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JÄMSTÄLLDHET 
 

Mattias Boström & Mikael Fransson 
 

 
Sammanfattning. Uppsatsen är en kvalitativ empirisk studie med kvantitativa 
inslag som studerar attityder kring jämställdhet och könskvotering samt hur 
man arbetar med jämställdhet i praktiken. Respondenterna har varit chefer på 
organisationer/företag inom olika branscher. Cheferna har varit uppdelade på 
kvinnor och män, för att få en så bred uppfattning som möjligt om ämnet.  

Även om studien i första hand har varit av kvalitativ art har det varit in-
tressant att kvantifiera vissa resultat exempelvis fann studien att tre av fem 
undersökta företag hade ett organiserat jämställdhetsarbete i form av en 
jämställdhetsplan. Kommunala och statliga organisationer/företag verkar ar-
beta mer med jämställdhetsfrågor än privata. Respondenternas svar angåen-
de jämställdhet och könskvotering hade stor spridning. Generellt verkade 
kvinnorna och männen vara positivt inställda till jämställdhetsarbetet som 
sådant, samtidigt verkade de ha en negativ inställning till könskvotering som 
metod för ökad jämställdhet.  

 
 

I en tidigare studie (Boström, Fransson & Lindén, 2003) undersöktes tänkbara orsa-
ker till varför det finns så få kvinnliga chefer på höga positioner. Bland annat belystes 
organisationskultur/klimat och en ojämställd arbetsmarknad som tänkbara orsaker. Då 
berördes också flyktigt begreppet kvotering, och om det kunde vara ett tänkbart medel i 
arbetet för ökad jämställdhet.  

Förvirringen kring begreppet jämställdhet och hur det används är påfallande. Flera 
studier, bl.a. Statens Offentliga Utredningar, SOU 1994:3, har visat hur män i allmänhet 
är mer negativt inställda till jämställdhet än kvinnor. Begreppet jämställdhet är av rela-
tivt sent datum enligt Drejhammar och Pingel (2001). Själva ordet ”jämställdhet” kom 
först till användning i början på 1960-talet. Då kom det i allmänna medvetandet och i 
praktiken förknippades det med relationen mellan kvinnor och män. I Svenska Akade-
mins ordlista av år 1973 står inte ordet ”jämställdhet” med. Inom svensk arbetslivs-
forskning diskuterades vid slutet av 1970-talet innebörden och användbarhet av begrep-
pen jämställdhetsforskning kontra kvinnoforskning. På det internationella planet var det 
”human relation” –skolan som på 1930-talet lyfte fram det sociala livets betydelse för 
förhållanden i arbetslivet. Detta gjordes utan att notera att kvinnor och män socialisera-
des olika och därför uppfattar villkoren i arbetslivet på olika sätt (Drejhammar & Ping-
el, 2001). 

Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder kring jämställdhet och könskvo-
tering främst bland chefer som har visst ansvar för personalpolitik och därmed även 
jämställdhetsarbete. Ambitionen är att cheferna ska vara kvinnor och män med en lik-
nande befattning för att se om det finns skillnader mellan könen när det gäller åsikter 
kring ämnet. Företagen ska vara utsträckta på olika branscher och ägandeformer för att 
få en bred uppfattning om attityder kring jämställdhet och könskvotering. Tanken är 
även att belysa vanligt förekommande begrepp inom jämställdhetsarbete. Undersök-
ningen kommer att vara kvalitativ med kvantitativa inslag.  
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Tidigare forskning 
Enligt Westberg (2003) så är utgångspunkten idag att alla behövs i arbetslivet för att 

trygga tillväxt och välfärd, särskilt i en situation då befolkningsutvecklingen indikerar 
att bristen på arbetskraften förutses bli ett allvarligt problem. Mångfald i arbetslivet om-
fattar aspekterna kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. 
Kön betraktas på samma sätt som övriga aspekter, med motivering att det motverkar att 
individer ses som tillhöriga en grupp med schabloniserade egenskaper. Young (citerad i 
Westberg, 2003) menar att samhällets normer bygger på en vit (rasism), medelålders 
(ålderism), fullt duglig (duglism, frisk), heterosexuell man (sexism). Mångfaldsbegrep-
pet sägs ha skapats utifrån dessa normer och allt annat är avvikande och undantag som 
vi måste skapa särskilda åtgärder för. 

Enligt Alm (1999) används begreppet ”Managing Diversity” i USA när man talar om 
mångfald. Detta innebär att ”leda mångfald”, leda företaget mot en organisation där alla 
medarbetares resurser utnyttjas till fullo. Mångfald ses som ett sätt att beskriva att det 
finns olikheter i en grupp, det vill säga ”diversity”. I Sverige ses ordet mångfald som en 
beskrivning av innehållet i en grupp, inte som en beskrivning av att man värderar olik-
heterna högt. Därför vill Alm (1999) använda begreppet ”en pluralistisk organisation”. 
Vilket innebär att man förstår att både skillnader och likheter spelar stor roll för företa-
gets framgång. En organisation där medarbetarna värderar både yttre och inre olikheter, 
ser olikheterna som en tillgång för organisationen, kritiskt granskar alla uttalande och 
outtalade normer, reflekterar över och ifrågasätter sina attityder och visa allt detta i 
handling, i rekrytering och ledning. 

Begreppet könsperspektiv fokuserar på könsrelationer, hur kön ses som en social 
konstruktion. Genom att uppfatta könsbegreppet som en social konstruktion riktas upp-
märksamheten på existensen av strukturella aspekter av könet, det vill säga att könsrol-
ler finns i de flesta strukturerna i samhället oavsett om endast ett eller båda könen finns 
representerade (Westberg, 2003). 

Begrepp som genussystem eller genusordning kan användas för att synliggöra den 
segregering som sker mellan kvinnor och män i fråga om organisatorisk planering, ar-
betsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, inflytande etc. Ett begrepp som anknyter till 
könssegregering är begreppet könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter. Det används 
för att beskriva hur sådana kvalifikationer och beteenden, som tillskrivs kvinnor respek-
tive män, knyts till arbetsområden och yrken (Drejhammar & Pingel, 2003). 

Enligt Robertsson (2003) kan brist på jämställdhet betraktas som ett organisations-
problem och kan upplevas som ett resursproblem, ett ledarskapsproblem eller ett lön-
samhetsproblem. Kvinnor eller män kan vara en outnyttjad resurs i organisationen. De-
ras kunskaper tas inte till vara eller förbises, det gäller också deras specifika erfarenhe-
ter eller perspektiv. 

I Sverige råder en stor skillnad mellan offentlig och privat sektor när det gäller köns-
fördelning. Inom den privata sektorn är könsfördelningen 36 procent kvinnor, på chefs-
nivå utgör kvinnorna 17 procent. I den offentliga sektorn utgör kvinnorna 73 procent, på 
chefsnivå utgör kvinnorna 51 procent (Holgersson, Höök, Linghag och Wahl 2001). Att 
det finns fler kvinnliga chefer inom offentlig sektor betyder inte nödvändigtvis att det är 
lättare för kvinnor att göra karriär där, anser Frankenhaeuser (1997), men eftersom det 
är fler kvinnor som arbetar i offentlig sektor avspeglar det sig också i fler kvinnliga che-
fer. 

Nästan varannan kvinna arbetar med undervisning, vård eller omsorg jämfört med 
var tionde man. Inom industrin är förhållandet det motsatta, där dominerar männen 
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stort. Nästan hälften av alla kvinnor och män arbetar i ”enkönade” yrken. Bland de tio 
vanligaste yrkena för kvinnor respektive män finner vi inte ett enda gemensamt yrke. 
Kvinnor arbetar som sjukvårdsbiträden, butiksbiträden, barnskötare, städare eller sekre-
terare. Män arbetar i tekniska yrken som till exempel i byggbranschen, som lastbils-
chaufför och lager- och förrådsarbetare (Frankenhaeuser, 1997). 

 
Jämställdhet 

Jämställdhet innebär enligt Näringsdepartementet (2003) att kvinnor och män har 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: ha ett arbete som ger ekonomiskt obe-
roende; vårda hem och barn; delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. 

Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och 
män enligt Näringsdepartementet (2003). Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det 
avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från 
att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet mm. Jäm-
ställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna anser Näringsdepartementet (2003). 

Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt säger man på Närings-
departementet. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktivite-
ter och maktpositioner. Med jämn könsfördelning avses i detta sammanhang att andelen 
kvinnor respektive män i en grupp är 40 procent till 60 procent eller jämnare. Finns det 
mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 pro-
cent män i en grupp är den mansdominerad. Kvalitativ jämställdhet innebär att både 
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika 
och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället (Näringsdepartementet, 2003). 

Jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 juli 1980 och ändrades senast 1 januari, 2001. 
Lagen har två huvuddelar:  Den första delen innefattar krav på aktivt jämställdhetsarbete 
av alla arbetsgivare och arbetstagare exempelvis genom sina fackförbund. Den andra 
delen innefattar förbud mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Kravet om aktivt 
jämställdhetsarbete innebär att alla arbetsgivare och arbetstagare ska främja lika villkor 
för män och kvinnor och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Som exempel 
kan nämnas Sahlgrenska akademins (2004) jämställdhetsombuds arbetsbeskrivning; det 
åligger ombudet att bevaka att jämställdhet beaktas i det fortlöpande styrelsearbete och 
inom akademin för övrigt samt bevaka att jämställdhetsplaner följs upp. Enligt Lorentzi 
(2002) ska arbetsgivare som har minst tio anställda upprätta en särskild jämställdhets-
plan varje år. Förbudet mot könsdiskriminering gäller anställning, anställningssökande, 
lön, arbetsförhållanden och möjligheten att utvecklas och avancera på arbetsplatsen.  

Enligt Borgström (2003) så ställer jämställdhetslagens aktiva åtgärder krav på att ar-
betsgivaren bedriver ett målinriktat arbete när det gäller att: arbetsförhållandena ska 
lämpa sig för både kvinnor och män; underlätta för arbetstagarna att kunna förena för-
värvsarbetet med föräldraskap; förebygga och förhindra sexuella trakasserier; främja en 
jämn könsfördelning i alla typer av arbeten och kategorier genom utbildning, kompe-
tensutveckling och andra åtgärder; vid intern och extern rekrytering sträva efter jämn 
könsfördelning. 

Enligt Lorentzi och Lundkvist (2001) så är det övergr ipande målet för svensk jäm-
ställdhetspolitik att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär bland annat: en jämn fördelning 
av makt och inflytande; samma möjligheter till ekonomiskt oberoende; lika villkor och 
förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
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i arbetet; lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambi-
tioner, intressen och talanger; delat ansvar för hem och barn; frihet från könsrelaterat 
våld.  

Enligt Alm (1999) kom intresset för att satsa på ”Managing Diversity” i USA från 
studier som har visat att om ett företag har fått en utmärkelse för ett utmärkt mångfalds-
arbete har genast deras börsvärde ökat medan rykte om diskriminering har lett till mot-
satt effekt (Alm, 1999). 

Enligt Westberg (2003) har lönsamhetsfrågan fått en mycket central roll både när det 
gäller utgångspunkt och argumentation för mångfald och ökad jämställdhet i arbetslivet. 
Hon anser dock att det inte finns entydiga vetenskapliga underlag som visar att ”ökad 
mångfald” medför ökad vinst för företagen. I vissa fall har det dock visat sig att när fö-
retagen blivit mer jämställda har även lönsamheten ökat. Westberg (2003) anser att 
andra intressen än ökad vinst bör få större utrymme när man diskuterar mångfald, efter-
som den direkta lönsamheten är ett av flera utfall som kan ge positiva effekter. Exempel 
på andra positiva effekter kan vara bättre arbetsmiljö, minskad sjukskrivning, lägre per-
sonalomsättning, goodwill och ökad livskvalitet för de anställda. 

Tidigare forskning, citerad i Drejhammar och Pingel (2003), har visat att könssam-
mansättningen hos arbetsgivare och fackliga förtroendemän har betydelse för lönesätt-
ningen. Såväl nivån på lönesättningen och könet på beslutsfattaren är avgörande för 
kvinnors löner. Kvinnor har jämförelsevis lägre löner på arbetsplatser med en mansdo-
minerad maktstruktur än där det finns fler kvinnor i maktställning. Chefers lön påverkar 
dock inte mäns löner (Drejhammar & Pingel, 2003). 

Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken, för att detta skall vara möjligt måste 
statistiken vara uppdelad mellan könen. Riksdagen har beslutat att jämställdhetsstatisti-
ken är officiell statistik. Målet är att all statistik som relaterar till individer dels skall 
vara insamlad, analyserad och presenterad med könsfördelning, dels spegla jämställd-
hetsfrågor och problem i samhället. Kön skall vara en övergripande och genomgående 
indelningsgrund i statistiken. Statistiken skall dessutom presenteras på ett för användar-
na lättillgängligt sätt. Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om 
det inte finns särskilda skäl mot detta (Näringsdepartementet, 2003). 

Enligt Robertsson (2003) är män överrepresenterade på ledande poster och mansdo-
minansen ökar högre upp i lednings-, besluts- och makthierarkierna. Mansdominerade 
yrken är ofta högre betalda än kvinnodominerade. 

Forskning, som citeras i Alm (1999), har i en undersökning klargjort att de kvinnor 
som var chefer, eller som var utvalda att bli chefer, hade utpräglat instrumentell ledar-
stil. De mer relationsinriktade valdes bort. Detta återspeglar den konservativa omedve t-
na normen som finns i många organisationer. Visst vill man ha kvinnor men man väljer 
bara dem med traditionellt ”manlig” ledarstil. Resultatet blir ingen förändring och inget 
nytänkande (Alm, 1999). 

Robertsson (2003) anser att när man diskuterar jämställdhet nämns det ofta att triv-
seln ökar på könsblandade arbetsplatser, att en viss erotisk laddning kan uppstå som 
eventuellt främjar kreativitet, effektivitet och produktion. Enkönade arbetsplatser, fram-
förallt manligt dominerade arbetsplatser, anses uppmuntra till sexuella trakasserier av 
kvinnor och förtryck i sin tur innebär sämre effektivitet (Robertsson, 2003). 

Westberg (2003) anser att mångfaldsföreställning i arbetsstyrkan som en fördel inom 
organisationen blir svår att förena med de maktrelationer som präglar det omgivande 
samhället och dess institutioner.  
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”I denna värld är kön osynligt eftersom den utgår från en manlig, abstrakt 
värld där endast maskulinum är närvarande och utgör norm. Idén att kön 
görs i sociala strukturer och sociala processer har blivit mer och mer accep-
terat inom samhällsvetenskapen” (Westberg, 2003 s. 2). 

 
Könssegregering  

Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad (Ohlsson och Sundin, 1990). 
Med att en arbetsmarknad är könssegregerad menas att om det finns fog för påståendet 
att kvinnor och män utgör separata arbetskrafter (Roman, 1994). Könssegregering hand-
lar även om att arbetsuppgifter har en könsstämpel, att rum har en könsstämpel osv. När 
ett rum har en könsstämpel innebär det att vissa beteenden förväntas från respektive kön 
i till exempel ett styrelserum. Könsintegrering är ett annat ord som nämns mycket i des-
sa sammanhang, det handlar om upphävandet av den könsbestämda arbetsledningen 
(Peterson, 2000). 

Könssegregering delas i sin tur upp i horisontell och vertikal könssegregering. Med 
horisontell könssegregering menas den uppdelning som sker på grund av att kvinnor 
och män har olika yrken/jobb och/eller finns i olika branscher/sektorer. Med vertikal 
könssegregering menas segergering som uppkommer därför att kvinnor och män befin-
ner sig på olika befattningar och positioner i hierarkier där det är betydligt vanligare 
med män än med kvinnor på högre och där med också bättre betalda positioner (Löf-
ström, 1999). 

Ohlsson och Sundin (1990) anser att könssegregering inte är något nytt utan existe-
rade redan under jordbrukarsamhället då mäns och kvinnors arbetsuppgifter var separe-
rade från varandra. Kvinnorna hade ansvaret för vardagliga omsorgen om familj och 
förväntades också sköta könsmärkta arbetsuppgifter i jordbruket. Det är betecknande att 
dessa uppgifter inte hade status av arbete utan vanligen kallades för ”sysslor”. Kvinnors 
arbete värderades sålunda då som nu annorlunda än männens. 

Industrialismen gjorde så att dessa positioner flyttades ut på marknaden. Kvinnors 
ansvar för hemmet bidrog till att fördröja deras utträde på arbetsmarknaden. Under de 
senaste trettio åren har kvinnornas förvärvsintensitet ökat dramatiskt medan männens 
stagnerat och rent av minskat något (Ohlsson & Sundin, 1990). 

Robertsson (2003) hävdar att alltför snäva könsroller bör undvikas eftersom de hind-
rar både män och kvinnor att utvecklas som människor. Könssegregeringen hindrar en 
mångsidig utveckling av mänskliga resurser. Jämställdhetssträvande som motiveras 
utifrån socialpsykologiskt perspektiv innefattar mannen och hans koppling till familjen 
på ett framträdande sätt. Den pedagogiska vinsten, menar Robertsson (2003) är att när 
männens ansvar för att delta i hemarbete och barnens fostran fokuseras, så tydliggörs 
könsnormer och insikt om detta innebär en möjlighet till förändring av rådande manlig-
hetsideal. 

Moderna organisationen, som fokuserar på integrering och decentralisering, utmanar 
gamla könsmönster som är byggda på segregering och hierarki. Abrahamsson (2002) 
anser att könssegregering och könsstereotypa normer på arbetsplatser utgör starka hin-
der till strategiska förändringar av organisationer. Utförda studier visar att trots att före-
taget/organisationen verkligen har önskat sig, och föresatt sig, en omstrukturering så har 
man ändå fallit tillbaka till den gamla strukturen, mycket på grund av att gamla köns-
mönster varit så oerhört starka. Problem, bland annat i form av passivt motstånd, både 
från anställda och ledning, (till och med öppna konflikter) hindrade den positiva utveck-
ling av arbete och arbetsplatser som teoretiskt var möjlig (Abrahamsson, 2002). 
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Kvinnors sektionsrörlighet sker företrädesvis från kvinnokönsmärkta arbete i en sek-
tor till kvinnokönsmärkt arbete i en annan. Kvinnors arbetsmarknad mätt som yrkes-
bredd är dock snävare än mäns. Man brukar säga att kvinnor har 30 yrken att välja på 
medan män har 300 (Ohlsson & Sundin, 1990). 
 
Jämställdhetsarbete - olika metoder 

De vanligaste metoderna i ett jämställdhetsarbete är kartläggning av exempelvis, re-
krytering samt lön, arbetstid och andra villkor. Andra metoder är utbildning samt main-
streaming, som mer är en strategi än en metod (SOU 2003:16). 

Kartläggning är en metod som företrädesvis används i jämställdhetsarbetets inledan-
de skede, när det saknas systematiserad kunskap om vad kön spelar för roll i organisa-
tionen. En kartläggning kan ge information om segregering, löneskillnader mellan män 
och kvinnor, sexuella trakasserier samt arbets- och karriärvillkor. Kartläggning kan allt-
så vara ett sätt att dels synliggöra kön som en strukturerande variabel i organisationen, 
dels synliggöra kvinnors erfarenheter i organisationen. Genom att ge kunskap som är 
värdefull för förändringsarbetets fortskridande kan kartläggningen utgöra ett första steg 
i en förändringsprocess (SOU 2003:16).  

Rekrytering som metod kan exempelvis handla om att i annonser ange att organisa-
tionen välkomnar sökande av underrepresenterat kön. Det kan också handla om använ-
dande av positiv särbehandling eller kvotering vid själva anställningsförfarandet. 

Enligt Nationalencyklopedin (2003) handlar könskvotering om fördelning av ersätt-
ningar, tjänster, politiska uppdrag, utbildningsplatser etc. som kvoter, andelar, mellan de 
två könen. Syftet är att nå likhet mellan könen. Ibland avses med könskvotering endast 
en kvotering som görs i förväg och enligt vilken kvoten för kvinnor ska fyllas med en-
dast kvinnliga sökande och den för män med endast manliga. Konkurrensen begränsas 
då till personer av samma kön. I vidare mening innefattar könskvotering också olika 
former av förtur i syfte att nå jämnare könsfördelning. Könskvotering har uppfattats 
som en kontroversiell metod. Invändningar har gällt bland annat att konkurrens ska ske 
på ”lika”, det vill säga könsneutrala, villkor, att könskvotering begränsar självbestäm-
manderätten eller att andra representations- och fördelningsprinciper bör prioriteras, till 
exempel geografisk eller yrkesmässig tillhörighet. Positiv särbehandling handlar, enligt 
Nationalencyklopedin (2003), om särbehandling med syfte att främja en jämnare för-
delning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges före-
träde. Den kan ske genom kvotering eller annan objektiv metod men också i enskilda 
fall. I Sverige tillåter jämställdhetslagen positiv särbehandling av underrepresenterat 
kön, vanligen kvinnor, om den sker planmässigt för att främja jämställdhet i arbetslivet. 

En vanlig och beprövad metod i jämställdhetssammanhang är utbildning. En form av 
utbildning som jämställdhetsmetod är de utbildningar som syftar till att öka yrkesspeci-
fika kompetenser och förutsättningar hos främst kvinnor, men även män, så att de kan 
bryta segregeringen på arbetsmarknaden. En annan form av utbildningar är de som syf-
tar till att sprida kunskap om kön och könsordningen i samhället och i organisationer 
(SOU 2003:16).  

En annan metod är mainstreaming, jämställdhetsintegrering, som enligt Westberg 
(2003) innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter, lika möjligheter 
att ett arbete som ger ekonomisk oberoende, att vårda hem och barn och att delta i poli-
tiska och fackliga och andra aktiviteter i samhället. Detta ska göras med, det vill säga ett 
arbetssätt som innebär att en fråga flyttas från en sidoordnad position till att ingå i en 
verksamhets alla delar.  
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Många studier av jämställdhetsarbete, exempelvis SOU 1994:3, visar hur arbetet ak-
tiverar motstånd. Forskning visar att motstånd kan förekomma bland både kvinnor och 
män, men att män generellt sett är mer negativt inställda. Detta kan bero på en form av 
omedvetenhet, i kombination med att män inte själva upplever några problem på samma 
sätt som kvinnor (SOU 2003:16). Förändringsarbete väcker känslor. Det gäller inte en-
bart förändringsarbete för jämställdhet, men jämställdhet kan väcka andra sorters käns-
lor och motstånd menar Lorentzi och Lundkvist (2001). Motstånd kan utövas på alla 
nivåer inom företaget eller organisationen. Det motstånd som jämställdhet väcker är en 
protest mot en fråga, men uttrycks ofta i en protest mot en person, den person vars upp-
gift det är att driva arbetet framåt. Därför är det viktigt att ledningen uttrycker sitt ansvar 
och engagemang tydligt och därmed också är beredd att svara på kritik. Ifrågasättande 
behöver inte betyda att det är motstånd som manifesteras, påpekar Lorentzi och  
Lundkvist (2001), utan kan innebära att frågor ställs som leder arbetet framåt.  

 
”Människor behöver involveras i en förändring, få möjlighet att uttrycka sig, 
fundera och pröva hur de kan förhålla sig till det nya…tydligt manifesterat 
och uttalat motstånd kan vända till en positiv kraft för förändringsarbetet 
när människor upplever att deras invändningar bemöts respektfullt och 
utrymme ges för en öppen diskussion” (Lorentzi & Lundkvist, 2001 s. 
37). 
 

Både stöd och motstånd förekommer även på ledningsnivå. Om ledningen stöder ar-
betet blir det inte lika lätt att ”glömma” jämställdhetsfrågan. Är ledningen i stället pas-
siv signalerar detta till andra i organisationen att jämställdhet inte är viktigt. En form av 
passivt motstånd kan vara att beslut om att genomföra olika typer av jämställdhetsåtgär-
der ”glöms” bort. En annan form av passivt motstånd kan vara skenhandlingar, till ex-
empel att upprätta en jämställdhetsplan för att slippa böter och inte för att uppnå jäm-
ställdhet. Aktivt motstånd kan vara motargument och försök till urholkning när beslut 
ska omsättas i faktisk handling (SOU 2003:16). Inte sällan grundar sig motstånd i okun-
skap eller fördomar. Det kan också handla om att uppdraget och viljan från ledningen 
inte är tillräckligt tydligt, menar Lorentzi och Lundkvist (2001). 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden och könsuppdelningen på arbetsplatser är seg-
livade strukturer som är svåra att ändra på menar Drejhammar och Pingel (2003). För-
sök till förändringar stöter nästan alltid på motstånd, framför allt från män, men också 
från kvinnor, som medverkar till att den bestående ordningen återskapas. Tunga aktörer 
i bevarandet av strukturerna på arbetsmarknaden är staten, arbetsgivarna, fackförbunden 
och de manliga arbetarna. Officiellt i lagtexter, avtal och i den allmänna debatten (ex-
empelvis uttalanden från Jämställdhetsministern, Näringslivsministern, JämO och ledare 
från näringslivet) betonas jämställdhet, könsneutralitet och kompetens, men inofficiellt 
är ojämlika könsrelationer det förhärskande i arbetslivet. Forskning har visat att före-
ställningen att kvinnor ”brister i intresse” eller är statiska i sina intressen och dispositio-
ner, starkt bidragit till könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Genom att på detta 
sätt fokusera på enskilda kvinnor osynliggörs att brister och tillkortakommanden endast 
kan uppstå och bli begripliga i förhållande till något eller någon (Drejhammar & Pingel, 
2003). 
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Könskvotering 
Enligt Ohlsson och Sundin (1990), är kvotering är ett instrument för att minska köns-

segregering i vårt samhälle. En översikt visar att den kvotering som är knuten till det 
regionalpolitiska stödet är unik genom att den påverkar könsfördelningen på arbets-
marknaden. Tidigare hade man enbart erfarenhet av kvotering som medel för att öka 
jämställdheten i utbildningssammanhang. När det gäller utbildning finns det många ex-
empel på kvinnor och män som har kvoteras in på olika utbildningar som har varit un-
derrepresenterade (Ohlsson & Sundin, 1990). 

Idag är könskvotering på tapeten i den offentliga debatten. Förvirringen kring be-
greppet och hur det används är påfallande. I SOU 1994:3 introducerades tanken om att 
könskvotering redan praktiseras – en omedveten könskvotering av män till ledande 
positioner. Men könskvotering kan inte diskuteras om man inte samtidigt kritiskt grans-
kar rådande definitioner och bedömning av kompetens. Det som konstaterades då var att 
kompetensbegreppet är manligt könsmärkt, kompetens tillskrivs manliga kvalifikationer 
och beteenden, därför har män konsekvent företräde till ledande positioner. Detta är en 
kvotering som tidigare hade stöd i lagstiftningen, genom lagar som exkluderade eller 
hindrade kvinnor. I dag är det en kvotering som sker genom den maktordning som ut-
trycks via strukturer och symboler i organisationer. Begreppet kvotering definieras dock 
vanligen som en medveten metod. Även när man talar om kvotering som metod för för-
ändring är förvirringen stor. Det är viktigt att skilja på kvotering genom lagstiftning och 
kvotering som en frivillig förändringsmetod i organisationer (SOU 1994:3). 

Lagstiftad kvotering till ledande positioner finns inte, men har under senare tid disku-
terats. De flesta tycker att detta är något negativt, antingen i meningen principiellt fel 
eller i meningen ett nederlag i förhållande till frivilliga insatser. De som ser kvotering 
som principiellt fel ställer detta ofta i relation till kompetens. Kvotering ses då som en 
metod som ersätter kompetens. De som är positiva till metoden ser kvotering som en 
metod som eftersträvar kompetens. Bedömningen är helt beroende av den analys som 
görs av den rådande situationen. Man kan fråga sig: Har vi ett system där kompetens 
tillgodoses? Finns det andra sätt att se på kompetens? Finns det diskriminering? (SOU 
1994:3). 

Retoriken i kvoteringsdebatten är ofta värdeladdad och dramatisk. Det förekommer 
som ett hot. Hotet ställs då emot något positivt laddat, vilket är frivillighet. Det är svårt 
att sakligt gå in i den typen av debatt. Utifrån resultaten i SOU 2003:16 kan man se att 
de som är negativa till kvotering genom lagstiftning ser det som ett hot mot frivillighe-
ten och kompetensen. De som är positiva till kvotering genom lagstiftning ser det som 
ett möjligt stöd för förändringsarbetet, för att öka kompetensen. Ingen verkar företräda 
synsättet att det är en i första hand önskvärd åtgärd. De som tycker att det kan vara värt 
att prova ser det inte heller som en tillräcklig åtgärd, utan som ett stöd för annat föränd-
ringsarbete. Men de flesta verkar föredra en frivillig väg och ser lagstiftning som en 
sista utväg då frivilligheten inte fungerar (SOU 2003:16). 

I debatten som pågår just nu är det främst frågan om könsfördelning i styrelser som 
diskuteras. Det är dock ingen självklarhet att just detta är det viktigaste på området le-
dande positioner. Det är lika möjligt att diskutera sammansättningen i företagsledning-
en. Könsfördelningen på operativa positioner kan tänkas ha större inflytande på villko-
ren i organisationen, och därmed större betydelse för jämställdheten i organisationer. 
Det är också möjligt att kvotera platser på chefsutbildningsprogram och annan utbild-
ning. Arbetsgrupper, interna projekt och andra mer eller mindre tillfälliga grupper i or-
ganisationer kan kvoteras. En vanlig arena för kvotering är jämställdhetsarbetet, där ofta 
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en jämn könsfördelning eftersträvas i kommittéer, arbetsgrupper och projekt (SOU 
2003:16).  

Vilka kan konsekvenserna bli om kvotering används som metod? Om kvotering till-
lämpas, och den dominerande åsikten i företaget uttrycker att kvotering ersätter kompe-
tens, så kan i värsta fall följden bli att alla kvinnor stämplas som inkompetenta. Risken 
är då överhängande att det blir ett bakslag där kvinnor på ledande positioner hamnar i 
ett defensivt läge, där de tvingas försvara sig och bevisa sin kompetens. Det är en ohåll-
bar situation som skulle hämma utvecklingen mot mer jämställda organisationer. Att 
tillämpa kvotering kräver en medvetenhet kring varför, och det kräver kunskaper om 
dagens situation. Det kräver förmodligen en tydlighet från ledningens sida, och det krä-
ver medvetna och kunniga kvinnor på ledande positioner (SOU 2003:16).  

Westberg (2003) anser att vi har i nästan alla sammanhang stirrat oss blinda på att 
om bara antalet kvinnor och män inom ett yrke, en organisation, företag, styrelse etc. är 
mer lika så löser sig jämställdheten. Detta ser hon som en sanning med modifikation. 
Nästan all forskning som har bedrivits för att se vad som händer då kvinnor ökar num-
mervärdet på ett tidigare klart mansdominerat område så sker inga större förändringar 
med avseende på värderingar och processer som leder till könsmärkning. Hon har i sin 
forskning beskrivit gjorda erfarenheter från aktivt jämställdhetsarbete som gjorts i syfte 
att integrera flickor/kvinnor i för dem otraditionella område såväl i skolan och yrkesli-
vet. Resultatet blev ofta tillfälliga kvantitativa förändringar. Dessa försök till integrering 
tog inte hänsyn till att förändra värderingar utan syftade till att försöka öka antalet flick-
or/kvinnor där de utgjorde minoritet. Försöken var ofta framgångsrika under försökspe-
rioden men allting återgick till det ursprungliga tillståndet när försökstiden var över. 
Hon anser att förutsättningarna för en så kallad kvalitativ integrering saknades, det vill 
säga ge flickor/kvinnor och pojkar/män möjlighet att dela gemensamma värden, eller 
om de har olika värdesystem, att göra dem ömsesidigt beroende av varandra (Westberg, 
2003). 

Enlig Alm (1999) är inte kvotering en bra lösning för att få mångfa ld i organisatio-
ner. För det leder till en positiv särbehandling för vissa. Vi är ju alla olika på något sätt. 
Hon menar att utöver gruppen ”handikappade” skulle vi kanske ha ”ensamstående” och 
”småbarnsföräldrar” osv. Det är inte procentandelar som ska bearbetas; det är normer 
och attityder. Målet är att få insikt i fördelar med olikheterna. Kulturen ändras inte för 
att man kvoterar. Genom att behandla alla lika och försöka få alla att vara lika tvingar 
man minoriteter att anpassa sig efter normer, i stället för att se varje människa som en 
unik individ.  

 
”I stället för att säga; ” vi ger henne jobbet för att vi borde ha mer kvinnor i 
ledningen” – borde man säga; ”här har vi Anna, vad kan hon tillföra som vi 
inte har idag? Och hur kan vi stödja henne så att hon inte bara blir en kopia 
av oss andra?” (Alm, 1999 s. 96). 

 
Olika förslag angående lagstiftning om kvotering har lagts på Lagberedningens-

/utskottets bord för bedömning och bearbetning.  
 
”JämO anser att en formell lagstiftning bildar en norm som kvinnor kan 
stödja sig mot för att könsbalans i styrelser uppnås. I decennier har vi haft 
ett system med informell kvotering av män till ledande poster och av den an-
ledningen är det motiverat att formellt stöd ges till kompetenta kvinnor att 
kvoteras in på tunga poster” (Borgström, 222/2003, s. 1).  
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Två riksdagsledamöter, och ledamöter i lagutskottet, Marianne Carlström och Chris-
tina Nenes, skriver i en debattartikel, GT/Expressen, 2003-07-13, om kvinnor i närings-
livet att de anser att arbetet med att få in fler kvinnor på toppbefattningar i näringslivet 
går för långsamt. Sedan 1998 har andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna i genomsnitt 
ökat med mindre än en halv procent per år. De anser dock att det går att påskynda ut-
vecklingen och nämner de lagändringar som riksdagen nyligen beslutat om.  

 
”Ytterligare åtgärder, som att undersöka förutsättningarna för en lag om 
kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, kan inte uteslutas så länge närings-
livet inte på egen hand förmår öka andelen kvinnor i ledande positioner” 
(GT/Expressen, sid 2, 2003-07-13). 
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Metod 
 

Respondenter 
De intervjuade har varit kvinnliga och manliga chefer, som i så stor utsträckning som 

möjligt har haft likvärdiga befattningar. Företagen har varit spridda över olika branscher 
och ägandeformer. Företagen har valts ut i första hand som ett bekvämlighetsurval, där vi 
utnyttjat vårt befintliga kontaktnät. Enligt Svartdal (2001) innebär bekvämlighetsurval att 
man använder sig av de individer som står till buds. Utifrån detta har företagen valts för att 
få en spridning på ägandeformer. De utvalda företagen är verksamma inom  
transportbranschen, tillverkningsindustrin, klädesbranschen, servicebranschen och 
kommunal verksamhet. Företag som var privatägda var de inom transportbranschen,  
tillverkningsindustrin och klädesbranschen. Företaget som var inom servicebranschen var 
ett statligt affärsverk. 

Samanlagt gjordes elva intervjuer, två intervjuer inom varje företag förutom företaget 
inom kommunal verksamhet där det gjordes tre intervjuer. Först intervjuades en kvinnlig 
chef på personalkontoret som var ansvarig för jämställdhetsarbetet där. Därefter 
intervjuades en manlig chef på en mansdominerad enhet respektive kvinnlig chef på en 
kvinnodominerad enhet. På företaget som var inom transportbranschen intervjuades två 
chefer, en var kvinnlig chef  på en kvinnodominerad avdelning och den andre var en 
manlig chef på en könsblandad avdelning. På företaget som var inom 
tillverkningsindustrin intervjuades en kvinnlig och en manlig chef på två olika avdelningar. 
Båda avdelningarna var mansdominerade. På företaget som var inom klädesbranschen 
intervjuades två butikschefer på olika orter, en kvinnlig och en manlig chef. Båda 
butikerna och företaget som sådant var kvinnodominerat. På företaget som var inom 
servicebranschen intervjuades två regionschefer. Båda regionerna var könsblandade. 
 
Instrument  

Under intervjuerna har en halvstrukturerad intervjuguide använts. Enligt Kvale (1997) 
innebär halvstrukturerad intervjuguide att den omfattar en rad teman och förslag till 
relevanta frågor, men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller 
frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna 
från den intervjuade. Bandspelare användes för att registrera respondenternas svar. Enligt 
Kvale (1997) är det bra att använda bandspelare för att man då kan koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken i intervjun. 
 
Tillvägagångssätt 

Efter intervjuerna har svaren transkriberats, sammanställts och analyserats. För analys 
har en ad hoc modell använts. Enligt Kvale (1997) innebär ad hoc en användning av olika 
angreppssätt och tekniker för skapande av mening. Ingen standardmetod för analysen av 
hela intervjumaterialet används utan det växlas fritt mellan olika tekniker.  
 
Undersökningsdesign 

Ett hermeneutiskt, och även ett nomotetiskt, synsätt har använts under hela studien. 
Enligt Kruuse (1998) så betyder hermeneutik tolkningsteknik och används i kvalitativa 
studier för att skapa meningssammanhang. Det nomotetiska synsättet går ut på att finna 
och formulera naturlagar så att man kan förklara och förutsäga vad som sker. Det ger 
möjlighet att beskriva forskningsresultat i både större och mindre sammanhang  med 
hjälp av siffror. 
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Resultat 
 
Denna studie har gjorts efter en intervjuguide, bilaga 1. Resultatet av intervjuerna har 

bearbetats utan kommentarer och bearbetningen har skett med syfte att hålla en röd tråd. 
Citat har använts för att belysa generella åsikter, eller åsikter som skiljer sig åt. Studien 
fann att tre av fem undersökta företag hade ett organiserat jämställdhetsarbete i form av 
en jämställdhetsplan. De två företagen som inte hade något organiserat jämställdhetsar-
bete var privatägda. Kommunala och statliga organisationer/företag verkar arbeta mer 
med jämställdhetsfrågor än privata. Respondenternas svar angående jämställdhet och 
könskvotering hade stor spridning. Generellt verkade kvinnorna och männen vara posi-
tivt inställda till jämställdhetsarbetet som sådant, samtidigt verkade de ha en negativ 
inställning till könskvotering som metod för ökad jämställdhet. De personer som har 
intervjuats har varit chefer/ledare. Cheferna har varit alltifrån områdeschefer till arbets-
ledare. I jämförelse mellan man och kvinna har befattningarna varit så likvärdiga som 
möjligt. Ägandeformerna har varit privat, statligt affärsverk och kommunalt. 

 
Könsfördelning  

På företaget inom klädesbranschen fanns det en kvinna i ledningen och hon var per-
sonalchef, resterande fyra personer i ledningsgruppen var män och den man som har den 
högsta befattningen är VD. På företag inom servicebranschen fanns det bara män i led-
ningen på den ena regionen. Den högsta befattningen var där områdeschef och sedan var 
resterande lokala chefer. I den andra regionen fanns det både män och kvinnor i led-
ningen. Områdeschefen var kvinna och lokala chefer var blandade. På företaget inom 
transportbranschen fanns det både män och kvinnor i ledningen. Männen är delägare i 
bolaget, kvinnorna är ekonomiansvarig och kontorsansvarig. Inom den kommunala 
verksamheten var styrgruppen/ledningsgruppen blandad i den ena enheten. Den högsta 
befattningen var där enhetschefen som är en man och högsta kvinnliga befattningen var 
ekonomiansvarig. Ledningsgruppen är flexibel beroende på vilka ärenden de behandlar. 
På den andra enheten fanns det bara kvinnor i ledningsgruppen. Den högsta befattning-
en är enhetschef. På företaget inom tillverkningsindustrin fanns det bara män i ledning-
en. De arbetar som VD, inköpschef, marknadschef, kvalitetschef, produktionschef och 
konstruktionschef.  

När det gäller rekrytering till positioner på ledningsnivå kan man se att det har gjorts 
mestadels internt men även till viss del externt. Högsta befattningen på samtliga företag 
innehas av en man. Går man in och studerar regioner/avdelningar kan man dock se att 
det varierar. 

Ett organiserat jämställdhetsarbete fanns bara på tre av de fem företagen i form av 
jämställdhetsplan. De två företagen som inte hade något organiserat jämställdhetsarbete 
var privatägda. Anledningar som uppgavs i intervjuerna till att det ej fanns något jäm-
ställdhetsarbete var hos det ena företaget att det genomfördes en omorganisation och på 
det andra så uttryckte en kvinna att facket har jämställdhetsombud. Samtliga intervjuade 
uttryckte att det inte fanns något hinder att arbeta mer aktivt med jämställdhetsfrågor. 
De flesta cheferna trodde att omfattningen av jämställdhetsarbetet har ökat om man jäm-
för nuvarande situation med början av 1990-talet, kanske beroende på politiska direktiv. 

Respondenterna i företagen som hade ett organiserat jämställdhetsarbete uttryckte 
samtliga att jämställdhetsarbetet fungerade bra. En kvinnlig chef sa så här:  
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”Jag tycker att vårt jämställdhetsarbete fungerar bra men jag vet inte om 
själva planen har så stor inverkan på själva jämställdhetsarbetet.”  

 
Företaget inom klädesbranschen hade en jämställdhetsplan och uppgav att det var 

huvudkontorets personalavdelning som konstruerat jämställdhetsplanen och att det är 
chefens ansvar att driva igenom den. Gruppen som arbetar med den har en blandad 
könsfördelning. Det andra företaget som hade en jämställdhetsplan var inom service-
branschen uppgav att det var områdeschefen och ledningsgruppen som tillsammans 
gjorde upp jämställdhetsplanen. I den region där det var en manlig chef så var det bara 
män som arbetade med planen och i regionen där det var en kvinnlig chef så var grup-
pen könsblandad. Inom den kommunala verksamheten så är det kommunkontorets per-
sonalavdelning i form av jämställdhetshandläggare och jämställdhetsutskott som har 
tagit fram den och också utvärderar den. Gruppen som arbetar med den har en köns-
blandad fördelning. 

Samtliga av respondenterna svarade att det bara ger fördelar med att ha en könsblan-
dad organisation. Övervägande delen av respondenterna sade att det skapar en lättare 
stämning, ger en förståelse för varandras språk och behov samt att kvinnor står för mju-
ka värden (emotionella) och män för hårda (teknologiska). En kvinna som arbetar i en 
könsblandad organisation uttryckte det så här:  

 
”Ja, det tycker jag är självklart. Det innebär lika stora fördelar att vara 
både män och kvinnor som det innebär att vara av olika ålder, olika erfa-
renhet, olika utbildning och komma från olika ställen (etniskt ursprung). Det 
ger större referensytor när vi ska jobba med olika frågor.”  

 
En man i en kvinnodominerad organisation sade så här:  
 

”Ja, det blir bra mycket lugnare, för många kvinnor är inte bra. Det blir 
mycket tjafs och gnat, så fort man får in en man eller fler blir det mycket 
bättre samarbete. Det blir inte så mycket rivalitet. Har man bara män så blir 
attityden tuff och hård”. 

 
I studien utryckte övervägande delen av respondenterna att de anser att jämställdhet i 

arbetslivet innebär lika lön för lika jobb. Någon uttryckte att kvinnor och män ska ha 
lika förutsättningar, värderas lika och ha jämställda löner.  

Samtliga av företagen uppgav att det inte fanns någon könsbunden löneskillnad men 
att det på chefsnivå tillämpades individuell lönesättning. Tre av de fem företagen hade 
gjort en lönekartläggning vilket de redovisade vid intervjutillfället. Av den framgick att 
det råder skillnader mellan kvinnors och mäns löner, männen överlag tjänar mer än 
kvinnor. Respondenterna sa också att företagen inte gjorde någon skillnad mellan ”pap-
paledighet” och ”mammaledighet”. När det gäller rekrytering så försöker de flesta ta 
hänsyn till jämställdhetsaspekten, men några påpekar att det ändå är den som är lämpli-
gast för jobbet som får det. Chefsutveckling var en återkommande aktivitet på de flesta 
av företagen.  

Företagen hade ingen chefsutveckling för att öka andelen av det underrepresenterade 
könet, men det togs hänsyn till det underrepresenterade könet när de rekryterade till 
utbildningarna. De flesta cheferna ansåg att företagen identifierade potentiella framtida 
chefer. Ingen hade dock någon uppfattning om hur stor del av dessa som är av det un-
derrepresenterade könet. Många uttryckte också att företagen strävade efter att öka anta-
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let av det underrepresenterade könet, främst med hjälp av riktad rekrytering. På ett av de 
studerade företagen har könskvotering använts när det gällde en nyrekrytering. Detta var 
på en enhet inom kommunal verksamhet. Ansvarig chef ansåg att detta var en nödvän-
dig åtgärd på grund av att det råder en ojämn fördelning mellan könen. En kvinnlig chef 
i en könsblandad organisation sa så här:  

 
”Vi vill öka alla yrkeskategorier som inte är jämställda. Men vi har som en 
åtgärd sagt att föräldraledighet ska räknas som en merit vid anställningar, 
särskilt vid chefsbefattningar.” 
 

En manlig chef i en könsblandad organisation uttryckte att:  
 

”Vi talar om vilket behov vi har och sen får alla söka dessa tjänster och vi 
tar in utefter vilket kön som är underrepresenterat. Man måste givetvis vara 
lämpad till uppgiften.” 

 
När det gäller företagets uppfattning om könskvotering som metod, för att få in fler 

personer av det underrepresenterade könet på ledande positioner i företaget, så visste 
inte många chefer företagets inställning till detta. Svaren var blandade på frågan om 
respondenterna trodde att det skiljer sig något i uppfattning mellan manliga och kvinnli-
ga medarbetares syn på könskvotering. En kvinna i en könsblandad organisation sa så 
här:  

 
”Ja, det tror jag definitivt att det gör. De flesta männen tycker nog att det är 
kass och jag är inte säker på att alla tjejer tycker att det är helt okej heller.”  

 
En man, i en mansdominerad organisation uttryckte sig så här:  
 

”Det tror jag. Kvinnor är nog mer positivt inställda än män.”  
 

Respondenternas personliga åsikter om könskvotering var varierande. Övervägande 
delen av respondenterna uttryckte att kompetens var det viktigaste. En kvinna i en 
könsblandad organisation utryckte sig så här:  

 
”Jag vill inte använda ordet könskvotering när det gäller att ta in någon 
med samma kompetens, för då handlar det om positiv särbehandling. Pratar 
man om positiv särbehandling så är jag positiv till det.”  

 
En man i en mansdominerad organisation sa så här:  
 

”Fel, jag tycker att det är en svaghet att inte kunna nå dit ändå. Skulle den 
utopin inträffa att en man och kvinna skulle ha exakt samma kompetens och 
förutsättningar så skulle jag nog spela tärning om det.”  
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Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka attityder kring jämställdhet och 
könskvotering främst bland chefer. Ambitionen var att cheferna skulle vara kvinnor och 
män med en liknande befattning och att företagen var utsträckta på olika branscher för 
att få en bred uppfattning om attityder och åsikter kring ämnet.   

Detta syfte uppnåtts så långt det har varit möjligt. När det gäller chefsposter har det 
inte helt och hållet lyckats. På några enstaka företag var det svårt att hitta helt likvärdiga 
befattningar. Vad gäller spridning på ägandeformer och branscher har målet klart upp-
fyllts.  

När det gäller inställning till jämställdhet och könskvotering, enligt bland annat SOU 
1994:3 så skulle kvinnor vara mer positiva än män, så finner studien inget stöd för detta. 
Studien visar att det fanns lika stor spridning i åsikter kring ämnet hos både kvinnor och 
män. När det gäller jämställdhetsarbete i allmänhet visar studien att de stat-
ligt/kommunalt ägda företagen jobbar generellt mer med jämställdhetsfrågor än priva t-
ägda företag. 

Enligt Holgersson, Höök, Linghag & Wahl (2001) utgör kvinnorna 17 procent på 
chefsnivå inom privat sektor. I den offentliga sektorn utgör kvinnorna på chefsnivå 51 
procent. Enligt Alm (1999) satt det cirka 97 procent män i styrelse för svenskt närings-
liv 1998. I ledningsgrupper i företag med över 200 anställda är det 6 procent kvinnor, 
oftast i stabsfunktion. Robertsson (2003) menar att män är överrepresenterade på ledan-
de poster och mansdominansen ökar högre upp i lednings-, besluts- och makthierarkier-
na. Mansdominerade yrken är ofta högre betalda än kvinnodominerade. I studien kan 
man inte utläsa någon generell siffra om hur fördelningen ser ut varken när det gäller i 
den privata eller i den offentliga sektorn. Detta beror på att studien inte innehåller till-
räckligt många företag för att statistiskt säkerställa sådana resultat. Det finns dock en 
tendens till en överrepresentation av män i såväl den privata som den offentliga sektorn 
på ledningsnivå. Angående löner så var det återkommande svaret att det tillämpas ind i-
viduell lönesättning på chefsnivå och bland tjänstemän. Om detta argument är en täck-
mantel för att dölja att det eventuellt råder könsbundna löneskillnader är svårt att besva-
ra. När de olika företagens lönekartläggningar, av de som gjort sådana, studerades kun-
de man se att det råder löneskillnader mellan kvinnor och män; att männen överlag tjä-
nar mer än kvinnorna. 

Enligt Näringsdepartementet (2003) föreskriver jämställdhetslagen att arbetsgivare, 
som har minst tio anställda, är skyldiga att upprätta en årlig jämställdhetsplan.  

Där omorganisation uppgavs vara anledningen till att de inte hade jämställdhetsplan 
så uppfattar vi detta som ett försvar, företaget grundades 1923 men ägandeförhållandet 
har ändrats. Anledningen till detta försvar kan vara att de helt enkelt inte har tänkt i des-
sa termer eftersom de inte har sett något problem med situationen. Något oklara förhå l-
landen när det gäller anställda kan också vara en bidragande orsak, på grund av att det 
inom denna bransch är vanligt med timanställningar och att det är ett antal småföre-
tag/entreprenörer anslutna till ett huvudbolag.  

Det andra företaget som inte hade någon jämställdhetsplan uppgav att facket har 
jämställdhetsombud. Litteratur som tar upp vilka arbetsuppgifter som jämställdhetsom-
budet har var svårt att finna dock fann vi Sahlgrenska akademins (2004) jämställdhets-
ombuds arbetsbeskrivning. I den stod det att det åligger ombudet att bevaka att jäm-
ställdhet beaktas i det fortlöpande styrelsearbete och inom akademin för övrigt samt 
bevaka att jämställdhetsplaner följs upp.  
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Studien fann ett organiserat jämställdhetsarbete bara på tre av de fem företagen, i 
form av jämställdhetsplan, trots att personalstyrkan hos samtliga företag översteg gräns-
värdet tio. Anledningarna till att det inte fanns något jämställdhetsarbete uppgavs vara 
bland annat att det var omorganisation på det ena företaget och på det andra så uttryck-
tes att facket har jämställdhetsombud.  

De flesta chefer i studien trodde att omfattningen av jämställdhetsarbetet har ökat om 
man jämför nuvarande situation med början av 1990-talet. Detta kanske beror på poli-
tiska direktiv, bland annat har jämställdhetslagen utvecklats och skärpningar har gjorts.  

I studien svarade respondenterna genomgående att de tyckte att jämställdhetsarbetet 
fungerar bra. Som framgår i resultatet uttryckte en respondent att hon tyckte att jäm-
ställdhetsarbetet fungerar bra men hon visste inte om själva planen har så stor inverkan 
på själva jämställdhetsarbetet. Det är vikigt att det finns ett jämställdhetsarbete i form av 
jämställdhetsplan, med klara målsättningar när det gäller arbetsförhållandena, möjlighe-
terna att förena föräldraskap och arbete, förekomsten av sexuella trakasserier, rekryte-
ringsprocessen, en lönejämförelse mellan kvinnor och män etc. Har företaget en skriven 
jämställdhetsplan skapar det en medvetenhet om jämställdhetsfrågor, vilket gör att an-
ställda får en anledning till att reflektera och diskutera över ämnet. Det är trots allt vik-
tigt att detta inte bara blir en skrivbordsprodukt utan att man arbetar aktivt med den. En 
förutsättning för detta är att planen är välformulerad och lättbegriplig.  

Enlig Robertsson (2003) nämns det ofta att trivseln ökar på könsblandade arbetspla t-
ser och eventuellt produktion, kreativitet och effektivitet. Andra argument för jämnare 
könsfördelning berör sexualiteten. Enkönade arbetsplatser, framförallt manligt domine-
rade, anses uppmuntra till sexuella trakasserier av kvinnor och förtryck som i sin tur 
innebär sämre effektivitet. Ytterligare argument som också berör sexualitet är att köns-
blandade arbetsplatser innebär en viss erotisk laddning som främjar arbetsglädje och 
kreativitet. Westberg (2003) påstår att mångfald inom organisationen är svårt att förena 
med de maktrelationer som präglar det omgivande samhället och dess institutioner. I 
studien svarade man genomgående att det bara ger fördelar med att ha en könsblandad 
organisation. Men de hade väldigt svårt att tala om exakt vad det var som gjorde att det 
gav fördelar. Generellt sa man att det skapar en lättare stämning och ger en förståelse 
för varandras språk och behov. Några av respondenterna påpekade också att en köns-
blandad organisation är naturligt, eftersom det är så som samhället ser ut i stort samt att 
det ger större referensytor när man ska jobba med olika frågor. Respondenterna gav ett 
generellt intryck av att kvinnor och män tänker på lite olika sätt. Detta kan bero på soci-
ala normer. Övervägande delen av respondenterna uttryckte att kvinnor står för mjuka 
värden och män för hårda, även om det finns gott om ”hårda” kvinnor och ”mjuka” 
män. Inom vissa branscher kan det eventuellt förekomma vissa hinder för att skapa en 
mer könsblandad organisation, exempelvis fysiska krav, men det är arbetsgivarnas an-
svar att komma förbi, till exempel bygga bort dessa hinder.  

Enligt SOU 2003:16 kan rekrytering som metod för att öka jämställdhet exempelvis 
handla om att i annonser ange att organisationen välkomnar sökande av underrepresen-
terat kön. Det kan också handla om användande av positiv särbehandling eller kvotering 
vid själva anställningsförfarandet. I studien utryckte de flesta att de försöker ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten när det gäller rekrytering, men några påpekar att det ändå är 
den som är lämpligast för jobbet som får det. Fler borde tänka på riktad annonsering för 
att öka det kön som är underrepresenterat.  

Det var många som betonade att jämställdhet inte får ske på bekostnad av kompe-
tens, personen som slutligen rekryteras måste givetvis vara lämpad till uppgiften. Give t-
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vis måste personen i fråga ha en viss grundkompetens för den tänkta uppgiften, men 
man kan acceptera en viss lägre individuell kompetens om man anser att ökad jäm-
ställdhet leder till att organisationen som sådan får en högre gemensam kompetens och 
att en jämställd organisation skapar ökad trivsel, produktivitet personlig kvalitet, kreati-
vitet och effektivitet.  

Alm (1999) anser att kvotering inte är en bra lösning för att få mångfald i organisa-
tioner utan att detta leder till en positiv särbehandling för vissa, vi är ju alla olika på 
något sätt. Hon menar att det inte är procentandelar som ska bearbetas utan det är nor-
mer och attityder. Kulturen ändras inte för att man kvoterar påstår hon. I studien fråga-
des först om företagets inställning till könskvotering. Här var det inte många chefer som 
visste företagets inställning till detta. När det gäller skillnader i uppfattning mellan 
kvinnliga och manliga medarbetares syn på könskvotering så var svaren blandade. 
Kvinnor verkar vara lika negativa till könskvotering som män. De personliga åsikterna 
om könskvotering var varierande. Den generella uppfattningen var ändå att kompetens 
var det viktigaste. Bland kvinnor kunde man uppleva att en viss förvirring rådde kring 
innebörden av begreppen könskvotering och positiv särbehandling. Enligt Nationalen-
cyklopedin (2003) handlar positiv särbehandling om att främja en jämnare fördelning 
mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde och 
detta kan ske genom kvotering eller annan objektiv metod. Enligt detta skulle det inne-
bära att kvotering är en metod för att genomföra en positiv särbehandling. En respon-
dent påstod att hon inte var positiv till könskvotering som metod, men pratade man om 
positiv särbehandling så var hon positiv till detta för det gav en annan innebörd ansåg 
hon. Detta kan tolkas som att det är känsligt att prata om ordet könskvotering, att be-
greppet har en hård klang, och att det kan vara ett sätt att avdramatisera innebörden med 
hjälp att av använda ordet positiv särbehandling istället.  

Enligt SOU 2003:16 framgår att de som är negativa till kvotering genom lagstiftning 
ser det som ett hot mot frivilligheten och kompetensen. De som är positiva till kvotering 
genom lagstiftning ser det som ett möjligt stöd för förändringsarbetet, för att öka kom-
petensen. De flesta verkar dock föredra en frivillig väg och ser lagstiftning som en sista 
utväg då frivilligheten inte fungerar.  

Det handlar i förstahand om att man måste få till en attitydförändring ute på företa-
gen och i samhället i övrigt angående jämställdhet. Detta kan göras på olika sätt, till 
exempel genom att införa något slags bonussystem för ett väl genomfört jämställd-
hetsarbete. Detta skulle vara intressant att undersöka närmare. Några av respondenterna 
i studien utryckte att de inte uppfattade jämställdhet som något stort problem. De mena-
de att det löser sig själv. Detta kan tolkas på följande sätt; att man har den inställningen 
(omgivningen löser problemet) eller att på grund av att vi är så aktiva idag så gör det att 
det löser sig i framtiden. Men inget löser sig själv, man måste jobba med det aktivt. Det 
handlar mycket om att förändra attityder och företagsklimat.  

Vissa av de kvinnliga respondenterna var försiktiga i sina uttalanden under intervjun 
och även rädda att framställa jämställdhet som ett problem. Männen däremot var mer 
rättfram och erkände att det verkligen var ett problem. 

 
Styrkor och svagheter med föreliggande studie 

Den självkritik som man kan ha är att den teoretiska referensramen inte innehåller så 
mycket ren teori utan bygger mest på empirisk litteratur. Detta har varit ett medvetet val 
då intresset har gällt praktiska frågor och problematik angående jämställdhet, och vi i 
tidigare studier behandlade tänkbara orsaker till varför det finns så få kvinnliga chefer. 
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Det skulle bli alldeles för omfattande att ta med det också då det är viktigt med avgräns-
ningar. Man kan ställa sig frågan om själva intervjusituationen har påverkat responden-
terna något, att de visade en mer positiv inställning till jämställdhet än vad de i själva 
verket har, för att vara till lags till studien. Detta var inget som vi upplevde under inter-
vjuerna.  

Detta arbete har varit intressant och har gett oss en god insikt i jämställdhetsarbete. 
Denna studie skulle vara intressant att genomföra i ett större sammanhang med en jäm-
förelse med flera företag eller branscher. Studien skulle också kunna kompletteras med 
en undersökning av en mer kvantitativ form, för att få fram mer statistik av intressant 
karaktär.  

Det skulle också vara intressant att titta närmre på alternativa metoder till könskvote-
ring som exempelvis någon form av bonussystem för god jämställdhet. Vi har också en 
tanke om att man skulle kunna få in könsperspektivet, bland annat i form av jämställd-
hetsplan, i den redan utvecklade ISO standarden, där arbetsmiljö ingår. För detta skulle 
kunna innebära en kvalitetsförbättring för företagen. 
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 
 
 
1. Bakgrundsfrågor  
 
A/ Vilken befattning har du i företaget? 
 
B/ Vilken ägandeform har företaget? (Statlig, privat eller annan) 
 
C/ Hur många anställda kvinnor respektive män har företaget? 
 
D/ Hur många kvinnor respektive män ingår i företagsledningen? 
 
E/ Vilka ansvarsområden/befattningar har kvinnorna respektive männen i företagsled-
ningen? 
 
 
2. Strukturella frågor  
 
A/ Hur har kvinnorna respektive männen på ledningsnivå rekryterats?  
(externt eller internt?) 
 
B/ På vilken nivå finns den kvinna respektive man som har högsta befattning? 
 
C/ Finns det ett organiserat jämställdhetsarbete inom företaget? 
Om ja, vilken typ av jämställdhetsarbete? (t.ex. jämställdhetsplan, jämställdhetsombud) 
Hur tycker ni att det fungerar? 
Om företaget inte bedriver något organiserat jämställdhetsarbete, uppge varför. 
 
D/ Vem/vilka arbetar med jämställdhetsarbete i företaget? 
     (strategiskt, taktiskt, operativt?)  
 
E/ Hur är könsfördelningen bland de personer som arbetar med jämställdhetsarbete? 
 
F/ Tror du att det medför några fördelar med att ha en ”blanda” organisation? Vilka? 
Varför? 
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3. Frågor om jämställdhet 
 
A/ Vad innebär jämställdhet i arbetslivet för dig? 
 
B/ Finns det något hinder för att arbeta mer aktivt med jämställdhet på ert företag? 
 
C/ Finns det könsbundna löneskillnader på ert företag och hur hanteras de? 
 
D/ Vad har ni för inställning till föräldrarledighet? (Råder det skillnader i uppfattningar 
mellan ”pappaledighet” och ”mammaledighet”? 
 
E/ Tar ni hänsyn till jämställdhet när det gäller rekrytering? 
 
F/ Har omfattningen av jämställdhetsarbete förändrats om man jämför nuvarande situa-
tion med 1990-talet? I så fall, varför? (Har konjunkturen, politiken påverkat?) 
 
 
4. Utbildning/utveckling 
 
A/ Är chefsutveckling en återkommande aktivitet i företaget? 
 
B/ Har företaget speciell chefsutveckling med syfte att öka andelen av det underrepre-
senterade könet på ledande positioner? 
Om ja, vilken typ av aktivitet? 
 
C/ Identifierar företaget potentiella framtida chefer? 
 
D/ Hur stor andel av dessa identifierade potentiella chefer är av det underrepresenterade 
könet? (Ungefärlig procent) 
 
E/ Har företaget officiellt uttalat att det vill öka antalet chefer av det underrepresentera-
de könet? 
Om ja, hur vill företaget gå till väga? 
 
 
5. Frågor om könskvotering 
 
A/ Är företaget positivt eller negativt till könskvotering som metod för att få in fler per-
soner av det underrepresenterade könet på ledande positioner i företaget? 
 
B/ Hur tror du dina medarbetare ser på könskvotering?  
Tror du att det skiljer sig något mellan män/kvinnor? 
 
C/ Är du personligen positiv eller negativ till könskvotering som metod för att få in fler 
personer av det underrepresenterade könet på ledande positioner i företaget? 
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