
I. MISSIVBREV

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Information om undersökningen

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som jag har för avsikt att skriva i kursen 
Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (61-90 
högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Rapporten kommer att ta upp Jämställhet 
enligt ombudsmän på ett fackförbund. Syftet med undersökningen är att belysa hur jämställhet 
kan förstås och hur denna förståelse påverkar resonemanget kring jämställdhetsarbete.

Anledningen till att du tillfrågas som uppgiftslämnare är att du som ombudsman på ett 
fackförbund kan hjälpa mig att få svar på de frågeställningar jag har för att belysa mitt syfte. 
Att delta i undersökningen är frivilligt. Du kan under intervjuns gång låta bli att svara på 
frågor, och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring. Din 
integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den publiceras i 
rapporten. I rapporten kommer heller inte förbundets namn att redovisas. Dock är det viktigt 
att vara medveten om att det inte går att garantera total anonymitet. Det kan tänkas att någon 
känner igen, eller tror sig känna igen, en organisation eller viss person. 

Rapporten beräknas vara klar i januari 2012. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare, se 
kontaktuppgifter nedan.

Med vänliga hälsningar Christina Einarsdotter 

Mailadress: ce222cd@student.lnu.se  Tel: 0709-24 11 22

Handledare: Marianne Björn Milrad

Mailadress marianne.bjorn@lnu.se Tel 0470-70 80 93



II. INTERVJUGUIDE 1

Ombudsman – med fördjupade kunskaper om jämställdhet

Inledande frågor

1. Hur länge har du arbetat för fackförbundet?

2. Kan du berätta vilka dina främsta arbetsuppgifter är?

3. Har du fått någon form av utbildning/information av fackförbundet i jämställdhetsfrågor?

4. Anser du dig arbeta med jämställdhetsfrågor i dag?

Hur tolkar ombudsmännen på ett fackförbundet begreppet jämställdhet?

5. Begreppet jämställdhet är ett begrepp som kan ha olika betydelse och innebörd för olika 
personer. Det kan även lätt förväxlas med jämlikhet. Vad betyder jämställhet i arbetslivet 
för dig?

5.1. Kan du ge något beskrivande exempel?

6. Pågår det någon kontinuerlig diskussion om jämställdhet i ditt dagliga arbete?

6.1. Hur och på vilket sätt har den det/har den det inte?

7. Tror du att diskussionen om jämställdhet någonsin kommer att avslutas?

7.1. Varför och på vilket sätt?

8. Anser du att arbetslivet är jämställt?

8.1. Varför/varför inte?

9. Diskussionen om jämställhet anses ofta som direkt laddad, hur känner du när diskussionen 
kommer på tal?

9.1. Varför tror du att du känner så?

10. Hur du någon tanke om hur diskussionen om jämställhet i arbetslivet ska föras för att 
höras och bli effektiv.

10.1. Vad gör skillnad?

Hur anser ombudsmännen att man ska arbeta med jämställdhet i arbetslivet?

11. Har fackförbundet något generellt sätt att arbeta med och bemöta jämställdhetsfrågor på?  

11.1. Finns det något dokument jag kan få ta del av?

12. Hur arbetar du/fackförbundet med jämställdhetsfrågor? 

12.1. Vad gör du? Beskriv gärna ett exempel



12.2. Vad har du för syfte med att göra just så?

13. Vad tror du är viktigast att tänka på i ett jämställhetsarbete, Vad är det som gör skillnad?

13.1. Är det så du/fackförbundet arbetar i dag eller är det så du önskar att du fick 
arbeta?

13.2. Vilka tror du är de viktigaste vinsterna med det arbetssättet du nyss talat om?

Påverkas ombudsmännen i fackförbundets syn på jämställdhetsarbete av den tolkning 
de gör av begreppet jämställdhet?

14. Tror du att förståelsen för begreppet jämställdhet påverkar sättet att bedriva 
jämställdhetsarbete på?

14.1. Kan det vara en intressefråga?

15. Vad tror du främst gör människor på en arbetsplats engagerade och ”villiga” att delta i ett 
jämställhetsarbete/projekt?

16. Jag anser att mig kan urskilja två olika former av jämställdhetsarbete i arbetslivet. Ett 
förbättringsarbete där det ena eller andra könet främst uppvärderas (lika lön för lika 
arbete) och jämnas ut i antal gentemot det andra (ex kvotering) och ett förändringsarbete
som syftar till att synliggöra och ifrågasätta rådande normer (Man tar reda på och visar på 
de föreställningar som finns om män och kvinnor och tar reda på varför det är så) och går 
sedan vidare med att förändra organisationskulturen i grunden. 

16.1. Är det något du har tänkt på tidigare?

16.2. Tror du att det ena eller andra sättet är att föredra eller behövs båda arbetssätten?

16.2.1. Varför och hur?

17. Känner du dig nöjd med det du och fackförbundet gör för jämställheten i arbetslivet?

17.1. Vad gör dig nöjd/vad tror du man kan göra mer?

18. Jämställdhetsarbeten bedrivs på olika sätt, det talas i dag bland annat mycket om att 

jämställdhet bör integreras i en organisations arbete (jämställdhetsintegrering), det vill 

säga jämställhet ska integreras i hela organisationen på så sätt att det till slut genomsyrar 

och accepteras i allt vardagligt arbete all tid och för alltid?

18.1. Vad tror du om denna strategi? 

18.2. Är det möjligt eller tror du att det är en utopi?

19. Tror du att det finns ett slut på ett jämställdhetsarbete?

19.1. Kan man någonsin bli nöjd?

19.2. Kan man se det som ett projekt eller finns det alltid mer att göra?



III. INTERVJUGUIDE 2

Ombudsman

Inledande frågor

1. Hur länge har du arbetat för facket?

2. Kan du berätta vilka dina främsta arbetsuppgifter är?

3. Är du insatt i fackets jämställdhetsfrågor?

4. Arbetar du med jämställdhetsfrågor i dag?

Hur tolkar ombudsmännen på ett fackförbundet begreppet jämställdhet?

5. Begreppet jämställdhet är ett begrepp som kan ha olika betydelse och innebörd för olika 
personer. Det kan även lätt förväxlas med jämlikhet. Vad betyder jämställhet i arbetslivet 
för dig?

5.1. Kan du ge något beskrivande exempel?

6. Har diskussionen om jämställhet en given plats i ditt dagliga arbete?

6.1. Hur och på vilket sätt har den det/har den det inte?

7. Anser du att arbetslivet är jämställt?

7.1. Varför/varför inte?

8. Hur du någon tanke om hur diskussionen om jämställhet i arbetslivet ska föras för att 
höras och bli effektiv.

8.1. Vad gör skillnad?

9. Diskussionen om jämställhet anses ofta som direkt laddad, hur känner du när diskussionen 
kommer på tal?

9.1. Varför tror du att du känner så?

10. Behövs det en diskussion om jämställdhet i arbetslivet/Tror du att diskussionen om 
jämställdhet någonsin kommer att avslutas?

10.1. Varför/varför inte?

Hur anser ombudsmännen att man ska arbeta med jämställdhet i arbetslivet?

11. Har facket något generellt sätt att arbeta med och bemöta jämställdhetsfrågor på?  

11.1. Finns det något dokument jag kan få ta del av?

12. Hur arbetar du/fackförbundet med jämställdhetsfrågor? 



12.1.1. Vad gör du? Beskriv gärna ett exempel

12.1.2. Vad har du för syfte med att göra just så?

13. Hur skulle du vilja beskriva de viktigaste beståndsdelarna i ett lyckat jämställdhetsarbete, 
vad är det som gör skillnad?

13.1. Är det så du/fackförbundet arbetar i dag eller är det så du önskar att du fick 
arbeta?

13.2. Vilka tror du är de viktigaste vinsterna med det arbetssättet du nyss talat om?

14. Jag anser att mig kan urskilja två olika former av jämställdhetsarbete i arbetslivet. Ett 
förbättringsarbete där det ena eller andra könet främst uppvärderas (lika lön för lika 
arbete) och jämnas ut i antal gentemot det andra (ex kvotering) och ett förändringsarbete 
som syftar till att synliggöra och ifrågasätta rådande normer (Man tar reda på och visar på 
de föreställningar som finns om män och kvinnor och tar reda på varför det är så) och går 
sedan vidare med att förändra organisationskulturen i grunden. 

14.1. Är det något du har tänkt på tidigare?

14.2. Tror du att det ena eller andra sättet är att föredra eller behövs båda arbetssätten?

14.3. Varför och hur?

Påverkas ombudsmännen i fackförbundets syn på jämställdhetsarbete av den tolkning 
de gör av begreppet jämställdhet?

15. Tror du att den tolkningen man lägger i begreppet jämställdhet påverkar sättet man anser 
vara mest effektivt att uppnå jämställdhet på? Det vill säga själva tillvägagångssättet i 
jämställdhetsarbetet beror på hur man förstår jämställdhet.

16. Vad tror du främst gör människor på en arbetsplats engagerade och ”villiga” att delta i ett 
jämställhetsarbete/projekt?

17. Känner du dig nöjd med det du och facket gör för jämställheten i arbetslivet?

17.1. Vad gör dig nöjd/vad tror du man kan göra mer?

17.2. Tror du att man någonsin kan sätta en punkt i jämställdhetsarbetet?

17.3. När är man nöjd?

18. Har du hört talas om jämställdhetsintegrering det vill säga jämställhet ska integreras i hela 
organisationen på så sätt att det till slut genomsyrar och accepteras i allt vardagligt arbete 
all tid och för alltid?

18.1. Vad tror du om denna strategi? 

18.2. Är det möjligt eller tror du att det är en utopi?


