevalda fackliga representanterna ute på 
arbetsplatserna kunde jobba aktivt med jämställdhetsfrågan genom att hålla diskussionen
levande på olika sätt. På medlemsmöten kunde man till exempel alltid ha jämställdhet som en 
punkt att diskutera. Det var också viktigt att de förtroendevalda noggrantbevakadeatt
arbetsgivaren genomförde jämställdhetsplanen och lönekartläggningen minst så ofta som de
skulle enligt lag, det vill säga var tredje år, annars var det viktigt att begära det.

När det gällde jämställdhetsplanen med den tillhörande lönekartläggningen menade samtliga 
ombudsmän att det var en klar försämring som skett i och med att jämställdhetslagen försvann 
ochersattes av diskrimineringslagen. Enligt den gamla lagen var arbetsgivaren tvungen att 
genomföra jämställdhetsplanen varje år men i den nya lagen räcker det att göra det var tredje 
år vilket, enligt ombudsmännen, försvårade och försämrade arbetet. En av ombudsmännen tog 
även upp hur viktigt det varvilka signaler politiker sände ut och menade att det förlängda 
tidsintervallet av hur ofta/sällan jämställdhetsplanen skulle genomföras var en typisk negativ
signal för jämställdhetsfrågan, som urholkade jämställdhetsarbetet och sänkte dess prioritet.

Flera ombudsmän tog upp vikten av att arbetsgivare och arbetstagare, som gick in i ett 
jämställdhetsarbete, hade en klar uppfattning om varför de genomförde arbetet och kunde se
syftet med det. När organisationenvar färdig med sitt arbete gällde det att hålla utvecklingen 
vid liv genom ett kontinuerligt arbete och levande diskussioner, då utvecklas organisationen 
vidare i frågan. 

Man ska inte nöja sig, för allt kan bli bättre vad gäller löner, jämlikhet och 
jämställdhet. (Robyn)

Ombudsmännen själva ansåg å ena sidan att de alltid hade jämställdhetstänket med sig men å 
andra sidan kände de inte att de jobbade med jämställdhet dagligen utan det var mest om det 
dök upp något sådant ärende. En ombudsman menade att jämställdhet var en av förbundets så 
kallade ”hjärtefrågor”men i nuläget upplevdes det inte som att den hade lika hög prioritet som 
tidigare. Samma ombudsman önskade att jämställdhet kunde vävas in mer i allt som den 
fackliga organisationen gjorde men tyckte, med hänvisning till antalet ”hjärtefrågor”, att det 
var svårt. 

När det dök upp jämställdhetsärenden som ombudsmännen skulle hantera,tyckte 
ombudsmännen att det var bäst om de kunde diskutera frågan direkt med arbetsgivaren utifrån 
det gemensamma kollektivavtalet. Diskussion och förhandling var något som fungerade bättre 
än att utgå ifrån lagar och förbud eftersom avtalen var något som bägge parter, arbetsgivare 
och fackförbund, en gång hade kommit överens om.

… Cheferna får taggarna utåt när de känner att de inte får bestämma 
själva, därför är det bättre att tala utifrån avtalen. (Robyn)



Sida 28 av 39

Ombudsmännen ansåg att det var viktigt med opinionsbildning i jämställdhetsfråganoch att 
man arbetade på en bred frontmed allt från att förbättra osakliga löneskillnader och skapa 
utrymme för föräldraliv i arbetslivet till att synliggöra och ifrågasätta normer. 

... Arbetet med det praktiska löser ju oftast bara just de praktiska delarna, 
att jobba mer på djupet ger mer genomslag rakt över. (Maxi)

Kvotering som verktyg för att för att jämna ut det ena könet i antal gentemot det andra, vid till 
exempel rekrytering och till styrelser, var dock något som samtliga ombudsmän var emot. 
Ombudsmännen menade att alla människorskulle ha rätt att få ett jobb eller uppdrag för sina 
meriter och sin kompetens, inte för att de tillhörde det ena eller andra könet.

Flera ombudsmän menade att jämställdhet inte skulle behöva behandlas eller arbetas med som 
en speciell fråga utan att det skulle vävas in och vara självklart i organisationers vardagliga 
arbete, men sa samtidigt att så ännu inte är fallet. Ombudsmännen menade också att det aldrig 
var någon arbetsgivare som sa att de var emot jämställdhet eftersom det ansågs politiskt 
inkorrekt men att gå från ord till handling och ”leva som man lärde”, det var en annan sak,
som gick både trögt och långsamt.

5.2.2 Kritisk förståelse

Ombudsmännens syn på den praktiska delen av vad jämställdhet är, det vill säga arbetet med 
att göra arbetslivet jämställt, sett ur ett jämställdhetsperspektiv visar på att ombudsmännen har 
flera olika tankar på hur och varför ett jämställdhetsarbete ska genomföras. 

Ombudsmännen talade om vikten av olika kartläggningar för att undersöka, upptäcka och 
arbeta med jämställdhet. Å ena sidan taladede om lönekartläggning, vilket kan tolkas som ett 
kvantitativt tänkande kring jämställdhet där man genom att mäta och jämföra löner önskade
uppvärdera det ena könet gentemot det andra. Å andra sidan taladede även om 
kompetenskartläggning i syfte att alla arbetstagarna skulle kunna hävda sig, stå upp för sig 
själva och blimer konkurrenskraftiga i frågan om kompetens. Med det pekade ombudsmännen 
på ett mer kvalitativt synsätt på jämställdhetsarbete, som leder till en mer långsiktig 
förändring. ”Den som har mest kunskap kommer längst vad gäller lön och 
utvecklingsmöjligheter”, påstod en av ombudsmännen och det kan ur ett genusperspektiv
tolkas som en djupare tanke om vad jämställdhetsarbete kan vara och ett försök till att hitta 
något att arbeta med bortom kön.

En ombudsman tog upp vikten av att angripa frågan om jämställdhet på ett djupare plan 
genom att bland annat se och upptäcka så kallade ”glastak”. Ombudsmannen menade att detta 
glastak berodde på traditionella könsmönster vilket visar på tankar om de maktstrukturer och 
hierarkier som råder inom genussystemet och visar på ett genusperspektiv genom vilket man 
vill synliggöra befintliga mönster och processer för att förstå och se orsaken till ojämställdhet.

Att diskutera normer på arbetsplatsen tyckte ett par ombudsmän var mycket viktigt att göra 
för att nå djupare ner i jämställdhetsfrågan.För att synliggöra jämställda eller ojämställda
normer gällande till exempel föräldraledighet var det viktigt att både kvinnliga och manliga 
chefer föregick med gott exempel, genom att vara hemma med sina barn och visa att det från 
ledningens sida var självklart att man värdesatte att ta hand om sina barn.
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Ombudsmännens tankar och tal om vikten avkvinnors kompetensutveckling, att synliggöra 
det ”glastak” som kvinnor ofta slår i och diskussionen om gällande normer visar på en 
fördjupad förståelse av jämställdhet ochett jämställdhetsperspektiv där ombudsmännen 
använder genusperspektivet som verktyg. Samtliga ombudsmän var emot att jämna ut det ena 
könet gentemot det andra genomså kallad kvotering, vilketockså visar på att man ser på 
problemet med jämställdhet ur ett mer kvalitativt perspektiv.

Flera av ombudsmännen talade om att jämställdhet skulle vara självklart och att man därför
inom organisation och arbetsliv inte skulle behöva behandla jämställdhet som en egen och 
speciell fråga vid sidan av det vardagliga arbetet. Dessa tankar liknar mycket de som finns när 
man jobbar enligt strateginjämställdhetsintegrering och även om ombudsmännen inte var 
förtrogna med just den benämningen på arbetssättet var deras tankar helt i linje med det som 
delvis beskriver jämställdhetsintegrering; ”arbetet bedrivs inte som ett sidoprojekt utan 
jämställdhets- och genusperspektiv införlivas i allt beslutsfattande av alla i organisationen”.  

5.2.3 Teoretisk tolkning

Sett på jämställdhetsarbetet utifrån makro- och mikroperspektiv (kap. 2.5)befinner sig
ombudsmännen på mikronivå i förhållande till kongressen, förbundets högsta beslutande 
organ. Wittbom (2009) tar upp och beskriver hursvårtdet är att brottas med 
jämställdhetsfrågor på mikronivå ochatt finna lösningar på problemsom svarar mot 
makronivåns mål. Det blir ofta, som Siegfelt (2007) menar, ett glapp mellan ord och handling
(kap. 2.5), där man talar om att jämställdhet är mycket viktigt men i praktiken händer det 
väldigt lite. En konsekvens som blir till följd av det stora handlingsutrymme som kongressen 
på makronivå lämnar är den som en av ombudsmännen tar upp genom att beskriva 
”hjärtefrågorna” som många och olika.Ombudsmannen menar att man måste begränsa sig och 
välja att arbeta med en fråga i taget fastän alla frågor, enligt kongressen, anses lika viktiga all 
tid.

Jämställdhet utgavs både på centralorganisationens hemsida och fackförbundets hemsida som 
en av grundpelarna och det stod mycket om vad centralorganisationen och fackförbundet ville
uppnå i jämställdhetsfrågan. Med hänvisning till detWittbom (2009) tar uppom makronivåns 
breda målformuleringar som sedan ska uppnås av förbundets ombudsmän på mikronivå går 
detta mycket väl att applicerapå alla de olika slags angreppssätt som ombudsmännen 
beskriver. Det är allt från det Mark (2007) beskriver som ett kvantitativt och systembevarande 
arbete, i form av till exempel lönekartläggning, till ett kvalitativt och systemförändrande 
arbete, i form av till exempeldiskussioner om ”glastak” och normer.Detta tror jag innebär att 
arbetet med jämställdhet är och antagligen behöver vara av både kvantitativ och kvalitativ art 
för att ge bästa effekt och täcka in så många områden som möjligt. Jag tror samtidigt att det är 
viktig att hålla isär arbetssätten och vara väl medveten om varförman tillämpar det ena eller 
andra sättet eller kombinerar arbetssätten. Finns det ett genusmedvetande hos de som 
genomför och ingår i jämställdhetsarbetet tror jag mycket väl att man kan ta kvantitativa 
”genvägar” ibland. Dock tror jag att det långt kvar innan arbetslivet kan förlita sig på sådana 
”genvägar”. Jag tror mer på ”omvägen” kring genus och ett arbete som bedrivs i integrerad 
form tillsammans med allt annat dagligt organisatoriska arbete.

Ombudsmännen berättade också om den förlust de såg i att arbetsgivare tog in konsulenter 
som fick hålla i ett jämställdhetsprojekt istället för att sköta arbetet internt. De menade att 
jämställdhetsplanen, som enligt Diskrimineringslagen ändå var tvungen att göras, var en bra 
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plan att utgå ifrån och den fackliga organisationen gärna hjälpte till med att sätta igång 
arbetet. Enligt Diskrimineringsombudsmannen bör arbetsgivaren samarbeta med fackliga 
representanter när det handlar om jämställdhetsplanen och det är tvungna att göra det när det 
handlar om lönekartläggningen som är en del av jämställdhetsplanen (kap. 2.6). Ändå verkade 
de flesta arbetsgivare, som ombudsmännen hade kontakt med, inte ta hjälp från den fackliga 
organisationen vilket försvårar det ytterliga för ombudsmännen att föra ut organisationens 
jämställdhetsmål i organisationerna. 

En ombudsman menade att jämställdhet inte skulle behöva behandlas som en speciell fråga 
utan vävas in i allt arbete, vilket visar på tankar som liknar kriterierna för vad 
jämställdhetsintegrering är, det vill säga att jämställdhetsarbetet integreras alltid i hela 
organisationens arbete och bedrivas internt (kap 2.2). Jämställdhetsintegrering är den strategi 
som Sveriges regering har antagit i arbetet med jämställdhet i den statliga sektorn och kan ses 
som ett försök till att göra ord, på makronivå, till handling, på mikronivå. Detta anser jag är 
ett mycket viktigt steg och en tydlig markering för hur man på regeringsnivå tolkar 
jämställdhet och resonerar kring jämställdhetsarbete. Regeringen vill ha ”hållbar 
jämställdhet” och det tolkar jag som att man till stor del haravfärdat arbete med att bara 
förbättrajämställdhetenoch istället strävar efter en genomgående förändring. För att uppnå en 
sådan förändring behövs det en strategi som håller i längden och utvecklar 
jämställdhetsarbetet.

Utifrån ombudsmännens resonemang om jämställdhetsarbete kan man se det som Siegfelt 
(2007)menar är ett glapp mellan det fackförbunden säger sig göra i jämställdhetsfrågan och 
det som faktiskt görs i praktiken. Det var, som en av ombudsmännen uttryckte sig, inte alltid 
är så lätt att ”leva som man lär”.

5.3 SAMMANFATTNING RESULTAT

Ett tydligt sätt att uttrycka begreppet jämställdhet på, var enligt ombudsmännen när man 
talade om människor som individer istället för utifrån kön. Det talades om individens val och 
att alla individer måste få göra det de är intresserade av. 

Det uttrycktes även att jämställdhet borde vara självklart och man inte skulle behöva diskutera 
vad jämställdhet var eller hur det skulle tolkas. Ombudsmännen menade därför att 
jämställdhetsarbete borde vara självklart att det skulle vävas in i allt vardagligt arbete.Dock 
konstateradesatt så inte var fallet i dagens arbetsliv, trots att det fanns både kollektivavtal och 
diskrimineringslag som reglerade en hel del orättvisor. Ombudsmännentalade fortsättningsvis
om jämställdhet mest utifrån ojämställdhet och att det främst var kvinnor som var missgynnad 
gentemot män. 

Jämställdhet var något som samtliga ombudsmän i sin arbetsroll förknippade med 
föräldraledighet och de ojämställda förhållanden som ofta uppstod i samband med 
föräldraskap. Ombudsmännen menade att kvinnor missgynnades på grund av att de oftare än 
männen tog ut all, eller större delen av föräldraledigheten och när föräldraledigheten var slut 
var detäven kvinnornasom oftast gick ner i tid och vårdade sjuka barn. Anledningen till 
kvinnorna oftast tog största delen av ansvaret för barnen trodde ombudsmännen till lika delar 
berodde på att familjen förlorade för mycket ekonomiskt på att mannen (som oftast tjänar mer 
än kvinnan) var hemma och på de normer som rådde kring föräldraledighet på många 
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arbetsplatser.Normer som visade på de förväntningar somarbetsplatsen hade på respektive kön 
i samband med föräldraskap vilket ofta var att kvinnan var föräldraledig medan mannen 
fortsatte sitt arbete i stort sett som innan föräldraskapet.

I frågan om föräldraledighet menade ombudsmännen att det var viktigt att jobba med dels att 
det inte skulle vara en ekonomisk fråga att vara föräldraledig och dels med att det skulle bli 
acceptabelt för både kvinnor och män att vara hemma och ta hand om sina barn. Man önskade 
också att både manliga och kvinnliga chefer skulle visa på och pusha för att det var 
acceptabelt och uppskattat från arbetsgivarens sida att både kvinnor och män vara hemma 
med sina barn, genom att vara det själva. Här menade ombudsmännen att det främst var 
viktigt för män att se andra män vara föräldralediga en längre tid, vårda sina sjuka barn och gå
ner i tid under småbarnsårenför att visa att det var acceptabelt förväntades även av dem.

Alla ombudsmän tog upp lönefrågan som något de tyckte visade tydligt på om det var 
jämställt eller inte på en arbetsplats. De menade att män oftast hade mycket lättare för sig att 
begära rätt lön i förhållande till utfört arbete och att det förväntades av män. Kvinnor däremot 
gick ofta in på för låga löner och tog inte alltid betalt för alla arbetsuppgifter de utförde vilket 
ombudsmännen även trodde var förväntat från arbetsgivarens sida. Kvinnor blev på så sätt 
dubbelt drabbade dels för att de själva satte ett för lågt pris på sitt utförda arbete och dels för 
att arbetsgivare inte förväntade sig att kvinnorskulle begära lika hög lön som män.

Ombudsmännen menade att den jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning som 
arbetsgivaren var skyldig att göra var ett bra sätt förorganisationen att upptäcka och åtgärda
osakliga löneskillnader på. Dock var de alla bekymrade över att det hade blivit en försämring 
i lagen vad gällde tidsintervallet för hur ofta jämställdhetsplanen skulle genomföras eller 
uppdateras. Tidigare var det varje år men nu, i och med den nya diskrimineringslagen, var det 
var tredje år vilket ombudsmännen dels ansåg försvårade och försämrade arbetet men även 
från politiskt håll sände ut signaler till arbetsgivare om att arbetet med jämställdhet inte hade 
lika hög prioritet som innan. 

Ombudsmännen menade att begreppet jämställdhet var ett laddat begrepp som ibland skapade 
motsatsförhållanden mellan kvinnor och män. Anledningen till det ansågs främst vara att 
många trodde att lösningen på ojämställdhet innebar att män kanske behövde stå tillbaka och 
lämna plats för kvinnorna. En ombudsman menade att det inte handlade om att ”kvinnor 
skulle bli förfördelade män, utan att kvinnor och män skulle bli lika behandlade”.  
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6 RESULTATDISKUSSION

Syftet med arbetet har varit att studera och analysera hur ombudsmänpå ett fackförbund 
tolkade och förhöll sig till begreppet jämställdhet. Utifrån syftet bröts två frågeställningar ut; 
hur ombudsmännen tolkade jämställdhet och hur ombudsmännen resonerade kring arbetemed 
jämställdhet i arbetslivet utifrån sina tolkningar. Frågeställningarna har i sin tur 
eftersträvats att besvaras genom intervjuer av fem ombudsmän på ett fackförbund ochfinns att 
läsa i resultatdelen. Nedan kommer resultat att diskuteras i förhållande till syftet.  

6.1 OMBUDSMÄNNENS TOLKNING AV BEGREPPET 

JÄMSTÄLLDHET

De fem ombudsmännen fick genom intervjuerna försöka ge svar på frågeställningen om hur 
de tolkade jämställdhet. Intervjufrågorna byggde på attombudsmännen främst skulle ge svar 
utifrån sin yrkesroll och det visade sig genom att ombudsmännen främst förknippade 
jämställdhet med föräldraledighet som inte delades lika föräldrar emellan och osakliga 
löneskillnader. Att det var just föräldraledighet och lön som togs upp av ombudsmännen som
de viktigaste jämställdhetsfrågorna berodde antagligen på att det främst är kollektivavtalen
och olika lagar, som diskrimineringslagen och andra lagar inom arbetsrätten,som styr 
ombudsmännens dagliga arbete och dessa tar ur jämställdhetssynpunkt upp just lön och 
föräldraledighet.

Kollektivavtalen skrivs av och mellan fackförbund ocharbetsgivare ochfackförbunden 
försöker påverka riksdagen till att stifta lagar som gagnarfackförbundets medlemmar. Utifrån 
det kan man förstå hur viktigt det är att fackförbunden har många medlemmar som står bakom 
den opinion man försöker skapa i olika frågor. Man kan tänka sig att ju fler medlemmar, ju 
bättre och större påverkan på arbetsgivare och politiker.  

Ombudsmännen förknippade samtidigt jämställdhet främst med ojämställdhet. Jämställdhet 
menade ombudsmännen var när man talade om och såg människor som individer istället för 
kön. Man menade att alla människor, oavsett kön, skulle ha lika rättigheter till att göra det 
man ville och ha möjlighet till det på lika villkor. Utifrån det genussystem som Hirdman 
(1990) beskriver så ser samhället på människor just utifrån kön och det finns redan en väg 
utstakad från den dagen man föds. Genus formar en rad olikheter mellan könen och formar 
samtidigt människor till att bli kvinnor eller män. I och med att könen hålls isär av alla 
olikheter har det samtidigt skapats hierarkier könen emellan där mannen är norm och kvinnan 
underordnad mannen. Genom att se på jämställdhet utifrån ett genusperspektiv menar Mark 
(2007) och Hirdman (1990) att man kan visa på hur genus synliggörmönster och processer 
som ständigt reproducerar könsmaktsordningen. Utifrån genus kan man sen finna ”de rätta” 
redskapen för att hantera och förändra dessa mönster.

Enligt ombudsmännen borde en jämställd syn vara självklar men konstaterade samtidigt att 
det var en lång väg kvar dit. Att jämställdhet någonsin skulle bli självklart kan ses som en
utopi men med tanke på att regeringen har antagit jämställdhetsintegrering som sin 
huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen kan man tänka sig att det 
ändå finns en vision om att jämställdhet en dag ska bli självklart.
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Ombudsmännen talade om att begreppet jämställdhet var ett laddat begrepp och att det nog 
berodde på att det förknippades med orättvisor och ur orättvisor uppstod det lätt negativa 
diskussioner och konflikter. Diskussionerna och konflikterna som fördes i jämställdhetens 
namn handlade enligt ombudsmännen om huruvida det ena eller andra könet var förfördelat 
gentemot det andra.Jämställdhet har dock goda intentioner som omfattar både män och 
kvinnor men enligt Siegfelt (2007) sammankopplas det inte med båda könen utan handlar 
främst om att hjälpa kvinnor, och det skulle kunna vara en förklaring till varför begreppet är 
laddat. 

6.2 OMBUDSMÄNNEN RESONEMANG KRING HUR MAN SKA 

ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Ur jämställdhetssynpunkt upplevdes ombudsmännen måna mest om dejämställdhetsfrågor 
som berörde föräldraledighet och lön, vilket visar att på den nivå som ombudsmännen 
befinner sig i fackförbundet verkardessa frågor vara demest aktuella jämställdhetsfrågorna. I 
många kollektivavtal finns det i dag inskrivet att kvinnor och män som är föräldralediga har
rätt till så kallad föräldralön och diskrimineringslagen tvingar arbetsgivare att göra 
lönekartläggning tillsammans med fackliga representanter för att upptäcka och åtgärda 
osakliga löneskillnader. 

Genom kollektivavtalen och diskrimineringslagenska ombudsmännen förhålla sig till 
jämställdhetsfrågan och tillsammans med arbetsgivare bevaka och följa så att både rättigheter 
och skyldigheter gentemot arbetstagarna uppfylls. I och med detta är även fackförbundens 
inflytande och insyn i arbetslivet styrt genom samma lagar och avtal. Mot bakgrund av detta
är det förståeligt att ombudsmännen opponerar sig mot att kravet på hur ofta/sällan 
arbetsgivare ska genomföra jämställdhetsplan och lönekartläggning. När 
Diskrimineringslagen trädde i kraft ändrades kravet från att vara varje år till att bli var tredje 
år, vilket borde göra stor skillnad för fackförbundens insyn i arbetsgivarnas 
jämställdhetsarbeten.

Tankar infinner sig om hur de beslut som tas av fackförbundets kongress etablerar sig neråt i 
organisationen. Wittbom (2001) menar att det inte finns tillräckligt med forskning om hur 
man bäst överför beslut och krav från makronivå till mikronivå och ser i sin forskning på de 
problem som kan uppstå när breda formuleringar från makronivå ska tolkas och förvaltas på 
mikronivå. Både fackliga centralorganisationer och fackförbund framhåller på sina hemsidor 
att jämställdhet är en av grundpelarna i det fackliga arbetet, menärkollektivavtalen och 
diskrimineringslagen tillräckliga redskap för att kunna arbeta med jämställdhet på ett sätt som 
gör skillnad i längden?

Det är i praktiken det visar sig hur svårt något är att genomföra och hur lätt det är att i teorin 
säga hur något ska vara utan att veta hur det ska genomföras. Avtal och lagar är det två 
redskap som fackförbunden har att tillgå i dag och ombudsmännen berättar att det hellre 
genom diskussioner försöker avtala sig till jämställdhet än att det regleras genom lagar. 
Genom den ”svenska partsmodellen” tecknar arbetsgivare och fackförbund själva avtal om 
vilka villkor som ska gälla i arbetslivet, och det ansågs enligt ombudsmännen vara den bästa 
modellen för att lösa frågor och problem.
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Ombudsmännen talade om att se människor som individer och inte kön. De menade att det var 
viktigt att skaffa sig kunskap och en egen uppfattning om vad jämställdhetinnebar för att 
kunna se syftet med att arbeta med jämställdhet. Det som var viktigast att diskutera tyckte 
ombudsmännen var normer, helt i enlighet med det Mark (2007) menar utmärker ett 
jämställdhetsarbete med kvalitet, vilket bör utformas så att det blir systemförändrande genom 
att ifrågasätta och synliggöra rådande normer. Ombudsmännen menade också att arbetet inte 
borde vara något externt sidoprojekt, vilket det ofta blev då arbetsgivare tog in externa 
konsulter som fick arbeta med frågan. Ombudsmännen menade att de gärna hjälpte till att 
starta upp jämställdhetsarbeten hos de arbetsgivare som de hade avtal med men att de sällan 
blev tillfrågade. Frågan är vilket ansvar fackförbundet själva har att i driva på och erbjuda 
sina tjänster till arbetsgivarna, för det är lika mycket upp till fackförbunden att bevaka 
jämställdhetsfrågan och det ligger i fackförbundets främsta intresse att alltid göra det som 
gagnar medlemmarna på bästa sätt. 
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7 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL 

FORTSATTFORSKNING

Fackförbunden är en del av samhälletoch de normer och värderingar som finns i samhället,
visar sig och finns därför även inom fackförbunden.När en av ombudsmännen säger att 
jämställdhet tyvärr inte upplevs ha så hög prioritet inom fackförbundet,kan man tänka sig att 
det samtidigt speglar en liten del av samhället. Samtidigt hade alla de intervjuade 
ombudsmännen ett förhållande till begreppet ochde tolkade jämställdhet främst som en fråga 
om orättvisor mot kvinnor.De kom i kontakt med jämställdhetsfrågor praktisktgenom 
kollektivavtalen med den inskrivna föräldralönen och genom diskrimineringslagen som 
tvingade arbetsgivare till jämställdhetsplan med lönekartläggning. 

Med tanke på att kollektivavtalen och diskrimineringslagen verkar vara ombudsmännens 
främsta verktyg i arbetet med jämställdhet är det kanske genom dessa som en förändring kan 
komma till. Genom att fackförbundens kongress, ombudsmännen och de förtroendevalda
fackliga representanterna fortsätter att diskutera jämställdhet med arbetsgivarna även efter det 
att avtalen är underskrivna skulle man kunnagöra upp en handlingsplan för hur man ska uppnå 
den jämställdhet man gemensamt haravtalat om. Kanske skulle det göra skillnad.

Som förslag på till fortsatt forskning tror jag att det behövs undersökas närmare hur man kan 
koppla samman det teoretiska genusperspektivet med jämställdhetsperspektivet och det 
praktiska jämställdhetsarbetet. Amundsdotter (2010) talar om utveckling av tillämpad 
genusforskning där teoretiker med genusperspektiv förenar sitt arbete med praktiker som 
jobbar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsintegrering kan ses som starten till 
detta men utmaningen ligger i att få organisation och arbetsliv att tro på detta 
förändringsarbete och framför allt vilja arbeta med jämställdhet.

Samtidigt somdjupare förståelse och kunskapom jämställdhet behövs hos både arbetsgivare 
och arbetstagare så behövs även tolkningen och kunskapen om jämställdhet göras mer 
lättillgänglig, förståelig och självklart. Det skulle inte finnas några tveksamheter över vad 
genus är och vad genusordningen innebär men det är precis som att innebörden av begreppet
jämställdhet, efter decennier av diskussion, fortfarande inte är riktigt ”rumsrent”, Det händer
väldigt lite och väldigt långsamt i förhållande till hur mycket och hur länge människor har 
kämpat för jämställda förhållanden på olika ställen i samhället. Vi har kunskapen men hur gör 
vi för att sätta den i verket? Först när vi har lösningen på den frågan kan vi ta ännu ett, för en 
gång skull, ordentligt kliv framåt i utvecklingen av integrering av jämställdhet.
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9 BILAGOR

I. Missivbrev

II. Intervjuguide 1

III. Intervjuguide 2


