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Abstract 

The aim of this study was to investigate how and why the motive for working with gender 

equality can be different at different organizational levels within elderly care in a public 

organization. To answer the purpose, the following research questions were used: "How is 

gender equality motivated at different organizational levels in elderly care?" and “How can 

this motive be understood?”. The study was conducted through a qualitative approach, in 

which I have conducted individual interviews with HR strategists, unit managers and union 

representatives of the employees. I have also conducted focus group interviews with unit 

managers and employees. The theories that I have used are gender theories:” doing gender”, 

Hirdman's gender order and the view of qualitative and quantitative gender equality, and I 

have used theories that help to explain the resistance and commitment to organizational 

change. 

The motives that emerge in the survey to work with gender equality differs between the 

operational and the strategic level. At operational level, gender equality is discussed mainly 

from an equity perspective, while at the strategic level it is discussed from a development 

perspective. The results show that respondents have different views on what gender equality 

is, and that when these different approaches are not discussed, it leads to different perceptions 

of where it is and is not gender equality in the organization. The results of the study support 

previous research which found that there is often a difference between the gender equality 

discussed at the strategic level and the equality work then takes on a practical level. But the 

results of the survey also bring an explanation for this. The motives for working with gender 

equality can be divided depending on whether it is the general equality work across the 

organization in question, or if it is gender equality in one’s own working group referred to. If 

equality is discussed from an equality perspective, and managers and employees considered it 

fair in its own working group, the result is that equality becomes something of a non-issue at 

the operational level. This means that even if there are issues that could be operated with a 

gender perspective it doesn´t happened, and the differences and injustice raised by the 

operational level remains. 
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Syftet med studien var att undersöka hur och varför motiven för att arbeta med jämställdhet 

kan skilja sig åt på olika organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i en offentlig 

organisation. För att besvara syftet användes följande frågeställningar: ”Hur motiveras 

jämställdhetsarbetet på olika organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i en offentlig 

organisation?” samt ”Hur kan de bakomliggande motiven för att arbeta med jämställdhet 

förklaras?”. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod, där jag har genomfört 

enskilda intervjuer med HR-strateger, enhetschefer och fackliga representanter för 

medarbetarna. Jag har även genomfört fokusgruppsintervjuer med enhetschefer och 

medarbetare. De teorier som jag använt mig av är dels genusteorier som doing gender, 

Hirdmans genusordning och synen på kvalitativ och kvantitativ jämställdhet, men jag har 

också använt mig av teorier som bidrar med att förklara motstånd och uppslutning kring 

organisationsförändringar. Studien visar att motiven för att arbeta med jämställdhet skiljer sig 

åt mellan den operativa och den strategiska nivån. På den operativa nivån diskuteras 

jämställdhet främst ur ett rättviseperspektiv, medan det på den strategiska nivån diskuteras 

mer ur ett utvecklingsperspektiv. Studien visar att respondenterna har olika syn på vad 

jämställdhet är och innebär, och att när dessa skilda synsätt inte diskuteras leder det till olika 

uppfattningar om var det är och inte är jämställt i organisationen. Studien stöder tidigare 

forskning som konstaterat att det ofta finns en skillnad mellan det jämställdhetsarbete som 

diskuteras på strategisk nivå och det jämställdhetsarbete som sedan sker på praktisk nivå. Men 

studien bidrar även med en förklaring till detta. Det visar sig i undersökningen att motiven för 

att arbeta med jämställdhet kan delas upp beroende på om det är det allmänna 

jämställdhetsarbetet i hela organisationen som avses eller om det är det verksamhetsnära 

jämställdhetsarbetet i den egna arbetsgruppen som avses. Om jämställdhet diskuteras ur ett 

rättviseperspektiv, och chefer och medarbetare anses att det är rättvist i den egna 

arbetsgruppen, gör det att jämställdhet blir till något av en ickefråga på den operativa nivån. 

Det gör att även om det finns frågor som skulle kunna drivas med ett genusperspektiv så görs 

inte det, och de skillnader och orättvisor som lyfts fram av den operativa nivån riskerar att 

bestå.   
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1. Inledning 

I Sverige har jämställdhetsintegrering valts som övergripande strategi i jämställdhetspolitiken. 

Det innebär att i allt beslutsfattande ska det finnas ett jämställdhetsperspektiv integrerat och 

åtgärder och beslut ska analyseras utifrån de konsekvenser det får för män och kvinnor 

(Norrbin & Olsson, 2010:15). Det jämställdhetspolitiska målet från SOU 2005:66 lyder: 

”Kvinnor och män ska ha samma makt att påverka samhället och sitt eget liv”. Det innebär att 

organisationers jämställdhetsarbete ska gå längre än till att bara se till jämställdhet mellan 

mäns och kvinnors arbetsvillkor. Ofta skiljs det dock på internt och externt 

jämställdhetsarbete, där det interna innefattar arbetsgivarens ansvar gentemot sin personal 

(jämställdhetsarbete enligt dåvarande jämställdhetslagen, numera diskrimineringslagen) och 

det externa som innefattar jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten (Fürst Hörte, 

2009:63–64).  

Även om organisationer är ålagda att arbeta med jämställdhet i sin verksamhet, finns det olika 

sätt att göra detta på. Frizén & Sjons (2012:131ff) diskuterar att en organisations 

jämställdhetsarbete kan sägas ske i två olika inriktningar, ett anpassningsspår och ett 

förändringsspår. Författarna anser att båda spåren har sina för- och nackdelar och att de 

behöver drivas parallellt för ett framgångsrikt förändringsarbete. Ett anpassningsspår ger 

lättare mätbara kortsiktiga effekter men riskerar å andra sidan att reproducera könsrollerna. 

Genom förändringsspåret är förhoppningen att åstadkomma långsiktiga förändringar, men det 

är å andra sidan svårare att mäta. Författarna förespråkar därför en blandning av kortsiktiga 

och långsiktiga mål, eftersom de menar att förändringsspåret kan uppfattas som för teoretiskt 

och som att det inte händer något. Det kan då behöva kombineras med mer mätbara mål som 

till exempel att uppnå en jämnare könsfördelning. Även Forsberg (2005:182–183) menar att 

det är viktigt att vara medveten om att jämställdhetsarbete bör ses som en dubbel strategi, och 

det är inte alltid som de kortsiktiga och de långsiktiga målen samverkar. Hur organisationen 

beskriver problemet de vill åtgärda påverkar sedan vilket spår de väljer. Anpassningsspåret 

ses till exempel ofta som en lösning om syftet är att få en jämnare könsfördelning (Frizén & 

Sjons, 2012). Men även om antalet kvinnor och män förändras, behöver det inte innebära att 

kvinnor och män har lika mycket att säga till om, tillgång till lika stora resurser och så vidare 

(Mark, 2007:22).  

Tidigare forskning om jämställdhetsarbete visar dock att jämställdhetsarbetet inte bara 

kompliceras av att de kortsiktiga och de långsiktiga målen inte alltid sammanfaller, det 

framkommer också att det i en organisations jämställdhetsarbete finns skillnader mellan det 

jämställdhetsarbete som beskrivs på den strategiska nivån och det praktiska 

jämställdhetsarbete som sedan utförs på den operativa nivån. Det strategiska arbetet beskrivs 

ofta i termer av förändring, men fungerar snarare mer som ett anpassningsspår på operativ 

nivå (Mark, 2007:70). Spets (2012:202) skriver att ”vanligtvis anställs människor för att 

genomföra jämställdhetsarbete i en ojämställd organisation, ofta med en obefintlig eller 

orealistisk uppdragsbeskrivning i relation till hur det faktiskt ser ut i organisationen”. 

Jämställdhetsarbetet har oftast inte någon högre prioritet och innebär dessutom ofta att gå 

emot mot befintliga könsstrukturer. Vidare menar Callerstig (2012a:85; 2012b:158–159) att 

organisationers strategiska jämställdhetsmål ofta upplevs som svåra att använda i 

verksamheten på operativ nivå då de ses som alltför övergripande och abstrakta.  

Samtidigt menar Jutterdal (2008:58) att om ledningen inte sätter upp mål för 

jämställdhetsarbetet blir det lätt till bara tyckanden och policys och inget faktiskt arbete. Flera 
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forskare (Fürst Hörte, 2009:52; Callerstig et al, 2012a:28–29; SOU, 2003:254) menar att det 

kan finnas en retorik kring jämställdhet där det beskrivs som viktigt i de strategiska 

dokumenten, men att denna retorik inte får genomslag i det praktiska arbetet. Callerstig et al 

(2012a:28–29) skriver att jämställdhetsplanerna i sådana fall blir mer av ”hyllvärmare”, utan 

att det ger några förändringar på den operativa nivån.  

Callerstig et al (2012b:249) menar även att motiven till att arbeta med jämställdhet är viktiga 

för att förklara resultatet av det. Det finns olika skäl till att organisationen väljer att arbeta 

med jämställdhet; alltifrån att det ser bra ut för organisationen till att man vill se en förändring 

av verksamheten på längre sikt. En viktig fråga i sammanhanget är, enligt Callerstig, om 

jämställdhet ses som ett medel för att nå andra mål eller om det ses som ett mål i sig själv. 

Ytterligare en fråga är vilken inställning de som arbetar med jämställdhet har till detta 

(Callerstig, 2012a:92). Callerstig et al (2012a:17) och Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 

(2011:202) menar att jämställdhetsarbetet påverkas av vem som pratar om jämställdhet och 

hur de pratar om det. Det påverkar inte bara resultatet, utan också vilka åtgärder som ses som 

möjliga och hur dessa sedan genomförs.  

Trots att det finns en enighet i samhället och politiken om att jämställdhet är viktigt är det inte 

något okontroversiellt begrepp, vilket också märks i det praktiska jämställdhetsarbetet på den 

operativa nivån. Flera forskare efterfrågar mer forskning kring praktiskt jämställdhetsarbete. 

Till exempel om hur organisationer kan implementera genusvetenskap för att nå ökad 

jämställdhet och ökad tillväxt (Fürst Hörte 2009:14,77), hur teori ska översättas till praktik 

(Spets, 2012:194) och om de problem, hinder och möjligheter som finns för att skapa 

jämställdhet och genusmedvetenhet i organisationer (Fürst Hörte & Isaksson 2007:47). 

Callerstig (2012a:92) och Jutterdal (2008:10) ser även de ett behov av mer forskning kring det 

praktiska jämställdhetsarbetet eftersom de menar att jämställdhet skapas i vardagen. Eftersom 

vi genom hela livet har kontakt med den offentliga sektorn spelar den därför en stor roll för 

jämställdhetspolitiken i samhället. Jutterdal (2008) efterfrågar därför mer forskning om just 

kommuners och landstings jämställdhetsarbete. 

Den offentliga sektorn är en sektor med flertalet kvinnliga anställda och jämställdhetsarbete 

har oftast inneburit att få kvinnor att utbilda sig till mansdominerade yrken istället för tvärtom 

(se till exempel Jutterdal, 2008 och Abrahamsson, 2009:134). Det finns därför anledning att 

närmare undersöka jämställdhetsarbetet i en mer kvinnligt könsmärkt verksamhet. 

Amundsdotter (2010:44) menar att genus är något som görs även i enkönade grupper, det vill 

säga att genus skapas genom interaktion med andra människor oberoende av dessa 

människornas kön. Genus ses alltså inte som något fast och givet utan som något föränderligt 

som inte kräver både män och kvinnor i samma sammanhang. Det är därför intressant att 

studera jämställdhet även utifrån ett perspektiv där kvinnorna dominerar. Äldreomsorgen är 

en del av den offentliga sektorn med en väldigt stor andel kvinnor. Ytterligare en anledning 

att undersöka den offentliga sektorn och äldreomsorgen är att vi står inför en demografisk 

utmaning, med en större andel åldrande befolkning samtidigt som den offentliga sektorn har 

anställda med relativt hög medelålder och svårt att attrahera personal. Att vara en jämställd 

organisation kan då vara ett sätt att attrahera nya medarbetare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Behovet av ytterligare forskning om offentliga organisationers jämställdhetsarbete, den 

skillnad mellan retorik och praktik inom organisationer som den presenterade forskningen 
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visar på samt betydelsen av motivet bakom jämställdhetsarbetet, leder fram till uppsatsens 

syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur och varför motiven för att arbeta med jämställdhet 

kan skilja sig åt på olika organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i en offentlig 

organisation. 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

1. Hur motiveras jämställdhetsarbete på olika organisatoriska nivåer inom 

äldreomsorgen i en offentlig organisation?  

2. Hur kan de bakomliggande motiven för att arbeta med jämställdhet inom 

äldreomsorgen i en offentlig organisation förklaras? 

 

1.2 Avgränsningar 

Mark (2007:122–123) menar att diskussionen om jämställdhet i en organisation lätt blir en 

allmän diskussion om jämställdhet i arbetet, i hemmet, på fritiden, i skolan osv. Det gör att det 

blir svårt att få fram något konkret ur diskussionen. Därför förespråkar Mark att jämställdhet 

diskuteras utifrån olika sfärer, där jämställdhet på arbetet ses som en sfär. Utifrån denna 

avgränsning går det sedan att göra ytterligare avgränsningar, enligt Mark (2007). 

Fokus för denna studie är det interna jämställdhetsarbetet, inte jämställdhetsintegrering i 

första hand. En förutsättning för att en organisation ska kunna arbeta med 

jämställdhetsintegrering är att det finns kunskap om könsmaktsordningen och genusstrukturer 

i organisationen (Norrbin & Olsson, 2010:38–39). Eftersom den redovisade forskningen visar 

att det är ganska illa ställt med denna kunskap inom organisationer, har jag gjort valet att 

fokusera på organisationens interna jämställdhetsarbete.  

Det har också riktats en hel del kritik mot jämställdhetsintegrering som metod för att arbeta 

med jämställdhetsarbete. Det finns så skilda uppfattningar om vad jämställdhetsintegrering är, 

hur det ska arbetas med och vad det ger för effekter att det är svårt att undersöka 

jämställdhetsintegreringen. Norrbin & Olsson (2010:24–25) har sammanställt denna kritik i 

sin forskningsöversikt om jämställdhetsintegrering. Dels handlar det om att 

jämställdhetsintegrering kan ses som en del av jämställdhetsarbete och inte något separat spår, 

dels handlar det om att jämställdhetsintegrering inte är något nytt utan snarare ett nytt namn 

på gamla metoder. Det finns också kritik mot att eftersom jämställdhetsintegrering bygger på 

att synliggöra skillnader mellan män och kvinnor (till exempel genom att införa könsuppdelad 

statistik) bidrar metoden till att reproducera könsrollerna. Det ses också som en alltför 

komplicerad metod att arbeta med (Norrbin & Olsson, 2010).  

Studien är även avgränsad till att undersöka jämställdhet ur ett könsperspektiv och inte ett 

intersektionalitetsperspektiv1. Detta eftersom den redovisade forskningen visar att 

jämställdhetsarbetet inte har kommit speciellt långt i att ändra på normer och attityder och det 

är mer realistiskt att undersöka jämställdhet mellan könen i denna studie.  

                                                           
1 Intersektionalitet innebär att studera makt och ojämlikhet genom fler kategorier än enbart kön. Även klass och 

etnicitet ses som viktiga och företrädarna för detta perspektiv menar att dessa olika kategorier påverkar varandra 

och skapar maktasymmetrier. Det handlar inte om att rangordna de olika kategorierna efter vilken som påverkar 

mest utan snarare om att studera hur dessa olika kategorier samverkar (Johansson, Sparre, Isaksson, Hansson & 

Stridh, 2011:17).  
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1.3 Uppsatsen disposition  

Efter inledningen med syfte och frågeställningar presenteras tidigare forskning kring 

förändringsarbete och jämställdhetsarbete. Därpå följer ett teorikapitel, där jag redogör för 

teorier om uppslutning och motstånd mot förändring och genusteorier. Efter detta följer 

metodkapitlet, där tillvägagångssättet i uppsatsprocessen presenteras. Därefter presenterar jag 

resultatet av min empiriska undersökning, detta följs sedan av min analys och mina slutsatser. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring uppsatsprocessen och även förslag på vidare 

forskning. I bilaga 1 och 2 finns intervjuguiderna och en presentation av respondenterna.  

1.4 Begreppsdefinitioner  

Förändring definieras som att något har förändrats när det uppvisar skilda drag vid minst två 

skilda tidpunkter (Jacobsen, 2013:21).    

Jämställdhet definieras i enlighet med SOU 2005:66 som att män och kvinnor har samma 

makt att påverka samhället och sitt eget liv.  

Motivation definieras som de drivkrafter som leder till handling (Svenska akademin, 

2015:834). 

I uppsatsen använder jag mig av begreppen genus och kön som synonymer. Detta stödjs även 

av Abrahamsson (2009:151). Det finns skilda uppfattningar om vilket av orden som är bäst att 

använda, se till exempel Amundsdotter (2010:32), Wahl et al (2010:37) och Hirdman 

(2001:15) för en diskussion om detta. Under insamlingen av det empiriska materialet 

framstod det dock som klart att respondenterna använde ordet kön (i de fall de alls 

diskuterade det), vilket gjort att jag använt kön som begrepp även i resultatet. I analysen och 

diskussionen har olika teorier och modeller benämnts med de begrepp som forskarna själva 

använder om dem. Därför använder jag mig av både kön och genus som begrepp för samma 

sak.  
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2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik redovisar jag tidigare forskning om förändringsarbete och motiv för 

förändring i organisationer samt tidigare forskning om jämställdhetsarbete. Anledningen till 

att jag även redogör för forskning om förändringsarbete är för att den forskningen om 

jämställdhetsarbete som jag här redogör för visar att organisationer ofta bortser från 

kunskap om organisationsförändringar i sitt jämställdhetsarbete. Genom att även analysera 

organisationens motiv för jämställdhetsarbete utifrån ett mer allmänt perspektiv på 

organisationsförändringar kan det förhoppningsvis bidra till mer förståelse av motiven för 

jämställdhetsarbete. 

2.1 Förändringsarbete 

Jacobsen & Thorsvik (2008:218ff) skriver att organisationer påverkas av och måste förhålla 

sig till omvärlden. Dels till den tekniska omvärlden, som innefattar allt som organisationen 

behöver för att kunna nå sina mål, och dels den institutionella omvärlden, som innefattar 

kulturen runt organisationen. Till den institutionella omvärlden hör de normer, värderingar, 

uppfattningar och förväntningar som finns i organisationens omvärld och som påverkar hur 

organisationen uppfattas och vilken legitimitet den har. Den institutionella omvärlden 

påverkar organisationen genom att organisationen vill vara på ett sådant sätt att omvärldens 

aktörer får en positiv uppfattning om den. För offentliga organisationer kan den institutionella 

omvärlden vara av större vikt än den tekniska. Dels för att de i större utsträckning behöver 

kunna visa att deras verksamhet är legitim och dels för att deras resurser inte kommer från 

marknaden i första hand. Dock ska inte den tekniska och den institutionella omvärlden ses 

som två helt skilda sfärer, snarare som att det finns en viss överlappning däremellan. Till 

exempel påverkar lagar och regler hur organisationerna ska utföra sina uppgifter (den tekniska 

omvärlden), men den institutionella omvärlden vill också se att dessa regler följs. Eftersom 

organisationer behöver kunna uppvisa legitimitet gentemot omvärlden blir det viktigt vilken 

bild av sig själva som organisationerna visar upp, vilka signaler som organisationen sänder ut 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:233).  

Jacobsen (2013:81) diskuterar att en förändring kan vara mer av symbolisk karaktär, det sker 

en förändring i retoriken men inte i praktiken. En sådan symbolisk förändring kan vara ett 

avsiktligt val, då det kan ge organisationen legitimitet i omgivningens ögon utan att det sker 

någon egentlig förändring i organisationens struktur och/eller kultur. Förändringar i en 

organisations kultur behöver inte vara dramatiska. Kulturen består dels av organisationens 

kärnvärden och dels av normer och antagande som inte ses som lika viktiga. Men ju större 

förändring som man försöker genomföra, desto svårare är det att lyckas med den (Jacobsen, 

2013:88–89, 92). Sandkull, Abrahamsson, Andersson, Jansson, Odenrick & Sörgärde 

(2008:149) menar att många gånger stannar förändringsprojekten mest vid prat, om de 

anställda bara ligger lågt så kan de låta förändringen passera utan att det leder till någon 

egentlig förändring av deras rutiner.  

2.1.1 Motiv för förändring 

Organisationers motiv för att förändras kan ses utifrån olika drivkrafter för förändring, men 

det kan också diskuteras om alla organisationer alltid strävar efter en förändring. Jacobsen 

(2013:54) diskuterar att det finns yttre och inre drivkrafter för organisationsförändring. De 

yttre drivkrafterna är sådana som sker i organisationens omgivning och som organisationen 

inte kan styra över men ändå måste förhålla sig till. Exempel på dessa är förändringar i 
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efterfrågan och i tillgången på kompetens och arbetskraft. Inre drivkrafter är förhållanden 

inom organisationen som kräver en förändring. Exempel på dessa är personalomsättning och 

sammansättningen av arbetsstyrkan. 

Jacobsen (2013:55) menar att drivkrafterna oftast framstår som något objektivt. Men Jacobsen 

menar att förändringar många gånger inte är planerade, utan att förändringar sker för att någon 

eller några börjar göra på ett annat sätt utan ett planerat förändringssyfte. Men när en planerad 

förändring påbörjas, är det något som inte är grundat i objektiva drivkrafter utan snarare i 

subjektiva uppfattningar om att en förändring behövs. Med detta följer också att drivkrafterna 

inte uppfattas likadant av alla aktörer och att konsekvenserna som drivkrafterna anses kunna 

få skiljer sig åt inte bara mellan organisationer utan också inom organisationer. Detta leder till 

att det ofta finns skilda syner på vilka drivkrafter som är viktiga och hur de ska hanteras. De 

förändringsaktörer som driver på för en viss förändring gör de utifrån sin syn på vilka 

drivkrafter och lösningar som de finner viktiga, medan det finns andra inom organisationen 

som har en annan syn på det. Denna eventuella motsättning kan leda till motstånd mot den 

förändring som förändringsaktörerna vill genomföra (ibid:58–61). En organisationsförändring 

kan också påverka olika aktörer inom organisationen olika mycket, och också tas emot på 

olika sätt inom en och samma organisation beroende på hur individerna påverkas av 

förändringen (Jaros, 2010:103).  

Brunsson (2009:101–102) diskuterar att organisationer också kan undvika förändringar. Detta 

kan bero på att andra förändringar ses som mer akuta, men det kan enligt Brunsson också bero 

på att andra tillvägagångssätt används än att lösa problemen genom reformer. Det kan till 

exempel vara att ignorera problemen, och därför inte se något behov av förändring. Ett annat 

sätt att hantera problemen är enligt Brunsson att helt enkelt leva med dem, att analysera och 

diskutera dem utan att ha för avsikt att lösa dem.  

2.2 Jämställdhetsarbete 

Som nämnts i inledningen diskuterar Frizén & Sjons (2012:131ff) att jämställdhetsarbete kan 

sägas ske i två olika inriktningar, ett anpassningsspår och ett förändringsspår (se också 

Amundsdotter, 2010:16). Anpassningsspåret fokuserar på att förhindra diskriminering på 

grund av kön och att rätta till skevheter och obalanser. Det handlar mer om förändringar inom 

systemet än om förändring av systemet. Förändringsspåret har istället ett fokus på 

könsmaktsordningen och strukturen och förändringen som ska åstadkommas ses som ett 

långsiktigt arbete. Författarna skriver att en liknande uppdelning även görs av andra 

genusforskare, till exempel systemförändrande – systembevarande jämställdhetsarbete (Mark, 

2007:21) och renodlat jämställdhetsarbete – arbete med genusperspektiv (Lewander & 

Jordansson, 2000 refererat i Frizén & Sjons, 2012:132). Frizén & Sjons menar att det inte 

handlar om vilket spår som är bättre än det andra, snarare att båda spåren har sina fördelar och 

nackdelar. Till exempel ger anpassningsspåret lättare mätbara effekter men riskera att 

reproducera könsroller.  

Förändringsspåret syftar till att få till stånd förändringar i grunden, men dessa effekter är å 

andra sidan svårare att mäta. Därför kan båda spåren behöva drivas parallellt, med dels 

kortsiktiga, mätbara mål och dels långsiktiga förändringsmål. Frizén & Sjons (2012) skriver 

att hur problemet beskrivs är viktigt eftersom det påverkar vilken väg arbetet tar. De 

diskuterar två fall, det ena en förskola och det andra en högstadieskola. På båda skolorna 

fanns problem med att viss utrustning till största delen användes av pojkarna (på förskolan 

den röda cykeln och på högstadieskolan biljard- och pingisborden). På förskolan infördes 
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”flickdagar” och ”pojkdagar” för att alla skulle få använda cykeln oavsett kön. Tanken var att 

denna uppdelning skulle vara tillfällig och att flickorna genom denna uppdelning skulle lära 

sig att ”ta för sig”. På högstadieskolan fanns först planer på att införa liknande uppdelning, 

men istället började personalen diskutera kulturen runt pingis- och biljardborden. 

Jämställdhetsfrågan kopplades där till trivsel och trygghet, då det även fanns problem med att 

eleverna kände sig otrygga på skolan. Enligt Frizén & Sjons (2012) kan man säga att 

förskolans jämställdhetsarbete drivs mer i ett anpassningsspår och högstadieskolan mer som 

ett förändringsspår.  

Mark (2007:22) benämner som sagt dessa spår för systembevarande respektive 

systemförändrande. Systembevarande jämställdhetsarbete är enligt Mark, en förändring enbart 

på ytan, till exempel att arbeta för en jämn könsfördelning och sedan anse att organisationen 

är jämställd när detta är uppnått. I en förändringsprocess kan detta systembevarande vara ett 

viktigt steg, men det leder inte till någon djupare förändring av organisationen. 

Systemförändrande däremot handlar om att förändra organisationens kultur, detta kräver att 

kritiska genus- och jämställdhetsperspektiv används. Mark (2007:22) menar att båda formerna 

av jämställdhetsarbete möts av motstånd, men att motståndet oftast blir hårdare mot ett 

systemförändrande jämställdhetsarbete. Men även Mark anser, i likhet med Frizén & Sjons, 

att det behöver finnas en balans mellan dessa båda spår för att förändringsarbetet ska fungera. 

Mark (2007:55) menar att genom att lägga ett kritiskt genusperspektiv på organisationers 

faktiska jämställdhetsarbete går det också att visa när organisationens jämställdhetsarbete är 

mer systembevarande än systemförändrade och när det därför kan behövas mer av det 

systemförändrande jämställdhetsarbetet i organisationen.  

2.2.1 Motiv för jämställdhet 

Även jämställdhetsarbete kan, i likhet med förändringsarbete, motiveras av olika faktorer. 

Fürst Hörte & Isaksson (2007:15–16, 18) tar i sin utvärdering av sju utvecklingspartnerskap 

inom Equal-programmet2 upp tre argument för att nå jämställdhet i form av en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män. Dessa är 1) rättviseargument, 2) resursargument och 3) 

intresseargument. Författarna menar att argument två och tre verkar vara starkast, detta 

eftersom de hänger samman med lönsamhetstänkande och nytta för organisationen. Det fanns 

en viss skillnad mellan de argumenten som det privata näringslivet förde fram för jämställdhet 

(tillväxt, lönsamhet, effektivitet, kvalitet, konkurrenskraft) och de argument som användes av 

offentliga organisationer och politiken (demokrati, rättvisa, jämlikhet). Författarna såg i sin 

undersökning också att argument som handlar om rättvisa inte förefall speciellt säljande, utan 

de flesta motiven var sådana som kunde härledas till nyttoargumenten. Men även argument 

som att det ger goodwill för organisationen eller att det fanns en möjlighet att genom 

medverkan i projektet få medfinansiering till ett planerat utvecklingsarbete togs upp som 

motiv (Fürst Hörte & Isaksson, 2007:15, 18).  

Offentliga organisationer motiverar ofta sitt jämställdhetsarbete med de jämställdhetspolitiska 

målen (Fürst Hörte & Isaksson, 2007:17; Fürst Hörte, 2009:23). Isaksson (2010:158) skriver 

att mänskliga rättigheter och rättvisa blir något vi kan kräva av den offentliga sektorn, men för 

näringslivet behöver jämställdhet sammankopplas med lönsamhet och tillväxt för att vara 

relevant. Men Mark (2007:66) menar att även när rättvisa och individens frihet används som 

argument för att arbeta med jämställdhet är det inte ovanligt att jämställdhetsarbetet är 

                                                           
2 För en beskrivning av Equal-programmet se Isaksson, 2007: kapitel 2.  
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utformat på ett sådant vis att individens handlingsfrihet i själva verket har minskats. Till 

exempel genom att olikheter mellan könen betonas så att valmöjligheterna blir färre för de 

som vill gå utanför normen. 

Fürst Hörte (2009) konstaterar i sin utvärdering av tidigare Vinnova-projekt att 

organisationers satsningar på jämställdhetsarbete sågs som en möjlighet att lösa ett problem 

som fanns i organisationen. Jämställdhet sågs därmed som ett medel för att förändra 

verksamheten till det bättre. Men Fürst Hörte (2009:20) menar att jämställdhet både kan vara 

ett medel för förändring och ett mål som en förändring ska uppnå. I de aktuella projekten i 

Fürst Hörtes (2009:21) utvärdering angavs flera skäl till att satsa på jämställdhet. Förutom att 

det sågs som en rättvise- och demokratifråga, framkom också argument som att det fanns en 

affärsnytta i jämställdhet. Det rörde sig till exempel om att man ansåg att det fanns flera 

affärsmöjligheter som inte sågs när mannen var norm. Jämställdhet antogs leda till en ökad 

konkurrenskraft och ökad kompetens genom fler kvinnor på ledande befattningar. Men 

forskarna såg också att de ideligen behövde upprepa att det fanns en ekonomisk nytta med 

jämställdhet, medan priset för ojämställdheten endast undantagsvis togs med i beräkningen 

(Fürst Hörte, 2009:74). Detta trots att det finns forskning som visar att jämställda företag 

också är mer lönsamma (Fürst Hörte & Isaksson, 2007:16). 

Jämställdhetsarbetet förväntas också leda till attitydförändringar. Det ses som ett medel för att 

komma till rätta med ohälsa, dålig arbetsmiljö och stress, och också göra det lättare att förena 

arbetet med familjelivet (Fürst Hörte, 2009:4, 22; Fürst Hörte & Isaksson, 2007:18–19; 

Isaksson, 2010:95ff). Isaksson (2010:95) såg i sin avhandling att byggbranschen i sitt projekt 

för en ökad andel kvinnor och invandrare inom byggbranschen använde sig av motiv som att 

större mångfald skulle leda till ett bättre utnyttjande av resurser och en framtida 

kompetensförsörjning. Isaksson menar att dessa motiv härstammar från det rådande 

arbetsmarknadsläget, de närmaste 15 åren förutspås en arbetskraftsbrist i byggbranschen. Fler 

kvinnor och invandrare förväntas leda till en attitydförändring och att den råa jargongen 

försvinner från byggbranschen. Samtidigt skrivs det också i byggbranschens projektansökan 

att få kvinnor stannar i branschen och att de möter fördomar och negativa attityder. Isaksson 

(2010:96) skriver att det sistnämnda sedan filtrerades bort, och att behovet av attityd- och 

beteendeförändringar delvis försvann i projektet. I en enkätundersökning svarade till exempel 

en majoritet av männen att det fanns ett öppet klimat i branschen. Isaksson menar att detta 

inte problematiseras, utan att majoriteten av männen får tala om att kvinnorna känner sig 

välkomna. Isaksson (2010:99) menar att det inte framgår på vilket sätt jämställdhetsarbetet i 

byggbranschen berör båda könen och vilken roll männen har i förändringsarbetet. Mark 

(2007:78) menar att bara för att det blir fler av det underrepresenterade könet så leder inte det 

automatiskt till en attitydförändring, även om det ofta framställs så. Snarare socialiseras det 

underrepresenterade könet in i den rådande organisationskulturen och därmed reproduceras 

den. 

2.2.2 Diskurs och makt i jämställdhetsarbetet  

Den redovisade forskningen visar att jämställdhetsarbetet väldigt sällan diskuteras i termer av 

makt. Fürst Hörte & Isaksson (2007) konstaterar att i Equal-projekten bortsågs det oftast från 

maktperspektivet. Fürst Hörte menar att samma sak inte hände i de mer forskarledda 

Vinnova-projekten. Samtidigt kan ett fokus på makt och konflikt göra det svårare att skapa 

tillit mellan forskarna och praktikerna (Fürst Hörte, 2009:69; Fürst Hörte & Isaksson, 

2007:47). Mark (2007:75) menar att jämställdhet bör ses som en gemensam angelägenhet, 
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inte som ett särintresse för det könet som är underrepresenterat. Vi vill gärna tro att 

jämställdhet gör det bättre för alla, att det till exempel ger bättre arbetsklimat och arbetsmiljö. 

Men Mark skriver att jämställdhet inte bara handlar om att få, utan också om att både kvinnor 

och män behöver vara beredda att avstå privilegier och makt. Även Fürst Hörte & Isaksson 

diskuterar att jämställdhetsarbete ofta motiveras med konsensusargument, att det kommer att 

leda till att alla ska få det bättre. ”Det synliggörs inte att det handlar om omfördelning av 

resurser och privilegier” (Fürst Hörte & Isaksson, 2007:47). Fürst Hörte & Isaksson ställer 

frågan om det egentligen är något som förändras när vi inte vågar diskutera maktperspektivet. 

Blir det då en förändring eller snarare en anpassning till de rådande normerna?  

Isaksson (2010:172) menar att det kan bli problematiskt om tillväxtdiskursen leder till att 

tillväxt sätts före argument om jämställdhet och rättvisa. Lönsamhet och tillväxt ses som 

argument till att motverka diskriminering, inte att det förekommer diskriminering i sig. Det 

kan innebära, menar Isaksson, att en förändring som inte ger ökad tillväxt inte heller anses 

göra något gott för samhället. Amundsdotter (2010:17) menar att kortsiktiga argument om 

lönsamhet började ta större plats under mitten av 90-talet. Samtidigt betonades argument om 

könens olikhet och demokrati- och rättviseargumenten tonades ner. Mark (2007:10) å andra 

sidan, menar att argument som rättvisa och mänskliga rättigheter alltid bör komma före ett 

nyttoargument för jämställdhet. Det leder enligt henne till att man bör arbeta för ökad 

jämställdhet även om man inte kan visa att det ger någon effekt på lönsamheten. Spets 

(2012:200) såg att i organisationer som hade stor kunskap om jämställdhetsarbete användes 

nyttoargument inte lika ofta för jämställdhetsarbetet. I dessa organisationer kunde argument 

som handlade om rättvisa räcka för att motivera till jämställdhetsarbete.  

Enligt Abrahamsson (2009:325) har mångfald blivit ett vanligt sätt att prata om jämställdhet 

på arbetsplatser. I detta synsätt ses män och kvinnor som olika och som att de kompletterar 

varandra. Men Amundsdotter (2010:22) och Mark (2007:73) skriver att resurs- och 

kompetensargumenten kan användas både av de som anser att kvinnor och män är olika (och 

därför kompletterar varandra) och av de som anser att kvinnor och män är lika. I det förra 

fallet blir resursargumentet ofta ett ekonomiskt argument, att organisationer tjänar på att 

anställa kvinnor eftersom de kan bidra med egenskaper som männen inte har (Isaksson, 

2010:34). Isaksson (2010:111–112) menar att detta kan tolkas som en del av en 

tillväxtdiskurs, där olikheter ger konkurrensfördelar och tillväxt. Detta synsätt innebär att det 

blir svårt att diskutera frågorna utifrån ett makt- och konfliktperspektiv. Flera forskare (Mark, 

2007; Amundsdotter, 2010; Fürst Hörte, 2009:69; Fürst Hörte & Isaksson, 2007:47) menar att 

detta riskerar att leda till en reproducering av könsrollerna.  

Fürst Hörte & Isaksson (2007:21–22, 24) skriver att förändringsarbete i sig kräver en rad 

förutsättningar och ofta stöter på motstånd. Ett förändringsarbete som handlar om jämställdhet 

och maktrelationer innebär ytterligare utmaningar utöver de som ett ”vanligt” 

förändringsarbete möter. Enligt Spets (2012:196ff) kan motstånd mot jämställdhetsarbetet ses 

som ett kvitto på att normer ändras eller makt hotas. Motståndet kan också ses från andra 

sidan, att det är jämställdhetsarbetarna som gör motstånd mot den könsneutrala 

organisationsdiskursen (Hearn, 2000:620).  I ansökningar till Equal-programmet såg Fürst 

Hörte & Isaksson (2007:21–22, 24) att ansökningarna kännetecknades av en tro på 

genomgripande förändringar. Det verkar enligt författarna som att det antingen fanns en 

okunskap om eller att man bortsåg från kunskap om motstånd. Varken forskning om 

förändringsmotstånd i allmänhet eller motstånd mot jämställdhet i synnerhet fanns med i 
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ansökningarna. Författarna menar att detta osynliggörande av motstånd kan leda till problem 

och att en medvetenhet om möjliga motstånd kan leda till strategiska val för att hantera det. 

Författarna tolkar det som att könsmaktsperspektivet ses som för kontroversiellt och att det 

inte passar in i den konsensusen som man vill ska råda. Ord som jämställdhet och genus 

undviks, eftersom det ses som för laddade ord. Detta trots att mycket forskning inom 

genusområdet och jämställdhetspolitiken bygger på detta (Fürst Hörte & Isaksson, 2007:27, 

29–30, 32; Andersson & Hedlund, 2012:182ff). Andersson & Hedlund (2012) menar att detta 

kan bero på att man vill undvika ett språkbruk som kan ses som att mäns och kvinnors 

intressen ställs mot varandra.  

2.2.3 Framgångsfaktorer och problem 

I den tidigare forskningen diskuteras både framgångsfaktorer och problem med 

organisationers jämställdhetsarbete. Både Spets (2012:196ff) och Fürst Hörte (2009:67) 

påtalar hur viktigt det är att jämställdhetsarbetet bygger på en genusvetenskap för att det ska 

bli hållbart. Dock är det ett problem att jämställhet inte ses som ett kunskapsområde utan som 

en fråga om attityd, att könets betydelse ses som ett ideologiskt ställningstagande. Men Fürst 

Hörte menar att uttalandet att kön inte har någon betydelse också kan ses som ett ideologiskt 

ställningstagande. Genom att ha ett genusperspektiv på jämställdhetsarbetet är det lättare att 

hålla sig kritisk till manligt och kvinnligt. Det gör det lättare att hantera den pedagogiska 

svårigheten att lägga fokus på könsskillnader utan att därigenom också befästa och 

reproducera dem, menar Fürst Hörte (2009).  

En framgångsfaktor för jämställdhetsarbete (och förändringsarbete överlag) är att det är 

förankrat hos de ansvariga och ledningen (Jutterdal, 2008:36; Fürst Hörte, 2009:39). Utan 

fullt stöd från den operativa ledningen har förändringsarbete små möjligheter att bli hållbart. 

Det krävs också att jämställdhetsarbetet inte sker utöver det andra i ett sidospår. Men 

jämställdhetsarbete har sällan ett aktivt stöd för ledningen utan drivs ofta med hjälp av externa 

medel och engagerade eldsjälar. I ett av Vinnova-projekten i Fürst Hörtes (2009) utvärdering 

konstaterades dels vikten av ledningens stöd och styrning, men också hur viktigt det är att 

medarbetare på alla nivåer involveras tidigt i förändringsprocessen. Jämställdhetsarbetet är 

dock oftast inte ledningsinitierat. Det är vanligare att det är en eldsjäl(ar) som genom idogt 

arbete får ledningen att inse vikten av jämställdhetsarbetet (Fürst Hörte, 2009:25, 39, 70ff).  

Flera forskare (Isaksson, 2010; Mark, 2007:124ff; Amundsdotter, 2010:9; Jutterdal, 2008:8) 

diskuterar att jämställdhet ofta ses som ett problem som finns någon annanstans, inte i den 

egna organisationen. Enligt Hearn (2000) är organisationer manligt könsmärkta, men detta 

bortses oftast ifrån. Även Abrahamsson (2009:146) menar att många organisationer ser sig 

själva som jämställda och könsneutrala. Kvinnor och män anses ha lika förutsättningar, både i 

samhället i stort och i den aktuella organisationen. Abrahamsson skriver att även om 

kunskapen om jämställdhet och genus har ökat de senaste tio åren så vill många nå dessa 

förändringar utan att behöva ändra på något. Genom att då se sig som könsneutrala kommer 

de undan från att genomföra några förändringar.  

I sin avhandling om hur genus skapas och förändras har Amundsdotter (2010) även studerat 

arbetsplatser som domineras av kvinnor. Deltagarna från de kvinnodominerade 

arbetsplatserna ansåg att det största hindret mot jämställdhet på arbetsplatsen var att 

arbetsklimatet var sådant att idéer blockeras och att initiativ och förändringar kritiseras. Det 

beskrevs som att kvinnan gjorde bäst i att ”hålla sig på linjen” (Amundsdotter, 2010:78) för 

att inte riskera att hamna utanför. Ett liknande synsätt finns beskrivet av Lindgren (1992) där 
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det bland undersköterskor/vårdbiträden rådde en stark kollektivkultur där de förväntades 

agera på ett visst sätt som innebar att inte sticka upp och tro att man är något annat än en 

vårdande kvinna som sätter andras behov (den egna familjen och patienterna) i första hand. 

När deltagarna i Amundsdotters undersökning istället började arbeta efter andra 

förhållningssätt mot varandra gjorde det också att de gick från att ha haft som utgångspunkt 

att fler män skulle göra allt bättre ”till att se sitt eget värde och sin egen betydelse i arbetet” 

(Amundsdotter, 2010:79). Sandkull et al (2008:150) diskuterar att påståenden som att kvinnor 

inte tar för sig och har dåligt självförtroende är vanliga. Detta kan bli till en självuppfyllande 

profetia, genom att kvinnor som får höra detta inte vågar ta för sig och därigenom med sitt 

agerade bekräftar föreställningen. Sandkull et al menar att denna typ av cirkelresonemang ofta 

gör att ansvaret läggs på individen och att organisationens ledning kan svära sig fri från detta 

ansvar. 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Den här redovisade forskningen tar upp att det kan finnas flera olika motiv för organisationers 

jämställdhetsarbete, alltifrån att jämställdhet kan motiveras ur ett rättviseperspektiv till att det 

kan motiveras ur ett tillväxt- och nyttoperspektiv. Men eftersom forskningen om 

förändringsarbete visar att motiv för förändring är något subjektivt, följer med det att även 

motiven för att arbeta med jämställdhet kan vara subjektiva, och att det i en och samma 

organisation kan finnas flera olika motiv för att arbeta med jämställdhet. Samtidigt kan 

organisationers förändringsarbete i vissa fall ses som mer symboliska förändringar. Där är 

avsikten inte att få till stånd en förändring i första hand utan snarare att ge sken av att 

organisationen har förändrats. En sådan symbolisk förändring syftar mer till att ge 

organisationen en legitimitet i omvärldens ögon. Eftersom jämställdhet är något som ligger i 

tiden, men samtidigt något som enligt den tidigare forskningen är svårt att arbeta med, kan det 

vara så att organisationers jämställdhetsarbete i vissa fall mer kan ses som symboliska 

förändringar med syfte att ge legitimitet än att faktiskt åstadkomma en förändring.   



 
 

12 
 

3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av två avsnitt. Under rubriken Förändring redogör jag 

för motivationsteorier för förändring för att med hjälp av dessa sedan kunna förklara 

respondenternas motiv för att arbeta, eller inte arbeta, med jämställdhet. Redan under 

insamlandet av det empiriska materialet framstod det som ganska klart att den undersökta 

organisationens jämställdhetsarbete inte hade lett till några större förändringar i 

organisationen. Istället för att söka förklarningar till organisationens jämställdhetsarbete i 

teorier om genomförande av förändringar, fick jag vända mig till teorier som kan förklara 

varför eller varför inte medlemmarna i en organisation anammar de förändringsförsök som 

ledningen försöker driva. Det gjorde att jag började söka efter teorier som kan förklara och 

beskriva hur och varför det finns en uppslutning kring en viss förändring, men också varför 

det kan finnas ett motstånd mot den. Att lyfta in förändringsteorier i analysen av 

organisationens jämställdhetsarbete blir också intressant eftersom Fürst Hörte & Isaksson 

(2007) såg att kunskap om förändringsprocesser oftast bortsågs från när organisationer 

försöker arbeta med jämställdhet. 

Under rubriken Jämställdhet redogör jag för Hirdmans genusordning, doing-gender-

perspektivet och skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ jämställdhet. Dessa teorier har 

jag valt för att de är till hjälp för att analysera det empiriska materialet, eftersom 

undersökningen visade att de motiv som lyfts fram för att arbeta med jämställdhet i flera fall 

kan förstås som en okunskap om detta.    

3.1 Förändring 

Jacobsen (2013:141–142) skriver att det finns en skillnad mellan den forskning som fokuserar 

på uppslutning kring förändring å ena sedan och den forskning som fokuserar på motstånd 

mot förändring å andra sidan. Forskning kring förändringsmotstånd har bedrivits sedan mitten 

av 1900-talet medan forskning kring förändringsuppslutning är av nyare datum. Även Meyer, 

Srinivas, Lal & Topolnytsky (2007:185) menar att trots att det har tagits för givet att 

uppslutning kring en förändring är viktigt för att den ska kunna genomföras, finns det 

förvånansvärt lite forskning som har studerat detta empiriskt. Jacobsen (2013:146) och 

Coetsee (1999:219) menar dock att motstånd mot och uppslutning kring förändring inte bör 

ses som två skilda fenomen utan snarare som ytterligheter på samma skala. Detta synsätt gör 

det möjligt att använda både teorier om motstånd och teorier om uppslutning för att analysera 

mitt empiriska material. Men den mesta forskning kring motstånd mot förändringar handlar 

om medarbetarnas motstånd. Chefernas eventuella motstånd diskuteras sällan, tvärtom påtalas 

ofta vikten av engagerade chefer i förändringsprocessen för att på så vis engagera även 

medarbetarna. Även Jaros (2010:103) konstaterar i sin forskningsöversikt om uppslutning 

kring organisationsförändringar att forskningen har fokuserat på medarbetares uppslutning, 

inte chefernas. Det saknas alltså forskning både om cheferna eventuella motstånd och om 

deras eventuella uppslutning kring förändring. 

3.1.1 Motstånd mot förändring  

Om motståndet mot förändringen är större än stödet för den, är det mindre sannolikt att 

förändringen går att genomföra. Om det däremot finns ett starkt stöd för förändringen är det 

mer troligt att den kommer att kunna genomföras. Däremellan kan förändringsförsöket mötas 

av mer eller mindre likgiltighet och acceptans. Det är dock inte så enkelt att motståndarna och 

förespråkarna till förändringen kan ses som två motsatta grupper. Tvärtom kan det vara flera 
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olika grupper som vill se en förändring, men de kan vara oeniga om vilken förändring som är 

den bästa och hur den ska uppnås (Jacobsen, 2013:158). Dessutom finns det flera sätt att se på 

motstånd mot förändring. Jacobsen (2013:147) och Jacobsen & Thorsvik (2008:427ff) 

diskuterar ett antal olika orsaker till att motstånd kan uppstå. Bland dessa orsaker kan nämnas 

tidsbrist/merarbete, rädsla för det okända och identitetsförlust. Men Jacobsen (2013:157) 

diskuterar också att det även kan finnas ett positivt motstånd till organisationsförändringar, ett 

motstånd som till exempel kan förklaras av att den planerade förändringen inte ses som 

välbetänkt, att den bygger på bristfällig kunskap eller inte motiveras tillräckligt. Även Huzell 

(2005:232) tar i sin avhandling om organisationsförändringar inom Banverket upp att 

motståndet kring den av ledningen initierade förändringen inte först och främst ska ses som en 

individuell osäkerhet, utan snarare utifrån en kollektiv uppfattning om att ledningen faktiskt 

har fel. Att då söka svar på varför det finns ett motstånd enbart i individuella faktorer blir fel, 

enligt Huzell.  

Coetsee (1999, se även Jacobsen, 2013:144ff) diskuterar att motstånd mot en förändring kan 

sägas ske i olika faser. Coetsee (1999) menar att även om motstånd mot förändring oftast ses i 

negativa termer, finns det även positiva aspekter med motstånd. Bland dessa positiva aspekter 

kan nämnas att motståndet kan leda till att förändringsaktörerna kan behöva omvärdera 

förändringen och försöka motivera den bättre. Dock menar Coetsee att modellen med 

motståndets olika faser kan användas både i de fall då det rör sig om negativt och då det rör 

sig om positivt motstånd. De olika faserna beskrivs i figur 1. 

Modellen visar att motstånd mot förändring kan gå från apati och likgiltighet till förändringen 

till ett aktivt motstånd i form av rent olagliga aktioner. Dock menar Jacobsen (2013:146) att 

detta sista är något som sker endast i undantagsfall.  

 

3.1.2 Uppslutning kring förändring 

Även uppslutning kring en förändring kan sägas ske i olika former (Jacobsen, 2013:142–143; 

Jaros, 2010; Meyer et al, 2007). Meyer et al (2007:209) hävdar att deras undersökning stödjer 

tidigare forskning som visar att uppslutningen kring en förändring är viktig för att förklara hur 
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framgångsrik förändringsförsöket blir, men att det också finns olika sorters uppslutning och 

att inte alla former av uppslutning ger samma resultat. Enligt Jaros (2010:80–81) är 

uppslutning kring förändring en dynamisk process och kan förstås som en process där 

medarbetarna känner till förändringen, har kunskap och är bemyndigade att implementera 

den, motiveras till det genom lämpliga belöningar och delar den vision som förändringen 

syftar att leda till (se också Coetsee, 1999). Men Jaros (2010:92) skriver också att det inte 

finns någon exakt definition på vad ”uppslutning kring förändring” innebär och om det ska 

ses som något endimensionellt eller multidimensionellt, det vill säga om uppslutningen 

grundas i en känsla eller om det finns olika former av uppslutningar med olika grunder.  

Meyer och Herscovitchs modell för uppslutning, där de diskuterar nödvändighetsuppslutning, 

normativ uppslutning och affektiv uppslutning (Jacobsen, 2013:142ff; Meyer et al, 2007) har 

enligt Jaros (2010:93–94) ett visst stöd i vidare forskning. Men Jaros tar också upp forskning 

som visar att det finns en viss överlappning mellan de tre former av uppslutning som Meyer et 

al diskuterar. Jaros (2010) skriver i sin forskningsöversikt också att även om 

forskningsområdet uppslutning kring förändring har blivit så stort att det föranledde hans 

forskningsöversikt, väcker forskningsområdet ändå fler frågor än svar och Jaros tar upp ett 

antal implikationer för hur forskning kring uppslutning bör se ut för att få svar på dessa 

frågor. Trots de frågor som Jaros tar upp, kan Meyer och Herscovitchs modell ändå vara 

användbar för att ge en bredare bild av uppslutning kring förändring. Modellen beskrivs 

nedan i Figur 2.      

Intressant är dock att Jacobsen (2013) beskriver modellen som att den består av tre olika faser, 

där den första fasen är nödvändighetsuppslutning och den sista affektiv uppslutning (och där 

det av modellen att döma (se Jacobsen, 2013:143 figur 5.4) är en förändring som enbart går 

från fas 1 och uppåt, inte i motsatt riktning). Det är en stegvis förändring av uppslutning som 

inte diskuteras i Jaros (2010) respektive Meyer et al (2007). Jaros (2010:102) menar snarare 

att det saknas forskning om hur uppslutningen kan utvecklas, och att forskningen hittills 

snarare har handlat om huruvida uppslutningen är stark eller svag.  
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3.2 Jämställdhet 

3.2.1 Hirdmans genusordning 

Hirdman (2001) diskuterar vad hon kallar könsordning eller genusordning. Med detta menas 

de åsikter och föreställningar som finns om vad män och kvinnor bör vara intresserade av och 

arbeta med, vad som ses som manligt och vad som ses som kvinnligt, vilka relationer som bör 

finnas mellan kvinnor och män och så vidare. Vi socialiseras in i dessa föreställningar och det 

gör att vi uppfattar dem som något naturligt, som sunt förnuft. Denna genusordning finns i 

hela samhället, i vårt privatliv likväl som i arbetslivet, och påverkar vad som ses som rätt och 

riktigt. I denna genusordning finns det enligt Hirdman (2001) två synliga mönster, det ena är 

att könen hålls isär och det andra att kvinnor är underordnade och männen överordnade, 

generellt sett. Det första innebär att det anses finnas skillnader mellan män och kvinnor och 

att de därför passar för olika uppgifter. Detta kan ske genom att männen och kvinnorna ges 

olika fysiska rum eller platser. Men isärhållandet kan också ske genom symboler och 

motsatspar, till exempel att kvinnor ses som mjuka och män som hårda. Det andra mönstret i 

genusordningen, att männen ses som överordnade, yttrar sig i att det som männen gör 

värderas högre än det kvinnor gör. Detta gör också att män och kvinnor inte räknar med att de 

ska få samma belöningar för det de gör. ”Ett grundläggande mönster är att det som anses 

”naturligt” kvinnligt har generellt betydligt lägre status på arbetsplatserna än det som anses 

”naturligt” manligt” (Abrahamsson, 2009:327). Abrahamsson (2009:158) diskuterar att både 

män och kvinnor tjänar på att denna uppdelning och att de strävar efter att behålla den. Detta 

genom att leta efter och påtala skillnader mellan könen. Vidare menar Abrahamsson att dessa 

mönster inte är fasta utan att de ständigt återskapas och att även kvinnor hjälper till att 

återskapa denna ordning. Men Abrahamsson menar att det är sällan som vi ser detta, det är 

mer vanligt att det beskrivs som något självvalt. ”Det man inte ser är att man väljer inom 

snäva gränser” (Abrahamsson, 2009:160).   

3.2.2 Doing gender 

Ett perspektiv inom genusforskningen som har fått stor spridning är doing gender-

perspektivet. I en artikel från 1987 argumenterar West & Zimmerman för att genus är något 

som görs i den vardagliga interaktionen, men att genus också strukturerar denna interaktion. 

Detta är en ständigt pågående process. Att göra genus innebär att skapa skillnader mellan män 

och kvinnor, pojkar och flickor, skillnader som egentligen inte är naturliga, grundläggande 

eller biologiska. Men när dessa skillnader väl är konstruerade, användes de för att förstärka 

könens ”grundläggande” drag. Vi kategoriseras efter vårt kön, och i alla situationer där vi 

kategoriseras efter könet kan vi också göra genus. Detta sker i interaktion med andra. Enligt 

West & Zimmerman (1987) medför detta också att detta görande av genus kan förklara mäns 

överordning och kvinnors anpassning. När vi gör genus, återskapar och bibehåller vi också 

den sociala ordningen som säger att kvinnor är bra på vissa saker och män är bra på andra, 

och att detta beror på en naturlig och grundläggande skillnad mellan könen. Att försöka gå 

emot detta innebär att individen själv får stå till svars, inte att strukturen ifrågasätts. 

Författarna ser genus som något ideologiskt, som skapar, reproducerar och legitimerar de val 

och begränsningar som baseras på könstillhörigheten. Genom att förstå hur genus skapas i 

sociala situationer kan vi också förstå den sociala strukturen och de kontrollprocesser som 

upprätthåller den (West & Zimmerman, 1987).  

Flera forskare, och även West & Zimmerman själva, har sedan vidareutvecklat perspektivet. 

Isaksson (2010:56ff) diskuterar att perspektivet har fått en del kritik när det handlar om hur 
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perspektivet visar hur förändringar sker, en kritik som enligt Isaksson har mer med hur 

perspektivet tillämpas att göra. Isaksson menar att trots att flera forskare ser kön som en social 

konstruktion och hänvisar till West & Zimmerman, betonas reproduktion av könsroller 

framför en förändring av dem. I en artikel från 2009 diskuterar West & Zimmerman hur 

perspektivet har utvecklats sedan de först skrev om det i slutet av 1980-talet. I den artikeln tar 

de bland annat upp kritiken som riktats mot dem om att deras begrepp doing gender inte tar 

upp hur man ska kunna ”undoing”, det vill säga, när genus inte längre spelar någon roll. West 

& Zimmerman hävdar istället att genus alltid görs, men att det kan göras om (West & 

Zimmerman, 2009). 

En forskare som har vidareutvecklat perspektivet är Acker (Fürst Hörte, 2009:12). Hon har 

skapat en modell för hur genus skapas i organisationer. Denna modell har sedan utvecklats 

vidare av flera svenska forskare, däribland Amundsdotter (Wahl et al, 2011:97; 

Amundsdotter, 2010:53). Amundsdotter (2010:54ff) beskriver modellen på följande vis:  

Genus skapas i fyra processer, som dels kan ses som fyra separata processer men också som 

fyra delprocesser i en större process. Tillsammans skapar de en genusordning. De fyra 

processerna är: 

- Segregeringsmönster/könsarbetsdelning. Denna process innefattar vertikal, horisontell 

och tidsmässig könssegregering. Kvinnor och män finns på olika platser och nivåer 

inom organisationen och har olika stora möjligheter att styra över sin tid.  

- Interaktionen mellan individer och grupper. Genus ses som något som skapas i 

interaktion med andra, inte som något som sker separat från det vardagliga. 

- Föreställningar, symboler och diskurser. Genom olika symboler och föreställningar 

förklaras genusordningen. En organisation som beskrivs som könsneutral kan göra det 

som ett sätt att gömma undan genus. 

- Personligt förhållningssätt och identitet. Individerna förhåller sig till och anpassar sig 

till de förväntningar som finns på hur de ska vara som kvinnor och män i 

organisationen.  

Även Abrahamsson (2009:164ff) har gjort en vidareutveckling av Ackers modell, som liknar 

Amundsdotters variant. I Abrahamssons modell finns det även med skillnader i 

arbetsuppgifter, status, värdering, villkor och resurser i den processen som har med 

organisering och arbetsdelning att göra. Detta kan vara såväl formellt och synligt som 

informellt. Abrahamsson menar att de fyra processerna kan ses som ett integrerat system, men 

att en förändring i en av processerna inte automatiskt leder till en liknande förändring i de 

andra processerna. Det kan tvärtemot vara så att en förändring i en process följs av en 

återställande reaktion i de andra processerna, som ett sätt att sträva efter ett ursprungligt 

jämviktsläge. Abrahamsson (2009:169) använder Ackers modell för att beskriva och 

analysera arbetsorganisationers könsordning. I en organisation med en stark könsordning 

behandlas kvinnor och män olika eftersom de ses som olika. Detta märks genom att många 

arbetsorganisatoriska gränser är kopplade till kön. Abrahamsson menar att kön då finns som 

strukturer i organisationen. Men Abrahamsson menar att kön också finns som symboler i 

organisationen, i föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Dessa 

föreställningar ses som en naturlig del av organisationens kultur, ibland som en förutsättning 

för den. Abrahamsson menar att kön både skapas i och skapar arbetsorganisationerna. Detta 

behöver inte ske medvetet, men ofta förstärker konstruktionen av kön och strukturen varandra 

i organisationen.  
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I sin avhandling om organisationsförändringar diskuterar Abrahamsson (2009:115ff) 

begreppet återställare. Med detta menar hon att medvetna och omedvetna handlingar som 

syftar till att organisationen ska gå tillbaka till den form eller struktur som den hade innan 

förändringen genomfördes. En återställare kan vara tydlig, till exempel att det som 

avskaffades i organisationsförändringen återinförs genom ett fattat beslut. Men det kan också 

röra sig om mer indirekta återställare, att något gammalt införs under ett nytt namn eller att 

retoriken och praktiken inte stämmer överens. En återställare kan också mer vara något som 

motverkar, förebygger eller dämpar effekterna av organisationsförändringen. Det behöver inte 

vara en medveten handling, det kan också bero på hur individerna och kollektivet agerar 

(Abrahamsson, 2009).   

3.2.3 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 

Flera forskare (Fürst Hörte, 2009:14; Fürst Hörte & Isaksson, 2007:23; Mark, 2007:23–24, 

Jutterdal, 2008:20) diskuterar att jämställdhet kan diskuteras både ur ett kvantitativ och ur ett 

kvalitativt perspektiv. Ett kvantitativt perspektiv på jämställdhet innebär att arbeta för en 

jämnare könsfördelning. När detta är uppnått ses det som jämställt, eftersom det då finns 

ungefär lika många män som kvinnor inom till exempel en organisation. Att könsfördelningen 

är jämn betyder dock inte att det även finns en normativ jämställdhet (Fürst Hörte, 2009). 

Men eftersom den kvantitativa jämställdheten är något som går att räkna och mäta, upplevs 

det ofta enligt Jutterdal (2008) som ett lättare sätt att arbeta med jämställdhet. Men, som Mark 

(2007) skriver, det kvantitativa jämställdhetsarbetet innehåller inget kritiskt perspektiv och 

utgår ofta från de värderingar och normer som redan finns. Därmed inte sagt att det 

kvantitativa jämställdhetsarbetet är onödigt, snarare kan det användas som ingång för att 

diskutera varför det inte är jämställt (Mark, 2007; Jutterdal, 2008). Ett exempel på detta är att 

användandet av könsuppdelad statistik, som kan användas som grund för att diskutera varför 

förhållandena ser ut som de gör (Jutterdal, 2008).  

Kvalitativt jämställdhetsarbete innebär att använda sig av kunskap om genus och jämställdhet 

för att förändra de normer, värderingar och uppfattningar som finns om manligt och kvinnligt. 

Det är ett arbete som syftar till att förhindra könsstereotyper och istället arbeta för att både 

mäns och kvinnors erfarenheter ska tas till vara och att män och kvinnor ska ha lika stor makt 

(Fürst Hörte, 2009:14; Fürst Hörte & Isaksson, 2007:23; Mark, 2007:23–24, Jutterdal, 

2008:20). Fürst Hörte (2009) menar också att jämställdhetsarbetet blir kontraproduktivt om 

det skillnader som framkommer i till exempel könsuppdelad statistik tolkas som belägg för att 

det finns biologiska skillnader mellan könen. En rimligare förklaring till detta är att kvinnor 

inte har fått en lika stor plats som männen (Fürst Hörte & Isaksson, 2007).  

3.3 Sammanfattning teorikapitel 

I teorikapitlet har jag redogjort för både teorier om uppslutning och motstånd mot förändring 

och om genusteorier, som Hirdmans genusordning, doing gender-perspektivet och skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet.  

Den empiriska undersökningen visade att när respondenternas agerande kunde analyseras som 

motstånd, var det till största delen motstånd av första och andra fasen. Därför är det de två 

faserna jag fokuserar på i min analys. Likaså analyseras respondenternas uppslutning mest i 

form av affektiv uppslutning, även om forskningen visar att det finns skilda åsikter om 

huruvida det finns olika former av uppslutning. Jag har också valt, i enlighet med Jaros (2010) 
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att inte se på uppslutning som en stegvis förändring. Modellerna för uppslutning och motstånd 

mot förändringar kan sättas samman på följande vis: 

  

De genusteorier jag har redogjort för här, visar dels att genus är något som hela tiden görs, 

och att vi i detta görande av genus upprätthåller en genusordning där män och det män gör 

värderas högre än kvinnor och det kvinnor gör. Ackers modell visar att detta är något som 

sker i fyra olika processer, där en förändring i en av processerna kan leda till en motreaktion, 

återställare, i de andra processerna. Jag har också tagit upp att jämställdhet kan diskuteras 

både utifrån ett kvalitativt och utifrån ett kvantitativt perspektiv, där det kvantitativa 

perspektivet förutsätter en viss kunskap om genus och de teorier som jag har redogjort för.  
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4. Metod 

I detta kapitel redogör jag för studiens metod och mitt tillvägagångssätt vid urval, insamling, 

bearbetning och analys av det empiriska materialet. Jag diskuterar etiska aspekter med valda 

metoder och avslutar kapitlet med en metoddiskussion.  

4.1 Metodologisk ansats 

Studien har en abduktiv ansats, vilket innebär att det sker ett växelspel mellan induktion och 

deduktion. Alvesson & Sköldberg (2008:55) menar att abduktion är en metod som har lånat 

från både induktionen och deduktionen, men att den inte enbart ska ses som en mix av dessa 

två utan snarare söker efter underliggande mönster och därmed ger en förståelse för det som 

studeras. Eftersom det ligger i studiens syfte att ge en förståelse för motiven bakom 

jämställdhetsarbetet ses den abduktiva ansatsen som lämplig. Den gör det möjligt att använda 

sig av de teorier och den tidigare forskning som finns inom området samtidigt som det 

undviks att redan från början fastslå vilka av dessa teorier som ska användas för att tolka 

materialet. Hur abduktionen gått till beskrivs nedan under 4.5 Analysmetod. 

För att besvara undersökningens frågeställningar har jag använt en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Detta för att de mål och de arbetssätt som en 

organisation har för jämställdhetsarbetet bygger på individernas uppfattning om vad 

jämställdhet är och innebär (Jutterdal, 2008:13). Genom intervjuer och fokusgrupper 

framkommer respondenternas personliga uppfattning i frågan (Dahlin-Ivanoff, 2011; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:36; Denscombe, 2009:233) och enligt Jutterdal (2008) är 

det denna uppfattning som sedan förs vidare i organisationens jämställdhetsarbete. Syftet med 

studien är att undersöka motiven bakom jämställdhetsarbete, för att undersöka detta behövs en 

metod som ger svar på hur individerna inom organisationen ser på jämställdhet. Då är 

intervjuer ett lämpligt val.    

Fokusgrupper valdes som metod för att det gör det möjligt att få svar på frågor om hur 

respondenterna tänker och resonerar kring ett ämne och varför de resonerar som de gör. Det 

viktiga är inte att få fram de enskilda individernas uppfattning, utan snarare att skapa ny 

kunskap genom den diskussion som sker mellan deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2011:71–72; 

Denscombe, 2009:238). 

4.2 Urval 

Studien avgränsades till att undersöka motiv för jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen i 

offentlig sektor. Denna avgränsning gjordes för att mycket av den tidigare forskning har 

fokuserat på att undersöka jämställdhetsarbetet i branscher där männen är i majoritet. Genom 

att undersöka en kvinnodominerad del av arbetsmarknaden kan jämställdhetsarbetet därmed 

belysas från ett annat perspektiv. Valet av äldreomsorgen som undersökningsenhet gjordes 

också för att det är en bransch med relativt hög medelålder samtidigt som andelen äldre i 

befolkningen ökar och fler och fler är i behov av vård på äldre dagar. Äldreomsorgen behöver 

därför rekrytera mer personal och då kan en jämställd arbetsplats vara ett steg mot att bli en 

attraktiv arbetsgivare.  

4.2.1 Val av organisation 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:42–43) skriver att valet av organisation för 

undersökningen är ett viktigare val än valet av respondenter inom organisationen. Det är valet 

av organisation som påverkar hur generaliserbart resultatet är. Valet av organisation till denna 
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undersökning gjordes genom att jag tog kontakt med HR-avdelningar på ett flertal kommuner 

i mitt närområde. Detta geografiska urval gjorde jag för att det skulle finnas en praktisk 

möjlighet att genomföra intervjuer i organisationerna. Denscombe (2009:233) skriver också 

att intervjuer är en lämplig metod om det är möjligt att genomföra dessa med tidsåtgången 

och resekostnader i åtanke. Kontakten togs genom ett inledande mail, som sedan följdes upp 

med ett telefonsamtal för att se om det i organisationen fanns intresse och möjlighet att 

genomföra undersökningen där. Denna första kontakt med organisationen togs först efter att 

syfte och metodval var genomarbetat, och det var därför ett undersökningsförslag som 

presenterades för organisationerna. Responsen från organisationerna varierade från visat 

intresse till att de tyvärr inte hade möjlighet att medverka. Den organisation som valdes var 

den som först visade intresse för att medverka i undersökningen, det visade sig också senare 

att det var den enda organisation som såg det som möjligt att genomföra undersökningen 

inom den aktuella tidsramen.  

4.2.2 Organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i organisationen 

 Syftet med studien var att undersöka hur motiven skiljer sig åt på olika organisatoriska nivåer 

inom äldreomsorgen i organisationen. Detta eftersom den tidigare redovisade forskningen 

visar att de jämställdhetsplaner som skrivs på strategisk nivå ofta skiljer sig från det praktiska 

jämställdhetsarbete som sedan görs på operativ nivå. Eftersom motiven för att arbeta med 

jämställdhet påverkar hur jämställdhetsarbetet sedan utförs (Callerstig et al, 2012a:17; Wahl 

et al, 2011:202), sågs det som viktigt att intervjua individer från både operativ nivå och 

strategisk nivå för att undersöka vilka motiv respondenterna hade för att arbeta med 

jämställdhet. Om motiven skiljer sig åt kan det kanske ge en förklaring till varför det finns en 

skillnad mellan planerna och praktiken.  

I den undersökta organisationen finns det fjorton olika förvaltningar, som var och en får sitt 

uppdrag från motsvarande politiska nämnd. Det är kommunfullmäktige som utser de politiska 

nämnderna. Två av förvaltningarna inom organisationen är kommunkontoret och 

omsorgsförvaltningen.  

Kommunkontoret får sitt uppdrag från kommunstyrelsen. På kommunkontoret finns fyra 

avdelningar, en av dessa är HR-kontoret. HR-kontoret arbetar med strategiskt 

utvecklingsarbete i hela organisationen, ett av dess ansvarsområden är att ge stöd till och 

samordna verksamheterna i HR-frågor som till exempel jämställdhet. På kommunkontoret 

finns en HR-strateg som ansvarar för detta jämställdhetsarbete. 

Omsorgsförvaltningen får sitt uppdrag från omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen har 

ansvaret för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Förvaltningen styrs av 

en förvaltningschef. På förvaltningsnivå finns också lednings- och verksamhetsstöd, som 

ansvarar för utveckling och uppföljning av verksamheten. Här finns bland annat personal som 

arbetar övergripande och strategisk med ekonomi, HR och IT i förvaltningen. Under 

förvaltningschefen finns verksamhetschefer, där det finns en verksamhetschef för 

äldreboendena och en för hemtjänsten. Under dessa verksamhetschefer finns sedan 

enhetschefer för de olika äldreboendena och hemtjänstområdena.  

I omsorgsförvaltningen finns totalt 45 chefer i första linjen inom äldreomsorgen. Det finns ca 

1500 medarbetare utan chefsansvar inom förvaltningen. Av medarbetarna är ungefär 1400 

undersköterskor och vårdbiträden och ungefär 100 sjuksköterskor. Av det totala antalet 

anställda är 95 % kvinnor, medelåldern bland dessa är 47 år. De flesta männen arbetar som 
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chefer eller med administrativa uppgifter. Med 95 % kvinnor i den undersökta organisationen 

har det varit omöjligt att sträva efter en jämn könsfördelning bland respondenterna. Alla 

respondenterna har därför varit kvinnor. Men eftersom genus även kan göras i enkönade 

grupper behöver det inte finnas både män och kvinnor i sammanhanget för att genus ska göras 

(Amundsdotter, 2010:47). Det innebär att jämställdhet kan diskuteras även i en grupp 

bestående av enbart kvinnor.  

4.2.3 Val av informanter 

I den valda organisationen bokades ett första möte in med en HR-strateg på 

omsorgsförvaltningen för att diskutera undersökningens upplägg. Även en intervju med denne 

HR-strateg genomfördes, då hon har ett övergripande jämställdhetsansvar i förvaltningen. 

Intervjuer genomfördes sedan med både chefer, fackliga representanter och medarbetare inom 

äldreomsorgen. Efter att dessa planerade intervjuer genomförts och bearbetningen av det 

empiriska materialet påbörjats, stod det klart att det behövdes ytterligare material från mer 

övergripande nivå i organisationen. Jag tog därför kontakt med organisationens HR-kontor 

och en intervju bokades in och genomfördes med en HR-strateg som arbetar med jämställdhet 

i hela organisationen.  

De organisatoriska nivåer som är undersökta är: 

 Central strategisk nivå (HR-strateg på kommunkontoret) 

 Lokal strategisk nivå (HR-strateg, ansvarig för jämställdhetsarbete på 

förvaltningsnivå) 

 Enhetschefer på operativ nivå. 

 Medarbetare och fackliga representanter på operativ nivå.  

Fokusgrupperna i denna undersökning planerades innefatta mellan sex och fyra personer. 

Valet av mindre grupper gjordes dels för att det skulle vara lättare att få till en tidpunkt för 

fokusgruppen och dels för att göra det möjligt för mig som fokusgruppledare att lättare 

uppmärksamma vad som skedde i gruppen. Dahlin-Ivanoff (2011:79) menar också att det inte 

är antalet deltagare utan engagemanget hos deltagarna som har störst betydelse för hur 

resultatet av fokusgruppen blir. Fokusgrupper ger ofta mycket data att bearbeta (Dahlin-

Ivanoff, 2011:80). Dock anses fördelarna med att genom ett fåtal fokusgrupper komma över 

mycket data överväga nackdelarna med att sedan bearbeta det. Intervjuerna har transkriberats, 

vilket har varit tidskrävande. En fördel med detta är dock att analysen av materialet påbörjas 

redan under arbetet med transkriberingen (Eriksson-Zetterquist, 2011:54; Denscombe, 

2009:260). På så vis blir det tidskrävande med att göra transkriberingen själv en fördel när det 

kommer till analysen av materialet. 

Enskilda intervjuer genomfördes med en HR-strateg på organisationens HR-avdelning, en 

HR-strateg på förvaltningen, en facklig representant från Kommunal och en från 

Vårdförbundet. Dessa respondenter valdes ut för att de ansågs befinna sig i nyckelpositioner 

på fältet (Denscombe, 2009:233). HR-strategerna valdes ut för att de skulle kunna ge en bild 

av organisationens och förvaltningens motiv till jämställdhetsarbete, medan de fackligt aktiva 

valdes ut för att kunna ge en bredare bild av medarbetarnas syn på motiven för jämställdhet. 

Jag fick kontaktuppgifter till de fackliga representanterna av HR-strategen på förvaltningen 

och tog sedan kontakt med dessa för att boka in tid för intervjun.  

Inom organisationen finns både äldreboenden som drivs i organisationens egen regi, 

äldreboenden som drivs av privata företag och äldreboenden som drivs som intraprenad. 
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Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka motiv för jämställdhetsarbete inom 

organisationen, avgränsades urvalet till de äldreboenden som drivs helt och hållet i 

organisationens egen regi. Jag tog kontakt tog med cheferna på dessa boende och intervjuer 

bokades in med de chefer som var intresserade av och hade tid att delta i undersökningen. 

Även fokusgruppen med medarbetarna bokades på detta vis. Det genomfördes en 

fokusgruppsintervju med fem medarbetare, bestående av undersköterskor och vårdbiträden, 

genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009:39), då intervjuerna genomfördes under 

arbetstid och medarbetarna intervjuades på sin arbetsplats. En av de kontaktade cheferna 

erbjöd sig att vidarebefordra min förfrågan om intervju till alla chefer inom äldreomsorgen. 

Detta ledde till att fler intresserade chefer visade intresse för att delta och även en fokusgrupp 

med chefer inom hemtjänsten kunde genomföras. Med cheferna genomfördes två enskilda 

intervjuer och en fokusgruppsintervju med tre chefer. Samtliga chefer var enhetschefer.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med hjälp av en i förväg skriven 

intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor baserad på tidigare forskning. Samtliga 

intervjuer spelades in, efter godkännande från respondenterna, och transkriberades sedan. 

Även fokusgrupperna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med öppna 

diskussionsfrågor (se bilaga 1), spelades in efter godkännande från samtliga deltagare och 

transkriberades. Dahlin-Ivanoff (2011:80) rekommenderar att fokusgruppsdiskussioner spelas 

in och att en ordagrann transkribering sedan görs. Inspelningarna kompletterades även med 

fältanteckningar som skrevs under intervjun/fokusgruppen eller direkt efter att den avslutats. 

Denscombe (2009:239, 258) och Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:52) förespråkar 

användandet av fältanteckningar som komplement till inspelningar då det gör det möjligt att 

anteckna det som en inspelning inte kan fånga till exempel kroppsspråk. Anteckningar är 

också till hjälp om det skulle blivit något fel med inspelning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:52).  

Fokusgrupperna genomfördes i grupper om enbart chefer och enbart medarbetare. Detta för 

att respondenterna skulle kunna prata om ämnet utifrån sitt eget perspektiv utan att behöva 

känna sig hämmad av att en chef (eller medarbetare) hörde vad som sades. Dahlin-Ivanoff 

(2011:72) skriver att fokusgrupper inte ska användas om deltagarna inte har något gemensamt 

att diskutera. Ämnet jämställdhet och motiv för att arbeta med detta kan ses som ett ämne som 

de allra flesta har en uppfattning om, och om deltagarna därtill har det gemensamt att de har 

samma position i organisationen borde det göra ämnet lättare att diskutera. Ur denna aspekt 

blir gruppen homogen, som Dahlin-Ivanoff (2011:73, 76) förespråkar. Men Dahlin-Ivanoff 

skriver också att det behöver vara en heterogenitet i gruppen. Heterogeniteten uppnåddes dels 

genom att deltagarna var i olika ålder, men också genom att de hade olika lång 

arbetslivserfarenhet och bakgrund.  

Sammanlagt genomfördes 6 intervjuer och 2 fokusgrupper, en med medarbetare och en med 

chefer. I fokusgrupperna ingick mellan 3 och 5 respondenter. En kort presentation av 

respondenterna finns i bilaga 2. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera och 

fokusgrupperna mellan en och en och en halv timme, vilket enligt Denscombe (2009:241) och 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:45) är en rimlig tid.  

Hur många intervjuer som ska göras är svårt att säga innan undersökningen påbörjats. Dock 

har jag strävat efter att en mättnad skulle uppnås i materialet, vilket enligt Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2011:44) märks genom att samma saker framkommer i intervjuerna. 
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Intervjuer som metod har också gjort det möjligt att komplettera med fler intervjuer under 

undersökningens gång, vilket är en av fördelarna med att använda sig av denna metod. Detta 

kräver dock att intervjuerna varvas med analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:44) 

vilket ytterligare talar för den abduktiva ansatsen. Genom att intervjua flera chefer och 

medarbetare samt även genomföra en ytterligare intervju med den centrala HR-strategen 

stärktes också undersökningens validitet, då det gjorde det möjligt att jämföra och kontrollera 

respondenternas uppgifter (Denscombe, 2009:14). 

4.4 Analysmetod 

Analysen av det empiriska material påbörjades, som Dahlin-Ivanoff rekommenderar 

(2011:80), redan under datainsamlingen. Transkribering av materialet, läsning och omläsning 

av texten har sedan skett parallellt med datainsamlingen. Genom att läsa och läsa om 

materialet kan andra teman och kategorier än de som användes som indelning i början (i till 

exempel intervjuguiden) upptäckas (Rennstam & Wästerfors, 2011:196; Denscombe, 

2009:372). Detta har också gjort det möjligt att använda det som framkommit under tidigare 

intervjuer i de senare intervjuerna (med hänsyn till de forskningsetiska principerna), vilket är 

ett arbetssätt som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:47) förespråkar. Genom fokusgrupper 

skapas en förståelse för de gemensamma kollektiva erfarenheterna som växer fram under 

diskussionen (Dahlin-Ivanoff, 2011:80) och användandet av fokusgrupper kan därför anses 

stämma väl in i den abduktiva ansatsen. I abduktion, som innebär att utgå från det empiriska 

materialet men också använda sig av teorier, sker ett växelspel mellan empiri och teori vilket 

gör att det sker en succesiv omtolkning av empirin och teorin i takt med att 

forskningsprocessen pågår (Alvesson & Sköldberg, 2008:56). Det innebär att i analysen av 

det empiriska materialet har jag inte enbart använt mig av i förväg fastslagna teorier 

(deduktion) och inte heller enbart låtit empirin leda mig till en teori (induktion). Snarare har 

jag använt mig av både teorin och empirin samtidigt för att genom detta försöka skapa den 

djupare förståelse för ämnet som Alvesson & Sköldberg (2008:55) menar kan uppnås genom 

att använda sig av abduktion. Detta genom att abduktionen fokuserar mer på underliggande 

mönster än vad induktionen och deduktionen gör. Alvesson & Sköldberg (2008:56) skriver att 

abduktion likt induktion utgår från empiriska fakta, men att den samtidigt gör det möjligt att 

använda sig av tidigare forskning och teorier för att med hjälp av dessa se mönster och 

därigenom uppnå denna djupare förståelse. Den abduktiva ansatsen gjorde det möjligt att 

använda mig av den teoretiska förförståelse jag redan hade, samtidigt som den också gjorde 

det möjligt att inte låsa fast mig vid någon teori i förväg utan snarare att se hur teorierna 

kunde bidra, eller inte bidra, till en förståelse för det som studeras.   

Vid analysen av det empiriska materialet har jag valt att inte slaviskt följa en viss 

analysmetod. Detta stöds av Rennstam & Wästerfors (2011:209), som hävdar att analys av 

empiriskt material inte sker automatiskt via följandet av en bestämd metod. Istället, skriver 

de, ”handlar det om att utveckla ett självständigt sätt att presentera sin analys i dialog med 

både empiriskt material och befintlig teori”. Däremot har jag vid bearbetning och analys av 

det empiriska materialet haft ett förhållningsätt som i stora drag liknar det som Rennstam & 

Wästerfors beskriver.  

Jag har, som Rennstam & Wästerfors (2011:197) beskriver, ”umgåtts” med det empiriska 

materialet. Jag har lyssnat igenom inspelningarna, transkriberat dessa och sedan läst igenom 

dem flera gånger. Under läsningen av det transkriberade materialet har materialet också 

kodats. Kodningen var till en början mer öppen, men efterhand som kodningen fortskred blev 
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den också mer fokuserad, så som Rennstam & Wästerfors (2011:198) beskriver 

kodningsprocessen. Detta skedde, i enlighet med den abduktiva ansatsen parallellt med att 

mer material samlades in. Den empiriska undersökningen gav en stor mängd material, och 

som Rennstam & Wästerfors (2011:202) skriver måste detta material reduceras. Innan 

insamlingen av materialet påbörjades, hade jag också läst in mig på teorin inom området. 

Rennstam & Wästerfors (2011:202) menar att detta är viktigt, men att forskaren också måste 

vara medveten om att denna kunskap kan påverka analysen genom att forskaren ser det som 

hen är van att se. Den kunskap som jag fått genom läsning av tidigare forskning, gav vid hand 

att synen på jämställdhet och den innebörd som läggs i begreppet påverkar hur det sedan 

arbetas med jämställdhet. Ett tema i bearbetningen av det empiriska materialet blev därför det 

som kunde klassificeras som definition på jämställdhet. Genom den fortsatta bearbetningen av 

materialet framträdde också två andra tydliga kategorier/teman. Dessa två handlade dels om 

statusen på yrket och dels om synen på männen. Rennstam & Wästerfors (2011:202) skriver 

att reduceringen inte får innebära att forskaren enbart lyfter fram det som stödjer forskarens 

tes, utan att materialet ”återges på ett selektivt men ändå rättvist sätt”. Jag har därför strävat 

efter att få med de olika åsikter kring dessa teman som framkom i materialet. Även om det 

ofta finns mycket intressant att gå vidare med i det empiriska materialet, är risken att ju fler 

olika teman som kläms in, desto ytligare blir varje tema analyserat (Rennstam & Wästerfors, 

2011:203). Jag valde därför att koncentrera analysen till de tre teman (definitionen på 

jämställdhet, statusen på yrket och synen på männen) som här presenterats. Dessa tre teman 

analyserades med hjälp av min teoretiska referensram och tidigare forskning inom området. 

Precis som Rennstam & Wästerfors (2011:209) skriver genomfördes inte dessa tre processer 

(kodning, reducering och argumentation/analys) i tre separata steg, utan de ska snarare ses 

som sammanvävda med varandra.  

4.5 Etikdiskussion 

All forskning måste beakta de etiska principerna för vetenskaplig forskning. Dessa är: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

I enlighet med informationskravet har deltagarna i studien informerats om syftet med studien, 

att deltagandet var frivilligt och vad studien kommer att användas till. Vidare har deltagarna 

lämnat sitt samtycke till att vara med i undersökningen och fått information om att de när som 

helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. I enlighet med konfidentialitetskravet har 

personuppgifter hanterats så att ingen utomstående kan komma åt dem. Det kan ur etisk 

synpunkt vara ett problem att kontaktpersonen i organisationen har hjälpt till att förmedla 

kontakten med några av deltagarna i studien. Dock bedömdes inte ämnet för studien som så 

känsligt att detta utgjorde något större problem. Jämställdhet är ett ämne som engagerar och 

som många har en åsikt om, men samtidigt ett ämne där mycket kan passera innan det ses som 

en kontroversiell åsikt. Varför det kom sig att kontaktpersonen inte förmedlade 

kontaktuppgifter till cheferna trots påminnelser kan även det ses som etiskt problematiskt. Det 

kan vara så att organisationen ville dra sig ut undersökningen, om än på ett klumpigt sätt. 

Samtidigt var detta något som skedde efter att undersökningen hade påbörjats och 

kontaktpersonen själv hade intervjuats. Det är därför mer troligt att detta berodde på något 

helt annat än den av mig initierade undersökningen. Det är dock viktigt att påpeka att samtliga 

respondenter själva har samtyckt till att delta och att inga intervjuer gjordes innan jag hade 

fått det bekräftat att organisationen var intresserad av undersökningen. Det kan också ses som 
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en fördel att ingen från förvaltningens sida har varit delaktig i urvalet av cheferna, och att det 

därmed endast är jag och de deltagande cheferna själva som vet vilka chefer som har visat 

intresse för undersökningen.  

Vid fokusgrupper innefattar konfidentialitetskravet inte bara att forskaren håller deltagarnas 

deltagande hemligt och anonymiserar data så att det inte går att spåra till en enskild individ, 

utan även att deltagarna förstår att det som sägs i gruppen ska behandlas konfidentiellt även 

av dem. Denscombe (2009:244) skriver att det inte är säkert att deltagarna är medvetna om att 

detta gäller även dem och att det därför bör tas upp av fokusgruppledaren inledningsvis. 

Deltagarna och fokusgruppledaren kan i ett muntligt avtal komma överens om att det som 

sägs inte ska spridas utanför gruppen av någon (Dahlin-Ivanoff 2011:82). För att skydda 

deltagarna har en sådan muntlig överenskommelse gjorts i varje fokusgrupp. När det gäller 

anonymiteten har några av intervjupersonerna valts ut för sin position på fältet, vilket gör att 

deras anonymitet är svårare att garantera. Dock är organisationen anonymiserad, och det är 

därför inte möjligt för en utomstående att få reda på vilka respondenterna är. Som 

nyttjandekravet förespråkar kommer de insamlade personuppgifterna inte att användas 

ovetenskapligt syfte eller i kommersiella avsikter. De personuppgifter som samlats in i 

undersökningen har enbart använts i denna undersökning och kommer inte att spridas vidare 

på något sätt.  

Utöver dessa fyra principer ger Vetenskapsrådet också några rekommendationer för forskaren. 

Dels att låta deltagarna ta del av känsliga avsnitt innan publiceringen och dels att erbjuda 

deltagarna rapporten när den är publicerad (Vetenskapsrådet, 2002:15). Organisationen 

kommer att få tillgång till uppsatsen när den är publicerad. Som tidigare nämnts bedöms inte 

ämnet som så känsligt i sig att det föranleder att deltagarna får ta del av uppsatsen innan den 

är färdig. Däremot är det ur validitetssynpunkt bra att ge respondenten en utskrift av intervjun 

för att kontrollera att det som sas uppfattades på ett riktigt sätt (Denscombe, 2009:266, 380).  

4.6 Metoddiskussion 

4.6.1 Om urvalet 

Den organisation som valdes var den som först visade intresse för att delta i undersökningen. 

Detta kan givetvis diskuteras eftersom det kan vara så att organisationen anser sig ligga i 

framkanten inom området och därför är angelägna om att visa upp en positiv bild av sig 

själva. Samtidigt är just denna organisation en organisation som gärna ser samarbete med 

högskolestudenter inom en mängd område, och det är därför mer troligt att det var denna 

önskan om samarbete som låg bakom det visade intresset.  

Urvalet av respondenter gjordes delvis genom den lokala HR-strategen på förvaltningen som 

var den som förmedlade kontakterna med några av respondenterna. Detta kan påverka 

resultatet om den lokala HR-strategen försöker styra urvalet till att få med vissa speciella 

individer och därmed ett visst önskat resultat. Men Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:42) 

skriver att det inte behöver vara en nackdel om organisationen är delaktig i urvalet. Om 

intervjuaren är påläst och väl förberedd och har möjlighet att jämföra flera intervjuer med 

varandra är det svårt för ledningen att styra över vilken bild som ges av organisationen. I 

denna undersökning gjordes intervjuer med flera respondenter på flera nivåer i organisationen 

vilket gör det möjligt att jämföra intervjuerna sinsemellan. Det stärker också undersökningens 

validitet (Denscombe, 2009:266). Mina förberedelser inför intervjuerna har också varit att 

läsa på om tidigare forskning och teorier och utifrån detta skriva intervjuguider. Därigenom 

har nackdelarna med att ta hjälp med organisationen i urvalet förminskats.  
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Fokusgruppen med medarbetarna genomfördes på deras arbetsplats, vilket innebar att de var 

kollegor. Dahlin-Ivanoff (2011:77) skriver att det finns både för och nackdelar med att 

deltagarna i fokusgrupperna känner varandra sen innan. Till fördelarna hör att deltagarna kan 

ha lättare att relatera till varandra och att det skapas ett öppet klimat där deltagarna vågar 

diskutera sina åsikter. Till nackdelarna hör att det kan göra att deltagarna påverkar varandra 

negativt, att de inte vågar tala fritt för att de känner de andra eller att några pratar med 

varandra och några säger ingenting. Men genom att jag som fokusgruppsledare var vaksam på 

gruppklimatet och noga försäkrade mig om att alla deltagarna fick komma till tals ansågs 

fördelarna med att använda sig av fokusgrupper som metod överväga nackdelarna.  

Det kan vara ett problem att medarbetarna delvis valdes genom bekvämlighetsurval, men när 

valet står mellan två likvärdiga alternativ är det rimligt att välja det som ligger närmast 

(Denscombe, 2009:39).  

Samtliga respondenterna har varit kvinnor. Den skeva könsfördelningen i den undersökta 

organisationen gjorde det svårt att sträva efter att även intervjua män. Jag har därför inte haft 

någon möjlighet att studera om männens motiv skiljer sig från kvinnornas och om männen på 

något vis upplever jämställdhetsarbetet på något annat vis än vad kvinnorna gjorde. Det kan 

vara ett problem, om det inom kvinnodominerade branscher är på liknande vis som Isaksson 

(2010) såg inom byggbranschen, att männens åsikt om att kvinnorna var välkomna var den 

som fördes fram. Det vill säga, att kvinnornas åsikt är att männen är välkomna men männen 

inte upplever det så. Men eftersom kvinnor lättare reflekterade kring sin underordning och 

män lättare reflekterade kring sin överordning i enkönade grupper (Amundsdotter, 2010:99) 

är det inte nödvändigt för studien syfte att intervjuer och fokusgrupper sker med både män 

och kvinnor. Tvärtom kan det enligt Amundsdotters resonemang vara en fördel om en 

fokusgrupp består av enbart män eller enbart kvinnor. 

4.6.2 Om tillvägagångssättet 

Ett problem som kan uppstå vid transkriberingen är att det är svårt att höra vad som sägs och 

att det är svårt att få med betoningar och liknande (Denscombe, 2009:261). Detta har 

hanterats genom att transkriberingarna har gjorts så snart efter intervjun det har varit möjligt 

(medan intervjun ännu fanns i färskt minne) och genom att jag använt fältanteckningarna som 

stöd vid transkriberingen.  

Vid intervjuer och fokusgrupper behöver jag som intervjuare alltid reflektera över vilken 

påverkan jag har på de som intervjuas. Det som framför allt påverkar är intervjuarens ålder, 

kön och etnicitet och vad den intervjuade har för föreställningar om dessa (Erikson-

Zetterquist & Ahrne, 2011:50; Denscombe, 2009:244–245). Det kan till exempel vara att 

skillnaden upplevs som stor mellan en intervjuare med högskoleutbildning jämfört med en 

undersköterska inom äldrevården. Men genom att ha ett öppet förhållningssätt gentemot de 

som intervjuats och visa en vilja att förstå deras situation och perspektiv kan förhoppningsvis 

det överbyggas.  

Under arbetet med denna studie har jag brottats med metodvalet under en längre tid. Hur ska 

man bära sig åt för att studera jämställdhetsarbetet? Efter mycket läsning av tidigare forskning 

och dess metoder koncentrerades syftet till att undersöka motiv bakom jämställdhetsarbetet, 

vilket är något som går att diskutera i intervjuer och fokusgrupper. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011:57) diskuterar att även om intervjuer som metod har många fördelar, finns det 

även nackdelar i form av att det som sägs under intervjun kan ha andra meningar än hur det 
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förstås av intervjuaren. Författarna rekommenderar därför att intervjuer kompletteras med till 

exempel observationer, studier av dokument och/eller skuggning. Dock är det svårt att genom 

till exempel skuggning eller observationer få syn på bakomliggande motiv. Men genom att 

intervjuer gjordes med flera personer på olika nivåer inom organisationen fanns det en 

möjlighet att jämföra deras bilder och inte enbart förlita sig på en källa. Denscombe 

(2009:186, 268) menar att denna form av datatriangulering ökar en undersöknings validitet då 

det gör det möjligt att jämföra informanternas uppgifter. Undersökningens giltighet ökar 

också genom att det finns en möjlighet att kontrollera data under tiden som den samlas in, 

genom att till exempel ställa kontrollfrågor under intervjun. Detta gjordes under intervjuerna 

för att få en försäkran om att frågorna och svaren hade uppfattats riktigt. Därigenom ansågs 

fördelarna med intervjuer som metod överväga nackdelarna.  

Jag har också strävat efter att noga redogöra för de metodval som har skett rörande urval, 

datainsamling, bearbetning och analys av det empiriska materialet för att på så viss stärka 

undersökningens tillförlitlighet, så som Denscombe (2009:381) förklarar den.   
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av undersökningens empiriska material. Kapitlet 

inleds med det första temat, respondenternas syn på jämställdhet. Därefter redogörs för de 

två teman som växte fram under bearbetningen av det empiriska materialet: vårdyrkets status 

och synen på männen och vad fler män förväntas bidra med. Dessa teman framträder i 

undersökningen som motiv för att arbeta med jämställdhet i organisationen. Resultatet är 

strukturerat för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika nivåerna och undvika onödig 

upprepning. I bilaga 2 finns en kort presentation av respondenterna.  

5.1 Synen på jämställdhet 

Det framkommer en ganska samlad syn på vad jämställdhet innebär från alla respondenterna. 

Jämställdhet beskrivs med ord som att det handlar om allas lika värde, det handlar om att alla 

ska ha samma rättigheter och skyldigheter, det handlar om att ingen ska bli förfördelad på 

grund av sitt kön. Den lokala HR-strategen och en av cheferna menar att det är jämställt först 

när det finns en jämn könsfördelning mellan antalet kvinnor och män. Medan andra (chefer 

och medarbetare) är mer inne på att det inte behöver vara jämnt antal, men att det ska vara 

lika villkor (eller lika villkor efter förmåga) för alla i en och samma organisation oavsett om 

de är kvinnor eller män. Ett tredje synsätt, representerat av den lokala HR-strategen är att det 

blir lättare att skapa jämställdhet om det finns både män och kvinnor i arbetsgrupperna, 

eftersom det gör att flera får komma till tals. För några av cheferna innebär jämställdhet att 

könet inte spelar någon roll. Den definition som skiljer sig något mer från de andras är den 

centrala HR-strategens, hon menar att jämställdhet också handlar om att alla ska få vara som 

de själva är, utan att det gör att de bedöms som mindre värda. Den centrala HR-strategen 

menar att en organisation inte nödvändigtvis är jämställd för att den består av ungefär lika 

många kvinnor som män, utan att det handlar mer om att det finns lika möjligheter att 

utvecklas, att det finns en öppenhet och trygghet i organisationen och en medvetenhet om hur 

kön påverkar. Genom detta finns det enligt HR-strategen en möjlighet att ta tillvara på 

olikheter och kunna utvecklas tillsammans.  

… för det är ju ändå viktigt att vi är blandade, alltså att vi har båda delarna, just för att kunna 

utvecklas och bli mer kreativa tillsammans (...) bara för att man är exakt jämställd siffermässigt så 

innebär det inte att vi har kunskap att tillvarata på våra olikheter (central HR-strateg, 

kommunkontoret).  

Respondenternas egna motiv för att arbeta med jämställdhet skiljer sig något åt. Även här 

skiljer sig den centrala HR-strategens åsikt något mer från de andras, då hon lyfter fram att 

jämställdhet tillåter olikheter, vilket ger kreativitet och utveckling vilket i sin tur gör oss mer 

effektiva. Samtidigt menar HR-strategen att när det kommer till olikheter gäller att se varje 

människa, och inte stereotyper. Både den centrala HR-strategen och den lokala HR-strategen 

tar upp att jämställdhetsarbetet kan ses som en arbetsmiljöfråga, och den lokala HR-strategen 

hänvisar till att jämställdhetsarbetet även måste följa lagar, som till exempel 

diskrimineringslagen, och föreskrifter. För medarbetarna och de fackliga representanterna ses 

jämställdhet som ett sätt att skapa en bättre balans och ett bättre arbetsklimat i 

arbetsgrupperna.  

Den lokala HR-strategen och en av de fackliga representanterna motiverar 

jämställdhetsarbetet med att det gör de för sina barns skull, inte bara sina egna barn utan för 

kommande generationer. De vill att deras barn ska ha större möjligheter än vad de själva hade, 

oavsett kön. Respondenterna ser jämställdhetsarbetet som ett arbete som sker stegvis, med 
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små förändringar i taget. Argument som att synen på kvinnor och män och jämställdhet har 

förändrats sedan deras föräldrar var små, sen när de själva var små, de själva blev föräldrar 

och nu när deras barn börjar bilda familj, menar de visar att det har skett och sker 

förändringar, men att det kanske måste få ta tid och att det inte är något som görs i en 

handvändning. Andra respondenter, främst några av cheferna, menar att jämställdhetsarbetet 

är något självklart, de ser inte samhället idag som jämställt och menar att detta är något som 

man måste arbeta med. De ser förhållanden både i samhället i stort och i organisationen som 

de reagerar på och som gör att de vill arbeta med jämställdhet. Argumentet här blir att 

egentligen borde inte kön spela någon roll, men eftersom det uppenbarligen gör det så måste 

vi arbeta med det, menar respondenterna. Till exempel genom att diskutera vad vi har för 

förväntningar på kvinnor och män. Samtidigt framkommer även här ett synsätt på 

jämställdhet i samhället i stort där respondenterna menar att det är på väg åt rätt håll och att 

det kommer att ändras. Det lyfts fram argument som att kvinnor idag är bättre på att ta för sig 

och högre utbildade och att det i sig kommer att leda till en förändring. Respondenterna lyfter 

fram att det handlar mycket om värderingar och attityder, samtidigt som de menar att detta är 

något som behöver förändras stegvis, med små steg.   

En av cheferna menar att det handlar om att våga testa, att försöka se möjligheter istället för 

att fokusera på hinder. Chefen återkommer sedan till detta senare under intervjun och 

konstaterar att jämställdhet ofta tenderar att debatteras i form av orättvisor, istället för att 

fokusera på förändring och möjligheter. En av de fackliga representanterna har en liknande 

syn, då hon menar att det blir fel om jämställdhetsarbetet innebär att olika grupper, män och 

kvinnor, ställs mot varandra. Det är då bättre att se det som att de olika grupperna kan lyfta 

varandra. Överlag ses jämställdhet av respondenterna som något som kommer att leda till att 

det blir bättre för alla.  

5.2 Synen på jämställdhetsarbetet i organisationen 

Den centrala HR-strategen berättar att jämställdhet inte ses som ett separat sidospår i 

organisationen, utan att jämställdhet och mångfald ska var ett perspektiv som ska finnas med i 

HR-processerna som en naturlig del. Men HR-strategen medger också att det inte är lätt att få 

med jämställdhetsperspektivet: 

Sen är det ju lättare sagt än gjort, det får man ändå vara tydlig med att säga att det är inte alltid helt 

enkelt. Men, vi försöker bygga in det i våra befintliga processer som vi har (central HR-strateg, 

kommunkontoret).  

HR-strategen berättar också att de nyligen har uppdaterat sina HR-riktlinjer, och att det även 

här finns med att jämställdhet ska integreras i allt som görs. Dessa riktlinjer kan ses som 

verktyg för cheferna att sedan använda i sitt jämställdhetsarbete. Samtidigt säger hon att det 

inte hjälper hur många fina dokument man har, det gäller att man arbetar med det och att 

dokumenten når ut till de som ska arbeta med det.  

Men någonstans så handlar det också mycket om att det är den egna insikten och den egna viljan, 

för att jag menar, agerar man sen på ett annat sätt, så blir det liksom inte värt nånting att vi har 

tryckt in det i alla fina planer och byggt upp strukturer för det (…) organisationsstrukturen och 

dom värderingar vi har är ju jätte, jätteviktiga att få med också (central HR-strateg, 

kommunkontoret).  

Men den centrala HR-strategen har också den uppfattningen att det nog finns många chefer i 

organisationen som inte vet hur de ska arbeta med jämställdhet och hur de ska hinna och orka 
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med det. Hon påtalar vikten av att ha kunskap om jämställdhet, för att det är grunden för att 

sedan kunna arbeta med det.  

När cheferna och medarbetarna får frågan om hur jämställdhetsarbetet motiveras uppifrån i 

organisationen blir det oftast tyst en stund. Cheferna menar att det är mer broschyrer och fina 

ord än handling och praktik. Den enda fråga som det pratas om mer konkret inom 

omsorgsförvaltningen är att det behövs fler män inom vården. Cheferna går på HR-dagar 

några gånger om året tillsammans med chefer från de andra förvaltningarna, och där kan 

jämställdhet finnas med som en punkt eller ett tema. Det kan till exempel vara föreläsningar 

eller liknande kring ämnet jämställdhet. Cheferna menar att detta kan vara väldigt intressant, 

men de saknar en koppling till sin egen verksamhet och hur de ska arbeta med det i sina 

arbetsgrupper. Den lokala HR-strateg på förvaltningen menar att det är upp till chefen hur de 

ska göra, men cheferna menar att det dels blir så olika i de olika chefernas agerande och att 

det dels är så mycket annat som också ska hinnas med att jämställdhet inte är något som 

prioriteras. Dessutom menar cheferna att samtidigt som förvaltningen säger att jämställdhet är 

viktigt sänder de också ut andra signaler, signaler som inte bara går till cheferna utan även till 

medarbetarna3. Exemplen på dessa signaler är flertaliga och kan oftast sammanfattas i att ”ni 

är så många, det blir för dyrt”. Respondenterna berättar att de jämför sin situation med andra 

förvaltningar inom organisationen och att de då ser skillnader i sina egna villkor och vad de 

upplever att andra får. Det rör sig till exempel om arbetskläder, medarbetarna har nu fått 

arbetskläder men alla har fått samma, oavsett arbetets utformning (arbetskläderna fick de först 

när det kunde motiveras utifrån marknadsföring av organisationen efter att de blivit 

konkurrensutsatta). Det rör sig om den numera borttagna friskvårdsersättningen. Det rör sig 

om tillgången till bilar för hemtjänstens medarbetare, där de måste rulla hela tiden för att inte 

tas bort. Det rör sig om antalet underställda som varje chef har, där 40 medarbetare ses som 

en rimlig siffra för en chef som arbetar heltid. Detta är exempel på frågor som cheferna 

försöker driva och där medarbetarna i det närmaste har resignerat. En av de fackliga 

representanterna menar att detta är saker som egentligen borde vara självklarheter, men att det 

inte ses som det.  Respondenterna berättar att de jämför sina villkor och arbetssituationer med 

andra förvaltningar inom organisationen och då ser de stora skillnader, skillnader som gör att 

de upplever en orättvisa. Denna orättvisa yttrar sig kanske inte i första hand i termer av 

jämställdhet, men det väcker frågor hos respondenterna om vad det kan bero på och vad som 

egentligen görs från organisationens sida för att råda bot på detta som respondenterna menar 

är ett problem. Frågan ställs också om det görs något för att ändra på detta, då respondenterna 

upplever det som att inte händer någonting. Några av cheferna ser detta som en 

jämställdhetsfråga, men medarbetarna kopplar det inte till jämställdhet i lika stor utsträckning. 

Cheferna berättar att de regelbundet träffat chefer från andra förvaltningar och att de då ser 

stora skillnader mellan förvaltningarna 

Och då slåss man ju av hur otroligt olikt det är, och det är väldigt svårt, tycker jag då, att inte tänka 

in det där kvinnliga – manliga perspektivet. Att vad är det som gör att man i en teknisk förvaltning 

har så få underställda, att man där har förmåner, där har man liksom andra förutsättningar. Och sen 

tittar man på sin egen organisation, och så inser man att det är så jättestora skillnader. Och det 

känns som 1800-talet. Och då vet man att ja, vad är det för folk som jobbar hos oss? Jo, det är 

                                                           
3 För tydlighetens vill jag klargöra att detta är exempel som respondenterna själva har tagit upp. Jag har inte själv 

gjort någon jämförelse med hur förhållandena ser ut i organisationens andra förvaltningar, men då samtliga 

respondenter inom omsorgsförvaltningen tagit upp dessa exempel, får det ses som en validering av att det finns 

en viss skillnad jämfört med andra förvaltningar. Om sen den upplevda skillnaden är lika stor som den verkliga 

skillnaden kan jag inte uttala mig om.  
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kvinnliga chefer, det är kvinnliga underställda, det är gamla människor som har låg status i 

samhället (Enhetschef B).  

Cheferna menar att det är svårt att förklara för medarbetarna varför villkoren skiljer sig åt 

mellan de olika förvaltningarna när det är samma arbetsgivare i slutändan. Samtidigt menar 

några av cheferna att detta inte bör ses som en fråga om vilket kön chefer och medarbetare har 

i första hand, utan att det mer handlar om synen på yrket, att det vårdande inte ses som lika 

viktigt som andra arbeten. Detta är en åsikt som också delas av en av de fackliga 

representanterna. Medarbetarna menar att skillnaderna kan bero på att män och kvinnor agerar 

på olika sätt, att män är bättre på att ställa, och få gehör, för sina krav.  

Varken chefer eller medarbetare menar att jämställdhet är något som diskuteras i 

arbetsgrupperna. Det är inte heller en fråga som medarbetarna brukar lyfta själva. Den lokala 

HR-strategen menar att det är viktigt att jämställdhetsarbetet inte ses som något som är för 

styrt uppifrån, utan att medarbetarna behöver vara delaktiga i hur arbetsgrupperna ska arbeta 

med det. Till exempel genom att få medarbetarna att diskutera vilka fördelar och vinster det 

ger med fler män i förvaltningen 

det kan ju inte bara vara ett politiskt mål att vi ska ha x antal anställda män och x antal anställda 

kvinnor – utan vad ger det i en grupp? (lokal HR-strateg, omsorgsförvaltningen) 

Målet från förvaltningens sida är att jämställdhet inte bara ska vara en punkt på dagordningen 

utan något som finns med i vardagen. Den lokala HR-strategen menade också att 

medarbetarna nog såg jämställdhet som det som handlar om ett likt bemötande gentemot 

kunden, och det är en form av jämställdhetsarbete som tas upp. Att alla kunder ska få ett 

rättvist bemötande oavsett kön ses som en självklarhet hos de intervjuade medarbetarna. Både 

chefer och medarbetare berättar också att de inte upplever någon skillnad i arbetsgrupperna, 

där behandlas alla lika, kvinnor som män. Men bland både medarbetare och chefer finns det 

en uppfattning om att kvinnor kanske är lite mer vårdande, och att männen kanske inte har 

lika stor fallenhet för omsorgsarbetet. Några av dessa respondenter menar också att 

jämställdhetsarbete inte får innebära att könen försvinner, att det snarare handlar om att 

acceptera att det finns olikheter mellan män och kvinnor. Och om det nu leder till att fler 

kvinnor söker sig till vårdyrket och fler män till tekniska yrken så är det ju så. Däremot menar 

respondenterna att detta inte får innebära att villkoren blir sämre för kvinnorna, bara för att de 

oftare söker sig till vissa sorters yrken. Samtidigt diskuteras det också att kvinnornas vårdande 

sida kan göra att de slår knut på sig själva för att alla andra ska ha det bra, vilket 

respondenterna menar kan utnyttjas av organisationen.  

5.3 Synen på motiven för jämställdhet och jämställdhetsarbete  

5.3.1 Vårdyrkets status 

Ytterligare en fråga som handlar om synen på kvinnornas vårdande sida är att det finns en 

sedan länge förhärskande syn på att de som anställs inom äldrevården redan har en viss 

kompetens när det kommer till att sköta om andra. Traditionellt sett sköttes äldrevården av 

hemmafruar som börjat förvärvsarbeta efter att barnen blivit stora, så är det inte längre i lika 

stor utsträckning i dag. Samtidigt har kunderna blivit sjukare och med en delvis annan 

problematik, vilket gör att behovet av utbildad personal är stort. Cheferna menar att det 

behövs ett annat helhetstänk här, att det inte längre går att utgå från att de som anställs redan 

har en viss, om än informell, kompetens. Respondenterna menar att de idag har stora problem 

att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Samtidigt finns det ett synsätt på arbetet inom 
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äldreomsorgen som säger att vem som helst kan arbeta där, och att också vem som helst kan 

få arbete där ”bara du har två ben och två armar” (enhetschef B). Det är ett synsätt som inte 

delas av respondenterna, men som de menar att både allmänheten och förvaltningen har.  

Cheferna menar att deras åsikt är att de generellt sett nöjer sig med ganska lite inom 

omsorgsförvaltningen, vilket de menar kan relateras till att statusen på yrket är så låg. Flera av 

respondenterna lyfter fram hur arbetet inom vården värderas jämfört med andra arbeten. De 

ser på detta som en skillnad mellan ”hårda” och ”mjuka” värden.  

… det är det här med mjukvaran, att vi fortfarande inte värderar, alltså att ta hand om 

människorna, den här mjuka delen, de här mjuka jobben på samma sätt som vi gör med industrin 

och det andra (Facklig representant, Vårdförbundet).  

För samtidigt som vårdyrket ska hyllas och alla undersköterskor ska få höra hur viktiga de är 

och hur duktiga de är, är det inte så det ser ut i verkligheten. Snarare menar cheferna att det är 

mycket floskler kring det och att det handlar mer om politisk korrekthet än vad som faktiskt 

händer. En chef berättar att detta inte bara gäller de underställda, utan även cheferna själva. 

Att de i chefsgruppen är dåliga på att stå upp för sina rättigheter och säga ifrån. Några av 

cheferna menar också att de upplever att cheferna själva håller tillbaka varandra, och att det 

kan vara svårt att få igenom nya idéer och andra arbetssätt.  

De fackliga representanterna menar att statusen på vårdyrket behöver höjas. Cheferna 

efterfrågar också en renodling av undersköterskornas arbetsuppgifter, undersköterskorna är 

utbildade för att vårda, inte städa och tvätta i första hand.  

ja, det behövs kompetens, och det är därför vi pratar mycket med det här att vi måste renodla 

undersköterskearbetet, vi måste renodla utbildningen och vi, det måste vara … klass, vi kan inte 

bara plocka folk från gatan och tänka att vem som helst klarar att jobba med gamla – för det är inte 

så längre! (enhetschef B) 

Medarbetarna själva uttrycker en stolthet över sitt arbete, de trivs med det de gör, de tycker att 

det är ett roligt arbete och de menar att det är ett arbete som ger mycket tillbaka till dem 

själva. Men samtidigt berättar flera av dem att de inte gärna stoltserar med att de arbetar som 

undersköterskor inom äldreomsorgen. De har svårt att sätta ord på varför de inte gör det, men 

diskuterar att det kan handla om att de kan mötas av en viss nedvärdering om de berättar vad 

de arbetar med. Att de kan få höra att de inte har kommit längre och att de inte har någon 

högskoleutbildning. De menar också, precis som cheferna, att det fortfarande till viss del lever 

kvar att äldrevården sköttes av hemmafruar utan utbildning och att det ses som ett yrke som 

vem som helst kan göra.  

Cheferna menar att det här att undersköterskorna inte gärna lyfter fram sitt arbete som ett bra 

arbete är ett problem. Det bästa sättet att göra reklam för arbetet menar cheferna, är att 

medarbetarna själva berättar om det. Om man kunde få medarbetarna att lyfta blicken, att 

istället för att till exempel säga att de städar på jobbet, få dem att säga att de ser till att kunden 

har ett vackert hem, då menar cheferna att synen på yrket skulle kunna förändras, ett synsätt 

som delas av den lokala HR-strategens. Några chefer berättar att deras undersköterskor 

beskriver sitt arbete som att de ”bara” är undersköterskor, och cheferna berättar hur de då 

frågar ”vadå bara?”. Samtidigt har de en viss förståelse för det, då de menar att det kan vara 

svårt att å ena sidan säga att medarbetarna bör vara stolta över sitt arbete och å andra sidan 

tvingas stångas för minsta lilla grej för sin personal. En chef berättade att hon hade önskat att 

hennes medarbetare skulle få tröjor med kommunens och förvaltningens loggor på för att 

använda på Vårruset. Hon fick till svar att de kunde få tröjor, men att de inte fick dem 
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personligen utan att de skulle få låna dem och vara beredda att låna ut tröjorna till andra 

medarbetare i förvaltningen:  

Och det är småpengar det handlar om liksom, då känner man ju bara, ens en sån simpel sak ska 

motarbetas från vår egen förvaltning (fokusgrupp chefer).  

Cheferna menar att istället för att förvaltningen ser detta som en möjlighet att göra reklam för 

yrket och sig själva som arbetsgivare, ses det enbart som en kostnad. 

5.3.2 Männens roll 

Från förvaltningens sida menar man att det behövs fler män inom vården, och man vill därför 

se att fler män anställs där. Detta skulle, menar den lokala HR-strategen, inte bara leda till ett 

bättre arbetsklimat i arbetsgrupperna, utan också till att statusen på yrket höjs. Detta eftersom 

männen ses som en grupp som inte accepterar sämre arbetsvillkor utan istället skulle stå upp 

för och kräva bättre villkor, vilket skulle göra att även kvinnorna kunde hänga på. Detta är en 

åsikt som även delas av de fackliga representanterna och medarbetarna. Samtliga intervjuade 

medarbetare är kvinnor, och de menar att om det fanns fler män inom vården så skulle även 

kvinnornas arbetsvillkor se annorlunda ut. De förklarar detta med att män är mer på och mer 

drivna, att män inte godtar lika mycket som kvinnor gör och så vidare. Men samtidigt 

konstaterar de också att om en man driver en fråga och inte får något gehör, så leder det 

antingen till att han slutar, tystnar eller också att mannen avancerar inom organisationen. 

Trots den förhoppningen som finns på männen från de kvinnliga medarbetarnas sida är det 

ingen som kan berätta något konkret exempel på där en man kom in och faktiskt gjorde så att 

det blev en skillnad i arbetsvillkoren. Däremot menar medarbetarna att de upplever att 

arbetsklimatet oftast blir något bättre när arbetsgruppen även består av män.  

Att männen upplevs sluta i större utsträckning förklaras av medarbetarna med att de inte trivs 

lika bra med det vårdande i yrket. Under fokusgruppen med medarbetarna återkommer denna 

förhoppning om att männen ska göra skillnad flera gånger, trots att det även påpekas att de 

män som finns gnäller rätt mycket de också. Vid ett tillfälle under fokusgruppsintervjun med 

medarbetarna sammanställer jag det sagda genom att säga att fler män i mångt och mycket 

framställs som en lösning, varpå fokusgruppen utbrister att det låter faktiskt inte riktigt klokt 

att säga så. Lite längre fram under fokusgruppen konstaterar respondenterna: 

… men det är bara vi själva kanske som kan framhäva, höja oss (…) USK and I’m proud (skratt) 

(Fokusgrupp medarbetare) 

Huruvida fler män är något som gör skillnad diskuteras även med cheferna. Cheferna delar 

inte medarbetarnas och förvaltningens syn på detta. Cheferna menar att kvinnorna genom 

detta synsätt nedvärderar sig själva, genom att de då framställer det som att de inte själva har 

någon möjlighet att påverka. Cheferna menar också att det är ett synsätt som gör att det 

riskerar att finnas en viss förväntan på männen i organisationen, en förväntning som männen 

kanske varken känner till eller vill uppfylla. Cheferna diskuterar att man som man inom 

äldrevården redan sticker ut, och att det kan göra att mannen inte vill vara den som driver 

frågor. Förväntningarna på männen diskuteras även från en annan aspekt, då det bland både 

medarbetare och chefer framkommer att det kan finnas en annan syn på männens vilja att 

stanna kvar i förvaltningen. Att männen i större utsträckning kan mötas av en attityd som 

frågar ”vad ska du arbeta med sen?” medan det tas mer för givet att en kvinna ska stanna kvar. 

Den lokala HR-strategen menar också att de män som söker sig till äldrevården, kan göra det 

som ett steg till att bli något annat. För en man som till exempel vill bli polis ses vårdyrket 
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som en bra merit. Det finns också respondenter bland cheferna och den lokala HR-strategen 

som tar upp att det finns en risk att männen nedvärderas eller förminskas, att det antas att de 

har mindre koll. Detta är något som de menar att de måste arbeta med. Den lokala HR-

strategen berättar att hon ser skillnader i manligt och kvinnligt beteende när det kommer till 

synen på arbetsuppgifter och menar att om det finns män i arbetsgruppen så kommer detta 

upp till diskussion mer. Detta eftersom män, enligt den lokala HR-strategen inte sätter 

likhetstecken mellan arbetsuppgifter och hushållssysslor på samma sätt som kvinnor tenderar 

att göra. Lokal HR-strateg menar att detta även skulle leda till diskussioner om arbetsvillkoren 

överlag.  

Den centrala HR-strategen berättar att vid ett möte på förvaltningen som hon var med på, 

diskuterades just det här målet med att få in fler män. Tankarna gick kring att detta mål hade 

funnits med länge, men att det inte hade skett någon förändring. HR-strategen menade då att 

om nu inte målet uppfylls, så kanske det behövs ett annat arbetssätt och ett annat mål. Då 

kanske jämställdhet behöver diskuteras utifrån ett annat perspektiv än just antalet män och 

kvinnor. Att fokus läggs mer på de möjligheter och förutsättningar som finns, än hur många 

män där är. HR-strategen menar att det kan ses som en kulturfråga också, att förutsättningarna 

inte ska vara sämre bara för att det är en kvinnodominerad verksamhet.   

En faktor som gör det svårt att rekrytera fler män är att den största delen av rekryteringen som 

sker är intern. ”Det enda vi gör är att flytta runt de männen vi har” menar en chef. Dessutom 

är det få manliga sökande till tjänsterna. Extern rekrytering av undersköterskor sker endast i 

undantagsfall enligt cheferna. I takt med att boenden läggs ner eller organiseras om och 

hemtjänsten får eller mister kunder, finns det hela tiden en grupp anställda som behöver en 

annan placering. Från förvaltningens sida menar man att när det finns tillfälle, till exempel vid 

öppnade av nya boenden, försöker man aktivt att rekrytera män, även om de har mindre 

erfarenhet än de sökande kvinnorna. Den lokala HR-strategen berättar att en tanke med detta 

är att om fler män arbetar tillsammans, kan det göra att de trivs bättre och därmed stannar i 

arbetsgruppen. Tanken är också att om det redan finns män i arbetsgruppen blir det lättare att 

locka fler. Under intervjuerna med medarbetarna och cheferna framkommer det att detta har 

skett en gång, vid öppnandet av boendet Solviken (fiktivt namn) för dryga tio år sen. När 

Solviken öppnande skedde det både intern och extern rekrytering. Enligt de med insyn i hur 

det gick till gjorde detta att flera män som redan var anställda inom förvaltningen sökte sig till 

detta boende. Det gjorde att den procentuella fördelningen mellan antalet kvinnor och män 

inte förändrades nämnbart i förvaltningen, men däremot att fördelningen stack ut på Solviken. 

Även idag har detta boendet den högsta andelen män bland sin personal, men den totala 

andelen män i hela förvaltningen har inte ökat utan ligger kvar på runt 5–6 %. För de flesta 

respondenterna ses Solviken som ett intressant försök, men det diskuteras också hur ”lyckat” 

det har varit då det inte har bidragit till någon större förändring för förvaltningen som helhet.  

En chef menar att det kanske till och med är så att det finns ett självändamål i att det är som 

det är. Att det är mest prat om att få in fler män, men att man egentligen inte vill ha några män 

som ställer krav. En annan chef menar att synen på män och kvinnor skiljer sig åt, att kvinnor 

ses som gnälliga medan männen ställer krav. Den gemensamma uppfattningen är att det inte 

händer någonting, det blir ingen förändring. Den lokala HR-strategen menar att det är viktigt 

att man lever som man lär på förvaltningen, och syftar då främst på könsfördelningen i hela 

förvaltningen. Att de behöver tänka på det underrepresenterade könet, oavsett vilket det är 

som är underrepresenterat.  
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5.3.2.1 Kön och kompetens 

Det som skiljer sig mellan medarbetarnas och den lokala HR-strategens syn på männen är att 

medan lokal HR-strateg menar att man i vissa fall bör se mannens kön som en kompetens i 

sig, och därför ibland anställa en man med mindre erfarenhet framför en kvinna med mer 

erfarenhet, menar medarbetarna att kompetensen alltid bör komma i första hand. Detta är ett 

synsätt som även delas av cheferna:  

… det viktigaste är att vi har rätt kompetens, sen är det en fördel om vi jämnar ut det, men jag 

tycker inte att vi ska ta in män bara för att dom är män! (enhetschef C).  

För chefer, medarbetare och fackliga representanter är det kompetensen och personligheten 

som är det viktigaste. Dessa respondenter ser inte könet som en särskild kompetens, att 

individen har kompetensen och det som behövs i arbetsgruppen ses som långt, långt viktigare. 

… för du ska ju inte anställa folk som är likadan, då blir det ju ingen utveckling, utan det är ju det, 

man vill ha en mix av olika personligheter i gruppen, med olika kompetenser (fokusgrupp chefer). 

Samtidigt diskuteras det att personligheten och lämpligheten för arbetet kan vara något som är 

till viss del grundat i fördomar. Att den som ses som bäst lämpad för arbetet inom vården 

också är en kvinna. Några av cheferna menar att de inte vill tänka kön överhuvudtaget, att det 

leder till att vi har vissa förväntningar på kvinnor och andra förväntningar på män.  

Och det finns ju män som är väldigt mjuka också, och det är ju … det tror jag att vi ska lyfta fram 

den egenskapen också, så att man inte förväntar sig att en man ska vara liksom lite mer, eller på ett 

annorlunda sätt, på ett manligt sätt. Alltså vi måste få bort det här med manligt och kvinnligt 

(enhetschef C).  

Cheferna menar att man måste ställa frågan om vad som är syftet med att anställa män för att 

de är män. Vad är det man vill uppnå med det? Den lokala HR-strategens syn på detta är att 

eftersom det finns så stor övervikt av kvinnor måste männen aktivt väljas in för att komma till 

rätta med köns-obalansen. Samtidigt skulle hon helst se att man inte behövde tänka kön alls. 

Men den lokala HR-strategen menar att eftersom vi inte är där ännu, måste vi få med de 

underrepresenterade grupperna genom att faktiskt välja in dem. Den centrala HR-strategen 

berättar att det i den övergripande jämställdhetsplanen står att organisationen ska sträva efter 

en jämn könsfördelning inom alla kategorier och nivåer. Detta är dock ett mål som inte tas 

upp av cheferna. Ett sätt att uppnå en jämn könsfördelning är genom att vid rekrytering välja 

den som vid lika kompetens tillhör det underrepresenterade könet, berättar den centrala HR-

strategen. Men fortsätter med att säga att varje förvaltning sedan arbetar efter sina egna planer 

och sina egna behov. Dock är argumentet från den centrala HR-strategens sida att 

organisationen gynnas av att få in det underrepresenterade könet. Flera av respondenterna 

lyfter också vikten av att det finns en balans mellan könen i arbetsgruppen och i 

organisationen som helhet (även om några av medarbetarna har det något blyga kravet om en 

man i varje arbetsgrupp). Ett argument för detta är att män och kvinnor är olika och därför 

kompletterar varandra: 

vi behöver dom – och dom behöver oss. Vi kompletterar varann, därför att vi har olika sätt att göra 

saker på. Och jag tror att vi blir lite effektivare av det (facklig representant, Vårdförbundet).  

Ett annat argument, som främst nämns av lokal HR-strateg, är att männen även behövs för att 

de har både män och kvinnor som kunder. Fler män anses då kunna säkerställa att inte 

kunderna behandlas olika på grund av sitt kön. Här är det cheferna som står för en delvis 

annan syn, då de menar att denna eftersträvade balans inte främst är avhängt av könet, utan 
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mer handlar om individens personliga egenskaper. Samtliga respondenter menar dock att det i 

stort sett bara finns fördelar med att få fler män att arbeta inom äldrevården.  

Förvaltningens önskan om att få in fler män som medarbetare krockar med chefernas och 

medarbetarnas syn på kompetens och lämplighet, och möter också en del praktiska problem. 

Ett exempel på detta är att en arbetsgrupp med både män och kvinnor inom hemtjänsten bara 

hade tillgång till ett gemensamt omklädningsrum. När chefen tog upp detta fick hon höra att 

männen kunde byta om på en toalett istället, de var ju inte så många. Det beskrivs också hur 

vissa kunder inte vill ha intimare hjälp av manliga vårdare, och att det då är upp till cheferna 

att hantera detta. De intervjuade cheferna menar att detta är något som oftast går att lösa, 

eftersom det finns så få män i arbetsgrupperna idag. Men cheferna menar också att detta är 

något som förmodligen kommer att försvinna med tiden, och att det främst är de allra äldsta 

(både män och kvinnor) som förväntar sig och vill ha en kvinnlig vårdare. De fackliga 

representanterna däremot, ser det också som en fråga om kompetens. Om alla är anställda för 

att de har rätt kompetens borde det också innebära att alla kan göra jobbet, oavsett kön. Och 

där menar de fackliga representanterna att det finns vissa chefer som är tydliga med att det är 

så det är gentemot kunderna. För medarbetarna ses inte detta som någon större fråga, men 

enligt de fackliga representanterna finns det de kvinnliga medarbetarna som tycker att det 

innebär att de behöver arbeta mer. Dock ses det också som en fråga om kundbemötande och 

respekt mot kunden, eftersom ingen kan veta vad kunderna har varit med om innan. Det finns 

också en annan aspekt på fler män inom vården som tas upp av flera respondenter, både 

chefer och medarbetare. Det handlar om att kraven ibland kan vara lägre på männen, just för 

att det är män. Till exempel att kunderna inte förväntar sig så noggrann städning av en man, 

eller att det är så roligt att det kommer en man så att han inte behöver göra så mycket.  

Han är mer som en trofé liksom (skratt) (…) så länge som dom är så få, så blir det ju lite det där att 

wow, det kommer en kille! (enhetschef B)  

En av cheferna menar att hennes uppfattning är att det ofta är kvinnorna själva som 

upprätthåller den här ordningen, att kvinnor är bättre på det vårdande och särbehandling av 

männen, vilket hon beskriver gör henne frustrerad. Detta är en uppfattning som även delas av 

en av de fackliga representanterna. En annan chef berättar att det kan finnas en kultur av att 

mannen är bra till vissa saker, till exempel krånglande teknik eller svåröppnade lock, men 

sämre när det kommer till att tvätta och städa. Det är en kultur som chefen menar är på väg att 

försvinna, men hon säger samtidigt att det är något som måste arbetas bort. Det finns också 

medarbetare som ger exempel på hur de har passat upp en manlig kollega och nästan curlat 

honom, just för att han var en man. Det diskuteras hur detta skulle vara om det fanns fler män 

i arbetsgrupperna, men samtidigt menar respondenterna att detta är något som de tror är på 

väg att försvinna även det. Det ses lite som en generationsfråga av respondenterna.  
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6. Analys 

Under denna rubrik analyseras resultatet med hjälp av de teorier och den tidigare forskning 

som presenterats tidigare i uppsatsen. Först analyseras respondenternas syn på jämställdhet. 

Därefter analyseras de motiv, status och männens roll, för att arbeta med jämställdhet som 

respondenterna såg som viktiga. Vidare analyserar jag hur dessa motiv leder till att 

jämställdhet i vissa fall ses som en icke-fråga och hur detta kan förstås. Analysen avslutas 

med mina slutsatser.  

6.1 Synen på jämställdhet 

Jämställdhet som utveckling eller rättvisa 

I den undersökta organisationen finns det en skillnad i definitionen på jämställdhet mellan 

chefer, medarbetare och fackliga representanter på den operativa nivån och den definition som 

finns på den centrala strategiska nivån. Eftersom den centrala HR-strategen har varit med om 

att arbeta fram de riktlinjer som finns för jämställdhetsarbetet i organisationen idag, är det 

rimligt att anta att hennes syn på jämställdhet finns med i riktlinjerna i större utsträckning än 

vad de övriga respondenternas syn på jämställdhet gör. Det stöds också av den forskning 

(Callerstig et al, 2012a; Wahl et al, 2011) som menar att synen på jämställdhet påverkar hur 

arbetet sedan planeras och genomförs. Till skillnad från de andra respondenterna diskuterar 

den centrala HR-strategen jämställdhet mer i termer av möjligheter och utveckling och att det 

i sin tur leder till vi, som organisation också, blir mer effektiva. Det är ett synsätt som ligger 

närmare ett nytto- och lönsamhetsperspektiv på jämställdhet, ett perspektiv som Fürst Hörte 

& Isaksson (2007) menar är mer vanligt inom det privata näringslivet än den offentliga 

sektorn.  

De övrigas motiv kan ses som av mer privat karaktär, frånsett lokal HR-strateg som även 

hänvisar till lagar och regler. Respondenterna definierar jämställdhet utifrån ett 

rättviseperspektiv, att det ska vara likt och att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter. Definitioner som handlar om att det ska vara en jämn könsfördelning mellan 

kvinnor och män är en kvantitativ form av jämställdhet (Fürst Hörte, 2009; Fürst Hörte & 

Isaksson, 2007; Mark, 2007; Jutterdal, 2008). I detta synsätt finns tanken att jämställdhet är 

uppnådd inom arbetslivet då det finns lika många kvinnor som män dels i organisationen men 

också på de olika positionerna i organisationen. Detta är dock ett synsätt som, precis som 

forskarna skriver, bortser från att bara för att det är lika många, så behöver inte det innebära 

att alla får samma plats och möjligheter att komma till tals. Detta andra synsätt representeras 

av en mer kvalitativ syn på jämställdhet, som även innefattar en maktaspekt. Detta är ett 

synsätt som inte tas upp av respondenterna i den undersökta organisationen. Det finns inte 

med i definitionerna att alla inte har samma möjligheter att komma till tals, och det finns 

definitivt inte med att fler män kan innebära att det blir männens syn som blir det allrådande. 

Samtidigt kan det sägas finnas underförstått att det lyssnas mer på männen, när till exempel 

man menar att om männen skulle lyfta frågan om arbetsvillkoren skulle det hända något. Det 

kan tolkas som en del i att även kvinnor vill att genusordningen ska upprätthållas, som 

Hirdman (2001) skriver. Det gör att kvinnorna inte behöver ta plats, eftersom de hellre 

överlåter det åt männen. Samtidigt som det då inte finns med i tankegången att de frågor som 

männen kanske skulle lyfta, kanske inte är de som kvinnorna prioriterar högst (även om ett 

sådant argument riskerar att befästa ett särskiljande av könen). 
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Respondenterna diskuterar också jämställdhet i termer av att det går åt rätt håll, att det har 

skett och sker förändringar som i små steg gör att vi får det mer och mer jämställt. Detta kan 

ses som att respondenterna i undersökningen förespråkar något som Frizén & Sjons (2012) 

beskriver som ett anpassningsspår och Mark (2007) ser som ett systembevarande spår, 

eftersom uppfattningen bland respondenterna är att vi är på väg åt rätt håll och det inte 

uttrycks någon önskan om mer drastiska förändringar när det handlar om jämställdhet. Det ses 

snarare som att det är bättre att det får ta lite tid. Det gör också att förklaringarna läggs mer på 

individnivå än på strukturnivå, eftersom det ses mer som att vi är olika individer än att det 

finns strukturer som hindrar eller stjälper beroende på om individen är kvinna eller man. 

Synen på jämställdhetsarbetet kan beskrivas som att vi alla vill ju att vi ska ha det jämställt 

och om vi bara låter det rulla på så kommer vi att komma dit.  

Det är intressant också att ingen av respondenterna hänvisar till det jämställdhetspolitiska 

målet eller likande. Detta skiljer sig ifrån Fürst Hörte & Isakssons (2007) beskrivning, att 

offentliga organisationer ofta hänvisar till dessa som motiv för sitt jämställdhetsarbete. Det 

kan visserligen ses en rättviseaspekt i att arbetet utåt, mot organisationens kunder ska vara 

jämställt och att kunder alla ska behandlas lika, men rättvisa lyfts inte fram som ett särskilt 

motiv för det interna jämställdhetsarbetet av den centrala HR-strategen. Dock lägger 

medarbetarna och cheferna mycket fokus på rättviseaspekten när de beskriver hur de ser på 

jämställdhet, det kan tänkas att det är detta som Isaksson (2010) menar när hon skriver att 

rättvisa är något vi kan kräva av den offentliga sektorn när det kommer till jämställdhet. Men 

medarbetarnas fokus ligger även det på den interna jämställdheten, som de ser brister i utifrån 

sin definition på jämställdhet.  

 Jämställdhet, kvinnor och män 

Flera av respondenterna i undersökningen diskuterar jämställdhet i termer av att det finns en 

skillnad mellan kvinnor och män. Dessa skillnader kan dels ses som sociobiologiska 

argument, vilket Amundsdotter (2010) menar blev vanligare i mitten av 90-talet på bekostnad 

av demokrati- och rättviseargument. I mångt och mycket är grundtanken att det finns en 

skillnad mellan kvinnor och män, och det ses, som Abrahamsson (2009) skriver, som något 

självvalt. Vi kvinnor har valt att arbeta inom vården för att vi som kvinnor har mer av det här 

vårdande i oss, något som män inte har i lika stor grad. Att män inte arbetar som 

undersköterskor för att det är klassat som ett kvinnoyrke är det ingen som säger, snarare då att 

det handlar om männens egna val och intresse att inte arbeta där. Den curling av männen, som 

beskrivs att några av respondenterna, kan också ses som en del i denna genusordning. För inte 

ska väl en man behöva befatta sig med kvinnosysslor? Detta ses av respondenterna som något 

som kommer att växa bort, och ses på så vis som en ickefråga. Det är inte ett så stort problem 

nu, eftersom det inte finns så många män, och det kommer inte att vara ett så stort problem 

sen, när det finns fler män, för då kommer det att lösa sig av sig själv. Vad som bortses ifrån 

då, är att genus, enligt West & Zimmerman (1987; 2009) och deras efterföljare, är något som 

görs hela tiden, och att det finns en risk för att detta, medvetet eller omedvetet kan leda till 

återställare, så som Abrahamsson (2009) beskriver det. Det innebär att även om den kultur 

som respondenterna beskriver är på väg bort, så kan den komma att ersättas av en annan 

kultur som även den innebär en över- och underordning i manligt och kvinnligt. När en 

medvetenhet om detta saknas, är risken att en organisations jämställdhetsarbete leder till att en 

annan genusordning skapas. Detta utan att det har gjorts något för att försöka få bort 

könsrollerna och se det som ett yrke bara, utan ett könsprefix. Det är ett exempel på det som 
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Frizén & Sjons (2012) och Mark (2007) skriver, när de menar att det behövs både anpassning 

och förändring för att arbeta med jämställdhet. Om vi vill anställa fler män just för att de är 

män, och gör det utan att fundera på vad det då är vi menar när vi anställer ”en man” riskerar 

vi att reproducera könsrollerna eftersom vi då säger att vi har så många ”kvinnor” att vi 

behöver fler ”män”. Det är ett resonemang som följer i det Mark (2007) skriver, när hon 

menar att ett jämställdhetsarbete som eftersträvar rättvisa kan göra att den enskilde individens 

möjligheter blir mindre. Detta eftersom vi då utgår från att en man är en sak och en kvinna en 

annan. Ett förändringsspår i detta skulle fortfarande kunna innebära att vi försöker rekrytera 

män, men det skulle också innebära att vi börjar fundera över vad det är vi menar när vi säger 

att vi ska rekrytera fler män. Några av cheferna i undersökningen är inne på detta, då de 

menar att vi måste fråga varför vi vill rekrytera just män.  

Men från cheferna framkommer det även två skilda förhållningssätt till jämställdhet. Å ena 

sidan finns det de chefer som menar att de upplevda skillnaderna mellan förvaltningarna kan 

förklaras av kön, å andra sidan finns det de chefer som menar att dessa skillnader inte är 

beroende av kön utan snarare handlar om att vi är olika som individer. I det första fallet, att 

skillnaderna kan förklaras av kön, kan det sägas finnas en jämställdhetsmedvetenhet – men 

samtidigt leder inte denna till någon diskussion där jämställdhet kopplas till dessa upplevda 

orättvisor. I det andra fallet, att dessa skillnader inte beror på kön, kan det sägas finnas en 

jämställdhetsansats på så vis att man har förhoppningen att kön inte ska spela någon roll, 

samtidigt som det är ett förhållningssätt som bortser från andra förklaringsmodeller än rent 

individuella. Det är också en förklaringsmodell som riskerar att reproducera könsrollerna på 

så vis att en del av förklaringen som ges är att män ställer andra krav. Enligt Frizén & Sjons 

(2012) och Mark (2007) behöver vi prata om vad vi lägger i kvinnligt och manligt innan vi 

har kommit så långt att vi kan säga att det inte har någon betydelse. Det borde därför vara 

svårt att gå direkt till att konstatera att kön inte har någon betydelse så som några av cheferna 

tenderar att göra.  

 Jämställdhet ses som något som gör det bättre för alla 

Det framkommer också i undersökningen att respondenterna ser på jämställdhet som något 

som gör det bättre för alla. Det finns helt enkelt enbart vinster, både för de enskilda 

individerna och för organisationen i stort i att bli mer jämställd. Några av respondenterna 

menar också att jämställdhet inte bör handla om att ställa grupper mot varandra, utan snarare 

om att se möjligheter och inte hinder. Detta kan förstås som att det inom organisationen pratas 

om jämställdhet ur ett konsensusperspektiv, vilket även kan relateras till den avsaknad av 

maktperspektiv som framkom i definitionerna av jämställdhet. Det är ett synsätt som liknar 

det som Andersson & Hedlund (2012) skriver om att organisation gärna undviker ett 

språkbruk som gör att olika grupper ställs mot varandra. De respondenter som definierar 

jämställdhet utifrån ett rättviseperspektiv, tar också upp exempel på vad de ser som skillnader 

mellan organisationens olika förvaltningar. I dessa beskrivningar går det att ana ett makt-, 

resurs- och privilegierperspektiv på jämställdhet, även om inte respondenterna använder sig 

av de orden. Men när respondenterna försöker driva frågan att ändra på dessa skillnader möts 

de av motargumentet ”ni är så många – det blir för dyrt”. Respondenterna menar att dessa 

frågor inte drivs som jämställdhetsfrågor, vilket kan förklaras med den konsensusen på 

jämställdhet som råder i organisationen och som Fürst Hörte & Isaksson (2007), Mark (2007) 

och Amundsdotter (2010) menar är vanligt i organisationer. Att efterfråga en omfördelning av 

resurser och privilegier skulle innebära att någon annan fick mindre, och det passar inte i den 
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konsensusen som finns. Det kan ses som ett effektivt sätt för en organisation att kunna säga 

sig arbeta med jämställdhet och samtidigt inte ta i den fråga som medarbetarna ser som en av 

de viktigaste, eftersom den inte passar in i synen att jämställdhet gör det bättre för alla. Det 

blir då istället till en fråga som inte direkt har med jämställdhet att göra, utan det kommer att 

handla om något annat. Något som går att hålla i schack genom att hänvisa till ”ni är så 

många – det blir för dyrt”.  

En annan förklaring till att dessa skillnader mellan förvaltningarna består kan förklaras med 

att kortsiktiga lönsamhetsargument ofta tenderar att sättas före argument som rättvisa när det 

kommer till jämställdhet (Amundsdotter, 2010; Isaksson, 2010). Isaksson (2010) såg till 

exempel att jämställdhet blev viktigt inom byggbranschen först när det förutspåddes en 

arbetskraftsbrist. Men innan dess ses det mer som en kostnad och diskuteras också mer i 

termer av vad förändringen skulle kosta, inte vilka vinster det skulle ge i längden. Ett exempel 

på detta är arbetskläder, då medarbetarna fick arbetskläder först då det kunde motiveras 

utifrån att de genom sina arbetskläder kunde marknadsföra organisationen, eftersom det var så 

som konkurrenterna gjorde. För medarbetarna ses detta mer utifrån ett rättviseperspektiv, då 

de menar att det borde vara en självklarhet att även de har arbetskläder. Men ur 

organisationens lönsamhetsperspektiv på jämställdhet måste det till något mer än det för att 

det ska anses löna sig att genomföra det. Med Spets (2012) resonemang kan detta förstås 

utifrån att det inte finns tillräcklig kunskap om genus i organisationen, eftersom 

rättviseargumentet inte ses som tillräckligt i frågan.  

6.2 Motiv för att arbeta med jämställdhet 

Det framkommer i undersökningen två huvudsakliga motiv för att arbeta med jämställdhet. 

Det första handlar om att jämställdhet ses som ett sätt att höja statusen på yrket, ge bättre 

villkor och därigenom lättare attrahera och rekrytera både fler och bättre blivande 

medarbetare. Det andra motivet handlar om synen på män och kvinnor, där det både finns en 

uppfattning om att fler män kommer att leda till utveckling och bättre villkor, och en 

uppfattning om att det är fel att på så vis ”låsa fast” jämställdhet vid att handla om män och 

kvinnor som två olikheter. Hur respondenterna ser på och förhåller sig till dessa motiv kan 

dels diskuteras utifrån vilken organisatorisk nivå i organisationen som respondenterna 

befinner sig på, men det kan också diskuteras utifrån vad det är för sorts jämställdhetsarbete 

som det rör sig om.  

Högre status genom jämställdhet 

Jämställdhet kan ses både som ett medel och ett mål när det kommer till att höja statusen på 

vårdyrket. Å ena sidan ses jämställdhet som ett sätt att arbeta för att höja statusen, å andra 

sidan diskuteras det att en höjd status skulle kunna leda till mer jämställdhet, sett i 

kvantitativa mått, då en högre status antas leda till att fler män söker sig dit. Det kan tolkas 

som en del i den balansen som Frizén & Sjons (2012) och Mark (2007) menar behöver finnas 

genom att kombinera långsiktighet och kortsiktighet. Men det finns bland respondenterna 

också uppfattningar som att skillnaden i status inte beror på kön och att det beror på att män 

och kvinnor är olika. Frågan om yrkets status blir även det en fråga om rättvisa, eftersom 

respondenterna menar att bara för att kvinnor i större utsträckning väljer vårdande yrke ska 

det inte innebära att de får sämre villkor än männen som väljer att arbeta med annat. 

Genusordningen, så som Hirdman (2001) beskriver den, kan förklara varför vårdyrket inte 

värderas högre. I den undersökta organisationen visar sig detta på flera sätt. Vårdyrket ses 
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som något som vem som helst kan göra, kvinnorna håller tillbaka varandra och det finns olika 

förväntningar på kvinnor och på män. Det kan sägas att det ses som mer naturligt att en 

kvinna stannar inom vårdyrket och att en man lämnar än tvärtom. Enligt Hirdman (2001) kan 

en förklaring till att kvinnorna nöjer sig med mindre också finnas i att män och kvinnor inte 

förväntar sig lika mycket, eftersom männen ses som mer kompetenta. Några av 

respondenterna menar att denna värdering inte har med kön att göra, utan att det enbart 

handlar om yrkets status. Det är en förklaring, men det finns, precis som Hirdman (2001) 

skriver, en systematik i att det som kvinnor gör värderas lägre än det som männen gör. Men 

det kan också tänkas, relaterat till organisationens syn på jämställdhet utifrån ett nytto- och 

lönsamhetsperspektiv, att när organisationen (och kanske hela vårdsektorn) väl står inför en 

riktigt stor rekryteringskris, att det är först då som insatser görs för att komma tillrätta med 

den låga statusen. Det vill säga, när de yttre drivkrafterna (Jacobsen, 2013) är tillräckligt stora 

för att en förändring ska anses nödvändig. I dagsläget är det chefer och medarbetare som 

menar att det redan är kris, en uppfattning som de menar inte tas lika allvarligt på högre upp i 

organisationen, på förvaltnings- och politisk nivå.  

Att det läggs på medarbetarna själva att försöka höja statusen och att det finns strukturer inom 

organisationen som motverkar detta kan, som redan beskrivits, ses som en del av 

genusordningen. Det kan också diskuteras utifrån Ackers modell (beskriven av Amundsdotter, 

2010 och Abrahamsson, 2009). Dels i den symboliska processen, att medarbetarna, oavsett 

om du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, bemöts och behandlas som en grupp där 

alla är lika. Men det kan också ses som en del av segregeringen, att kvinnorna är anvisade 

rollen som vårdare och att det inte kommer att spela någon roll om du utbildar dig till 

undersköterska, dina arbetsuppgifter kommer ändå att vara samma. Det kan ses som ett sätt att 

från organisationens sida visa att det är ingen idé att du försöker, vi ser dig inte som mer ändå. 

Den attitydförändring som efterfrågas, kan tolkas som en del i att lägga problemet på 

kvinnorna själva. De borde se på sitt yrke som något mer och något att vara stolta över även 

utåt, sen kanske vi kan göra något. Det kan liknas vid det cirkelresonemang som Sandkull et 

al (2008) beskriver, att det blir något som läggs på kvinnorna själva att hantera. Om bara 

kvinnorna kunde vara mer stolta över sitt jobb, då skulle det se annorlunda ut. Sandkull et al 

diskuterar detta utifrån kvinnors inträde på mansdominerade områden, men min undersökning 

visar att detta är ett synsätt som även kan finnas inom kvinnodominerade områden. Även här 

ses det som delvis upp till kvinnorna själva, och om de inte gör något för att förändra det ses 

det som ett bevis på att det behövs fler män. Ett alternativt synsätt skulle vara att fundera över 

vad det är som gör att kvinnorna inte värderar sig själva högre, och hur man ska komma 

tillrätta med det. Men, eftersom några av cheferna inte vill se detta som en fråga om kön i 

första hand, kan det vara svårt att arbeta med att höja statusen. För vad cheferna inte 

reflekterar över, är att det inte handlar om de enskilda individernas kön, utan att det handlar 

om vilken könsmärkning yrket har. Äldrevården är kvinnligt könsmärkt, det är det som gör att 

det ses som mindre viktigt (Abrahamsson, 2009; Hirdman, 2001). Det är en faktor som ligger 

bakom den låga statusen, och för att komma åt den låga statusen behöver det också pratas om 

könsmärkningen. Amundsdotter (2010) såg i sin avhandling att för att detta ska kunna 

åstadkommas krävs kunskap kring hur genus görs och hur det skapas. Men hur denna 

attitydförändring ska kunna uppnås, finns det inte så mycket tankar om i den undersökta 

organisationen. Och så länge som det finns en struktur som motarbetar detta, kan det vara 

svårt att uppnå. Detta kan ses som det som både Mark (2007) och Frizén & Sjons (2012) 

skriver, att det behövs både anpassning och förändring i jämställdhetsarbetet för att det ska bli 
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en långsiktig förändring i hur vi ser på yrket. Men i den undersökta organisationen handlar det 

mer om anpassning än förändring. Det är kvinnorna själva som förväntas anpassa sig och höja 

sin egen status för att omvärlden kräver det, än organisationen som funderar över varför 

statusen är så låg och arbeta för att förändra detta. Eftersom det inte finns tillräcklig kunskap 

om genus i organisationen syns det inte att skillnaderna kan förklaras av om det är män eller 

kvinnor som arbetar med det och därför fortsätter organisationen att värdera yrkena olikt.  

Jämställdhet, män och komplettering. 

I undersökningen framkommer att förvaltningen under en längre tid har haft som mål att få in 

fler män, men att detta inte har lett till någon förändring, Detta kan ses från två olika håll. Det 

kan tolkas som att jämställdhetsarbetet inte är speciellt prioriterat på förvaltningen och i 

organisationen, det finns mål om någon vill se dem men det sker egentligen inga förändringar. 

Det kan ses som att det mest är en symbolisk förändring (Jacobsen, 2013), som syftar till att 

ge organisationen legitimitet i omvärldens ögon (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det kan också 

ses som att man säger från förvaltningens sida att man vill ha fler män, men sedan av olika 

anledningar, medvetna eller omedvetna, fattar beslut som motarbetar det. Att det finns 

återställare (Abrahamsson, 2009). Exempel på detta kan vara när man från förvaltningens sida 

säger att män ska prioriteras vid anställningar, men samtidigt, på grund av andra beslut inom 

förvaltningen, i stort sett bara anställer internt. Det är svårt att säga om detta sker medvetet 

eller omedvetet, men det ger en förklaring till varför målet om fler män är så svårt att uppnå. 

Att cheferna i den undersökta organisationen inte har fått några klara direktiv i hur de ska 

hantera de problem som kan uppstå med fler män, kan också förstås som en återställare. En 

chef inom hemtjänsten som har svårt att få bemanningen att gå ihop kan då välja att anställa 

en kvinna istället för en man om chefen upplever att valet av männen skulle leda till att det 

uppstod problem. Det kan diskuteras om förvaltningens strävan att få in fler män och den 

krock som detta möter i den rådande kulturen och strukturen ska ses som ett aktivt val eller ej. 

Abrahamsson (2009) diskuterar att en återställare kan vara omedveten och att det kan röra sig 

om handlingar som får oanade konsekvenser. Det behöver alltså inte vara ett aktivt agerande i 

syfte att motarbeta en planerad förändring.  

Det andra sättet att se på det har en mer förlåtande syn gentemot förvaltningen. Att 

förvaltningen har ett mål om att anställa fler män inom vården kan ses utifrån att det är något 

som är både konkret och mätbart. Det går att se om målet har blivit uppfyllt eller inte. Det kan 

bero på att det inte finns tillräcklig kunskap om jämställdhetsarbete inom förvaltningen, att 

det ses som lättare att arbeta med mätbara mål än med mål som är svårare att se, till exempel 

mål som handlar om attitydförändringar. På så vis kan det ses om ett anpassningsspår i 

jämställdhetsarbetet, när vi har uppnått målet om en jämnare könsfördelning är vi jämställda. 

Men, som både Mark (2007) och Frizén & Sjons (2012) skriver, detta behöver inte på långa 

vägar innebära att organisationen är jämställd. Den centrala HR-strategen i den undersökta 

organisationen är den som är närmast ett liknande synsätt på jämställdhet som det som Mark 

(2007) och Frizén & Sjons (2012) presenterar, men de övriga respondenterna i 

undersökningen diskuterar jämställdhet mer utifrån ett kvantitativt perspektiv på jämställdhet. 

Denna skillnad kan göra det svårt att arbeta med jämställdhet. För om de som ska arbeta med 

jämställdhet ser det som att när det är lika många är det jämställt, blir det svårt att se några 

andra mål med jämställdhetsarbetet än att eftersträva just en jämnare fördelning. Det kan 

förklara varför ett mål som är svårt att uppnå med den strukturen som finns idag ändå behålls.  
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Precis som den tidigare forskningen (Fürst Hörte, 2009; Isaksson, 2010) visar att kvinnor 

inom mansdominerade branscher förväntas bidra med en attitydförändring, finns likande 

förhoppningar på männen i den undersökta organisationen. Fler män förväntas leda till en 

bättre arbetsmiljö, till att kunderna bemöts mer likt och till att arbetsvillkoren blir bättre. Detta 

är argument som liknar de som den tidigare forskningen tar upp för fler kvinnor i 

mansdominerade branscher. Kvinnorna där, och männen i detta fall, förväntas bidra med 

något som inte redan finns, en annan syn, ett annat förhållningssätt jämfört med det nu 

rådande. Det är svårt att i den tidigare forskningen finna några belägg för att en ökning av den 

underrepresenterade gruppen leder till att dessa förväntningar infrias, tvärtom menar Mark 

(2007) att det är mer vanligt att det underrepresenterade könet socialiseras in i den rådande 

organisationskulturen. Vad som däremot kan antas skilja sig åt mellan kvinnor i 

mansdominerade branscher och män i kvinnodominerade, är att det finns en annan möjlighet 

för en man att gå vidare bland många kvinnor än vad det finns för en kvinna att gå vidare 

bland många män. Detta kan ses som en del av genusordningen, det kan också ses utifrån 

Ackers modell (beskriven av Amundsdotter, 2010 och Abrahamsson, 2009), att de 

förväntningar vi har på kvinnor och de förväntningar vi har på män inte ser riktigt likadan ut. I 

den undersökta organisationen yttrar detta sig både genom att det finns en förväntan på män 

att de ska fixa vissa saker, men också genom att en man inom äldrevården i större 

utsträckning ses som någon som mer är på genomresa. Han kanske ska bli polis eller 

brandman, eller han kanske siktar på en position högre upp i organisationen. Den 

förväntningen verkar inte finnas på kvinnor i lika stor utsträckning. Den förhoppning som 

finns i den undersökta organisationen om att en man kommer att lösa detta och bidra till bättre 

villkor kan också förstås utifrån Amundsdotters (2010) och Lindgrens (1992) förklaring att 

kvinnorna skulle ”hålla sig på linjen” och inte sticka upp för att inte riskera att bli uteslutna ur 

gemenskapen. Det kan vara en förklaring till varför kvinnorna frågar efter en man som ska 

föra deras talan, eftersom de själva riskerar mer genom att göra det.  

Det framkommer i undersökningen även argument från den lokala HR-strategen om att fler 

män behövs för att säkerställa att kunderna behandlas likt. Detta kan ses som en del av det 

nytto- och lönsamhetsperspektiv som finns i organisationen för att arbeta med jämställdhet. 

Detta är argument som kan liknas vid det som Fürst Hörte (2009) skriver om att jämställdhet 

förväntas leda till fler affärsmöjligheter genom andra synsätt. Men detta bygger dels på att 

männen antas veta hur de manliga kunderna vill ha det just för att de själva är män och dels på 

att fler män leder till en förändring i attityder, vilket enligt Mark (2007) inte alls är säkert. 

Den tidigare forskningen tar främst upp att kvinnorna kan ses som en komplettering, men 

denna undersökning visar att även männen kan ha den rollen. Fürst Hörte (2009) diskuterar 

också att ett annat argument för jämställdhet är att fler kvinnor på ledande befattningar 

förväntas leda till en ökad kompetens i organisationen. Att fler män på ledande befattningar 

inte tas upp som ett argument av respondenterna i undersökningen, trots att det även på 

ledningssidan finns en kvinnodominans, kan tolkas utifrån genusordningen, att mannen ses 

som norm (Hirdman, 2001; Abrahamsson, 2009). Det finns därför ingen anledning att 

argumentera för varför det behövs fler män på ledande nivåer, då svaret på det redan är givet.  

6.3 Jämställdhet som en ickefråga på operativ nivå   

Jämställdheten i den egna verksamheten 

Även om cheferna har olika uppfattningar om huruvida de upplevda skillnaderna mellan 

förvaltningarna kan ses som en jämställdhetsfråga eller inte, har de ändå en gemensam syn på 
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jämställdhet i den egna arbetsgruppen. Där menar de att det är jämställt, att alla behandlas 

lika och att de ser till individ och personlighet före kön. Det är en uppfattning som även delas 

av medarbetarna. Trots det framkommer det också att männen inte behöver göra riktigt 

samma saker, att männen avancerar och att kvinnorna stannar kvar och att kvinnorna 

”behöver” männen för att ställa krav. Detta kan ses som exempel på det som flera forskare 

(Isaksson, 2010; Mark, 2007; Amundsdotter, 2010; Jutterdal, 2008) tar upp om att den egna 

verksamheten ses som jämställd och att problemen finns någon annanstans. Det kan också ses 

som att de vill se sin organisation som neutral när det kommer till kön, som Abrahamsson 

(2009) skriver. Det gör att skillnader som kan hänvisas till könsmärkning och genusordning 

istället kan förklaras med att det är individens eget val, och därigenom något som bör 

respekteras. Det är också ett synsätt som mer leder till ett anpassningsspår (och därmed lättare 

en reproducering) än till ett förändringsspår, eftersom det ses som att det finns skillnader 

mellan könen, skillnader som på något vis ses som fasta (och kanske till och med behövda). 

En skillnad mot den tidigare forskningen (Isaksson, 2010; Mark, 2007; Amundsdotter, 2010; 

Jutterdal, 2008) som visar att organisationer ofta ser sig som jämställda är dock att i min 

undersökning menar respondenterna att organisationen i stort inte är jämställd, men att den 

egna arbetsgruppen är det. Problemet finns inte hos oss, i betydelsen vår egen arbetsgrupp, 

men problemet finns ändå i organisationen. Resultatet visar att det på den operativa nivån 

finns en tydlig uppdelning mellan hur man ser på jämställdheten i den egna arbetsgruppen och 

hur man tänker kring det i organisationen i övrigt. Detta kan också ses med bakgrund i de 

motiv som medarbetare och chefer i undersökningen lyfter fram som viktiga för att arbeta 

med jämställdhet. När rättvisa ses som definition på jämställdhet, och man upplever att det 

finns en rättvisa i gruppen, då ses också gruppen som jämställd. Det kan leda till att man ser 

sig själv som jämställd även om man har olika förväntningar på män och kvinnor, för vi 

behandlas ju ändå likt så länge vi är här. Som Abrahamsson (2009) skriver, det synliggörs inte 

att det handlar om förväntningar och snäva valmöjligheter.  

Resultatet av undersökningen visar att för att en organisations jämställdhetsarbete ska leda till 

någon förändring, behövs inte bara en diskussion om vad jämställdhet innebär, vad begreppet 

betyder och vad det förväntas leda till, det behövs också en diskussion om var 

jämställdhetsarbetet är tänkt att bedrivas. Är tanken med jämställdhetsarbetet att det ska leda 

till en diskussion om vad jämställdhet är och förväntas vara i arbetsgruppen, eller handlar det 

om jämställdhet i organisationen i stort? I detta fall ses bristande jämställdhet fortfarande som 

en fråga för organisationen i stort, men inte i den egna arbetsgruppen. Att problemen inte 

anses ligga på den operativa nivån av de på den operativa nivån, leder också till att 

lösningarna inte anses ligga där. Jämställdhet blir då något för ”någon annan” att arbeta med. 

Men eftersom denna ”andre” har en annan syn på var jämställdhet är, hur det ska arbetas med 

och hur det ska lösas, blir det en lösning som inte har någon direkt koppling till det som sker 

på den operativa nivån. Det borde göra det svårt för cheferna på den operativa nivån att arbeta 

med det utifrån de direktiv som kommer från strategisk nivå i organisationen. Och eftersom 

cheferna har en viss möjlighet att inte arbeta med det, är det också det de väljer.  

 Allmänt och verksamhetsnära jämställdhetsarbete 

Den skillnad som kan ses mellan respondenternas syn på jämställdhetsarbetet i den egna 

arbetsgruppen och motiven för jämställdhetsarbete i hela organisationen kan åskådliggöras 

genom följande tabell: 
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 ”ALLMÄNT” 

JÄMSTÄLLDHETSARETE 

 

”VERKSAMHETSNÄRA” 

JÄMSTÄLLDHETSARBETE  

 

CENTRAL HR Jämställdhet → utveckling 

 

Jämställdhet → utveckling 

LOKAL HR Komplettering 

Rättvisa 

 

Komplettering 

 

CHEFER a) Rättvisa 

b) Individ före kön 

Uppfattningen att den egna 

arbetsgruppen redan är 

jämställd. 

 

MEDARBETARE Rättvisa 

Komplettering 

Uppfattningen att den egna 

arbetsgruppen redan är 

jämställd. 

 
Tabell 1: Motiven för allmänt och verksamhetsnära jämställdhetsarbete.  

Det allmänna jämställdhetsarbetet berör den jämställdhet som diskuteras i samhället och 

organisationen som helhet, medan det verksamhetsnära jämställdhetsarbetet berör det 

jämställdhetsarbete som märks på den organisatoriska nivån där individerna själva befinner 

sig, det vill säga i den egna arbetsgruppen. Som tabellen visar kan alltså motiven för att arbeta 

med jämställdhet skilja sig åt både mellan de olika nivåerna inom en organisation, men att det 

också kan finnas olika drivkrafter för att arbeta med jämställdhet beroende på om det är det 

allra närmaste arbetet som avses eller om det är organisationens arbete som avses. Det finns 

alltså ytterligare en skillnad än den som den tidigare forskningen (Fürst Hörte, 2009) lyfter 

fram mellan internt och externt jämställdhetsarbete. Även det interna jämställdhetsarbetet kan 

ses i två delar; ett internt-internt, alltså det verksamhetsnära, och ett semiinternt, 

organisationens allmänna jämställdhetsarbete. För chefer och medarbetare finns det då inte så 

stora drivkrafter att arbeta med jämställdhet i den egna arbetsgruppen, där är det ju redan 

jämställt. Jämställdhet blir därför något av en ickefråga. Däremot borde motiven för det 

allmänna jämställdhetsabetet göra att medarbetarna och de chefer som ser jämställdhet ur ett 

rättviseperspektiv bli mer motiverade att arbeta med jämställdhet, men det begränsas av att 

det inte är det jämställdhetsarbetet som propageras för från strategiskt håll, både från 

förvaltningen och från central nivå. Från lokal HR kommer jämställdhetsarbetet i form av 

komplettering, något som varken chefer eller medarbetare vill se i den egna arbetsgruppen. 

Från centralt håll diskuteras jämställdhetsarbete i form av utveckling, något som inte 

diskuteras varken bland chefer eller bland medarbetare.  

Tabellen visar också att det på förvaltnings- och central nivå finns större likheter mellan 

motiven för det allmänna och det verksamhetsnära jämställdhetsarbetet. Dock är varken 

central eller lokal HR intervjuad för att undersöka hur jämställdhetsarbetet bedrivs på deras 

arbetsplatser, utan för att undersöka hur det är tänkt att fungera på den operativa nivån. Men 

det är det jämställdhetsarbetet som lokal och central HR propagerar för som de på den 

operativa nivån förväntas arbeta efter, något som de i detta fall inte gör.  

Frågan är då varför det finns en skillnad i motiven för det allmänna och det verksamhetsnära 

på operativ nivå. Till viss del kan det nog förklaras av det som den tidigare forskningen 

(Isaksson, 2010; Mark, 2007; Amundsdotter, 2010; Jutterdal, 2008) såg om att man gärna vill 

framställa sin egen verksamhet som jämställd för att på så vis undgå att arbeta med 
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jämställdhet. Det kan nog också förklaras med att det finns en kunskapsbrist om jämställdhet 

och genus i organisationen, vilket också är vanligt enligt den tidigare forskningen. Även om 

respondenterna tycker att det är ett intressant ämne förefaller det saknas kunskap om att 

genus, enligt Hirdman (2001), West & Zimmerman (1987; 2009), Amundsdotter (2010) och 

flera, är något som vi hela tiden gör och att vi ständigt skapar och återskapar könsrollerna. Det 

kan vara så att eftersom chefer och medarbetare inte delar synen om att jämställdhet uppnås 

genom komplettering av det underrepresenterade könet och att kunskap om jämställdhet 

saknas, blir slutsatsen att den egna arbetsgruppen är jämställd. Genom att lokal HR trycker på 

kompletteringsperspektivet, något som chefer och medarbetare inte vill se, blir jämställdhet 

något som handlar om att om vi inte vill komplettera behöver vi inte göra något. 

Utgångspunkten för den lokala HR-strategen verkar också vara att männen behövs, inte att en 

diskussion kring jämställdhet kan inledas i värderingar och attityder. Det synliggörs inte att 

jämställdhet handlar om något mer än antalet kvinnor och antalet män, alltså inte enbart ett 

kvantitativt förhållningssätt till jämställdhet. Därför blir det inte heller någon diskussion om 

det. Om jämställdhet även skulle diskuteras utifrån ett kvalitativt perspektiv, som flera 

forskare (Fürst Hörte, 2009: Fürst Hörte & Isaksson, 2007; Mark, 2007; Jutterdal, 2008) 

förespråkar, skulle det kunna leda till en diskussion om vilka förväntningar vi har på kvinnor 

och på män och hur vi förhåller oss till att det är en kvinnodominerad arbetsplats. För 

eftersom undersökningen visar att det bland medarbetarna finns en särskild sorts förväntning 

på männen, följer med det att det finns en annan förväntning på kvinnorna. Kvinnorna 

förväntas inte ställa krav i lika stor utsträckning, vilket torde göra det mycket svårare för den 

kvinna som faktiskt ställer krav att få sina kollegor, oavsett kön, med sig. Om detta 

diskuterades skulle det förmodligen leda till att chefer och medarbetare inte längre såg den 

egna arbetsgruppen som jämställd. Detta stöds också av Amundsdotter (2010), som i sin 

avhandling såg att det var först när kunskap om genus fanns som kvinnorna började diskutera 

hur de själva kunde påverka och vad de själva hade för betydelse för hur deras arbetssituation 

var.  

6.4 Uppslutning och motstånd kring jämställdhetsarbetet  

För att förstå varför motiven för att arbeta med jämställdhet skiljer sig åt mellan de olika 

organisatoriska nivåerna har jag använt mig av teorier om uppslutning och motstånd kring 

förändringar. Jag behövde hitta förklarningar till varför cheferna och medarbetarna inte 

anammar de motiv som propageras för från strategiskt håll i organisationen. Min 

undersökning visar att det kan finnas en skillnad i hur jämställdhetsarbetet motiveras på olika 

nivåer inom en organisation, men också att motiven och drivkrafterna kan se olika ut 

beroende på vilken nivå som avses. Enligt Jacobsen (2013) är drivkrafter för förändring något 

subjektivt, och det borde också göra att drivkrafterna för att arbeta med jämställdhet kan se 

olika ut för en och samma individ beroende på om det handlar om individens eget arbete, eller 

individens syn på hur det borde vara i organisationen. När varje individ har sina egna motiv 

och sin egen utgångspunkt blir det svårt att få till en gemensam uppslutning utan att först 

börja med att diskutera utgångspunkterna. Med detta följer också att det kan finnas en 

uppslutning kring den del av jämställdhetsarbetet, samtidigt som det kan finnas ett motstånd 

mot en annan del av det. Det är alltså inte så enkelt som att säga att bara för att en chef 

motarbetar det jämställdhetsarbete som påbjuds från förvaltningen eller från central nivå, är 

hen motståndare till all form av jämställdhetsarbete. Det stöds också av Huzells (2005) 

forskning, om att motstånd mot förändring inte enbart handlar om individuell osäkerhet utan 

att det kan bero på att individen inte delar ledningens syn på förändringen. Även Coetsee 
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(1999) diskuterar att förändringsmotstånd inte enbart behöver vara negativt, då det kan leda 

till att förändringsaktörerna måste omvärdera förändringsförsöket. Men i den undersökta 

organisationen verkar chefernas ovilja att arbeta med jämställdhet enligt de riktlinjer som 

finns inte leda till en omvärdering av jämställdhetsarbetet och chefernas synpunkter tas inte 

tillvara på något vis. Det kan relateras till Brunsson (2004) om att en förändring kan 

diskuteras utan att det finns någon avsikt att göra något konkret av den.  

 Jämställdhetsarbetet som symbolisk förändring på operativ och strategisk nivå 

I undersökningen framkommer att det är cheferna på operativ nivå som har ansvaret för att 

arbeta med jämställdhet i sina arbetsgrupper. Den centrala HR-strategen berättar att det finns 

riktlinjer för detta och att jämställdhet ska ses som en integrerad del i de rutiner och processer 

som finns framtagna. Men cheferna själva upplever att det är svårt att arbeta med jämställdhet 

och att det material som organisationen erbjuder mest är fina ord. Den skillnad som Jutterdal 

(2008), Callerstig et al (2012b) och Fürst Hörte (2009) menar ofta finns mellan det 

jämställdhetsarbete som beskrivs på strategisk nivå och det praktiska arbete som utförs på 

operativ nivå, finns även i den undersökta organisationen. Flera forskare (Jutterdal, 2008; 

Fürst Hörte, 2009) tar också upp betydelsen av ledningens stöd i jämställdhetsarbetet. I den 

undersökta organisationen finns det från den strategiska nivån en medvetenhet om att det kan 

upplevas som svårt att arbeta med jämställdhet, men det kan också ses som att det finns en 

medveten oklarhet. För när det inte finns klara besked om hur det ska arbetas med, gör det att 

det är upp till de på golvet själva, vilket också kan göra att förvaltningen så att säga kan lägga 

det ifrån sig och därigenom inte behöver riskera några stora förändringar. Men om någon 

frågar, finns det dokument att visa upp. Min undersökning visar att det dessutom kan uppstå 

svårigheter i jämställdhetsarbetet när motiven för att arbeta med jämställdhet skiljer sig åt 

inom organisationen. Det kan vara svårt för en chef att prata om jämställdhet utifrån ett 

utvecklingsperspektiv när både chefen och medarbetaren ser jämställdhet mer utifrån ett 

rättviseperspektiv (eller som en fråga som inte handlar om kön). Respondenternas uppfattning 

om att det inte händer något kanske inte stämmer – det kanske händer saker, men det är inget 

som respondenterna ser som jämställdhet eftersom det inte ligger i det de själva lägger i 

begreppet jämställdhet.  

En annan aspekt på detta är att det ger ett annat synsätt på symbolisk förändring (Jacobsen 

2013). Jämställdhet framstår å ena sidan som något viktigt och nödvändigt, å andra sidan är 

det ingen som arbetar aktivt med det för att få till stånd en förändring. Bland de intervjuade 

cheferna finns det ingen ”jämställdhetseldsjäl”, vilket enligt Fürst Hörte (2009) oftast behövs 

för att driva på jämställdhetsarbetet. Cheferna blir inte heller motiverade av förvaltningens 

jämställdhetsarbete, eftersom deras egen bild av vad jämställdhet innebär ligger långt ifrån 

förvaltningens och organisationens syn på det. Det gör att de inte prioriterar att arbeta med det 

verksamhetsnära jämställdhetsarbetet och motiverar det med att deras egen grupp i alla fall är 

jämställd och att de inte tänker i termer av kvinnligt – manligt. Vilket i sig känns som en 

motsägelse för innan vi har arbetat med våra fördomar och förgivet taganden är det svårt att 

komma förbi dem (Frizén & Sjons, 2012). För i och med att cheferna inte diskuterar 

jämställdhet med sina medarbetare, och inte diskuterar manligt och kvinnligt är det där som 

könsstereotyperna framträder tydligt och visar sig genom bland annat förhoppningar på 

männen. Så även från chefernas sida blir det mer ord än handling, men inte samma slags ord 

som kommer från förvaltningen. Därför kan även chefernas agerande sägas bidra till att 

jämställdhetsarbetet blir mer av symboliska förändringar än reella förändringar. Det väcker 
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frågan vilken makt eller vilket utrymme chefer på operativ nivå har i att styra över om ett 

förändringsförsök kommer att leda till en verklig förändring eller om det mest kommer att 

vara en förändring av ytan. Om cheferna har en viss möjlighet att hantera den planerade 

förändringen skulle det i så fall kunna göra att en planerad förändring stannar upp och inte 

verkställs på den operativa nivån, i likhet med vad Sandkull et al (2008) skriver om att 

anställda kan ligga lågt för att på så vis komma undan förändringen. 

 Uppslutning kring jämställdhetsarbetet  

Det finns även en skillnad i motiven för jämställdhetsarbetet mellan lokal HR och central HR. 

Från organisationsövergripande till förvaltningsnivå har jämställdhetsarbetet gått från att 

handla om utveckling och lärande till att handla om antal och kvantitet. Även om lokal HR 

menar att kvinnor och män kan lära av varandra, så är det ändå ett lärande som bottnar i att 

det finns en skillnad mellan män och kvinnor. En skillnad som vi visserligen kan lära oss av, 

men ändock en skillnad som kan härledas till att det är två olika kön det handlar om. Det 

visar, precis som Amundsdotter (2010) och Mark (2007) skriver, att kompletteringsmotiven 

kan användas både av de som ser skillnader mellan könen och de som ser likheter. Både 

central och lokal HR ger intrycket av att de är intresserade av och vill arbeta med 

jämställdhet, men eftersom de har olika utgångspunkter ser också deras arbete olika ut. De 

visar båda två en uppslutning kring jämställdhetsarbete, men det är en uppslutning som 

fokuserar på olika saker. Det gör det svårt att se det som ett motstånd mot den andra 

synvinkeln, snarare som att man i jämställdhetsarbetet har fokuserat på helt olika saker.  

Medarbetarna kan sägas ha en affektiv uppslutning (Jacobsen, 2013; Jaros, 2010; Meyer et al, 

2007) kring det jämställdhetsarbete som förespråkas av den lokala HR-strategen, eftersom de 

delar den lokala HR-strategens syn på att fler män behövs och att det kommer att göra det 

bättre för dem. Enligt Jaros (2010) är den affektiva uppslutningen en bättre form av 

uppslutning. Men medarbetarnas uppslutning delas inte av cheferna, vilket gör att det inte blir 

något av medarbetarnas uppslutning. För chefernas del finns det ingen större uppslutning, 

varken kring det jämställdhetsarbete som propageras för från högsta strategiska nivå eller det 

som kommer från den lokala HR-strategen. Däremot kan det sägas finnas en uppslutning och 

en samstämmighet kring vad cheferna själva ser som viktigt. För chefernas del blir det inte 

viktigt att arbeta för att få in fler män eftersom de inte delar förvaltningens syn på vilka 

fördelar det skulle ge. Problemet är inte bara att cheferna har svårt att få ner policyn till det 

konkreta, problemet är också att synen på jämställdhet skiljer sig åt både mellan central HR 

och lokal HR och mellan lokal HR och cheferna. Det kanske också kan vara en anledning till 

chefernas ovilja att arbeta med jämställdhet, eftersom det saknas en gemensam linje i det 

cheferna får till sig. Å ena sidan går de på utbildningar som ger dem en kunskap om 

jämställdhet som de inte ser hur de ska använda i sin dagliga verksamhet. Å andra sidan får de 

från förvaltningen höra om en annan form av jämställdhet som de inte vill använda i sin 

dagliga verksamhet. I det första fallet blir det ” det handlar inte om oss”, i det andra fallet ”så 

vill vi inte arbeta hos oss”.  

 Operativt motstånd mot det strategiska jämställdhetsarbetet 

Att få chefernas uppslutning leder inte till så mycket om det inte är den uppslutning som 

efterfrågas från strategiskt håll, om det nu inte är så att det inte efterfrågas en uppslutning utan 

bara status quo, i linje med Brunssons (2004) resonemang om att organisationen kan undvika 

förändringar. För om cheferna diskuterar jämställdhet med medarbetarna utifrån sin syn på 

jämställdhet, och skulle få medarbetarna engagerade i det, så är det ändå en uppslutning som 
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inte är organisationssanktionerad. Utan snarare riskerar att krocka med det jämställdhetsarbete 

som bedrivs från strategiskt håll. På så vis kan det strategiska jämställdhetsarbetet ses som ett 

motstånd mot det operativa. Vilket i sin tur ger en mer nyanserad bild av motstånd mot 

organisationsförändringar. Olika grupperingar har olika synsätt på vad som bör göras och hur 

det ska göras. Även Jacobsen (2013) menar att när det kommer till förändring i allmänhet kan 

finnas skillnader mellan de motiv som förändringsaktörerna har och de motiv som andra i 

organisationen ser som viktiga. När varken chefer eller medarbetare definierar jämställdhet 

som något som handlar om attityder och värderingar ställer de inte heller krav på förändringar 

i det. Om det strategiska jämställdhetsarbetet då går ut på detta, är risken att det leder till 

större motstånd från den operativa nivån, eftersom det skulle utmana den rådande 

genusordningen (Fürst Hörte & Isaksson, 2007). Men trots att det strategiska 

jämställdhetsarbetet i detta fall inte innefattar ett tydligt förändringsspår, stöter det ändå på 

motstånd eftersom synen på vad som är problemet och vad som är lösningen skiljer sig åt på 

de olika organisatoriska nivåerna.   

Chefernas förhållningssätt gentemot organisationens jämställdhetsarbete kan snarast ses som 

en form av apati, det vill säga första fasen av motstånd (Coetsee, 1999; Jacobsen, 2013). De 

går visserligen på utbildningarna och de finner dem intressanta, men de gör inget av det. Men 

när det kommer till förvaltningens jämställdhetsarbete, och det i sammanhanget tydliga kravet 

att aktivt välja män, kan chefernas agerande beskrivas som ett passivt motstånd (Coetsee, 

1999; Jacobsen, 2013) i det att de inte har för avsikt att följa de rekommendationerna. 

Cheferna menar att de vill anställa de som är bäst lämpade, och de vill också få möjligheten 

att anställa de som är bäst lämpade. Cheferna visar alltså i sitt agerande två olika former av 

motstånd, vilket kan bero på att det handlar om två olika organisatoriska nivåer. Det kanske är 

lättare att förhålla sig likgiltigt till det som kommer från högsta ort, det måste ändå gå igenom 

flera steg innan det kommer ner till cheferna. De direktiven som kommer från förvaltningen 

kan vara svårare att strunta i, och det gör också att motståndet uttrycks på ett annat vis.  

Cheferna vill komma till den punkten då kön inte längre spelar någon roll, därför motsätter de 

sig ett jämställdhetsarbete som innebär ett kompletteringstänk. Medarbetarna och de fackliga 

representanterna har däremot ett förhållningssätt som stämmer mer överens med den lokala 

HR-strategens. Men eftersom jämställdhet inte är något som diskuteras i arbetsgrupperna 

kommer det inte heller fram på vilket vis chefernas och medarbetarnas syn på jämställdhet 

skiljer sig åt i det dagliga arbetet. Det kan ses som att medarbetarna, de fackliga 

representanterna och den lokala HR-strategen har mer av ett anpassningsspår i sitt 

jämställdhetstänk, medan cheferna vill se något som skulle kräva ett förändringsspår men utan 

en plan (och kunskap?) om hur denna förändring ska uppnås. På ett vis kan chefernas 

motstånd förstås ut Hearns (2000) synvinkel – chefernas ovilja att arbeta med jämställdhet 

utifrån en kompletteringssyn kan ses som att de gör motstånd mot det anpassningsspår och det 

befästande av könsrollerna som är risken med den anpassningen. Samtidigt håller inte det 

argumentet riktigt heller, eftersom det bland cheferna även i nuläget finns en inställning om 

att det som de ser som orättvisor idag inte beror på kön utan att det handlar om individer. 

Chefernas motstånd kan därför dels ses som ett motstånd mot det kompletteringstänk som 

förvaltningen driver och dels som ett motstånd mot att lägga ett genusperspektiv på frågor 

som cheferna inte tycker har med kön och genus att göra. Detta motstånd kan dels ses som ett 

motstånd av första fasen (Coetsee, 1999; Jacobsen, 2013), att jämställdhetsarbetet är något 

som kan negligeras. Men det kan också ses som ett motstånd av andra fasen (Coetsee, 1999; 
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Jacobsen, 2013), i yttringar som att det inte handlar om kön, att vi måste komma bort från 

kvinnligt och manligt och så vidare.  

6.5 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur och varför motiven för att arbeta med jämställdhet 

kan skilja sig åt på olika organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i offentlig verksamhet. 

Syftet har jag brutit ner till två frågeställningar, som här kommer att besvaras: 

1. Hur motiveras jämställdhetsarbete på olika organisatoriska nivåer inom 

äldreomsorgen i en offentlig organisation? 

Det finns en skillnad i hur jämställdhetsarbetet motiveras på olika organisatoriska nivåer. 

Bland medarbetarna på den operativa nivån ses jämställdhet mer ur ett rättviseperspektiv, där 

män och kvinnor till stor del ses som olika men att denna olikhet inte bör innebära skillnader i 

villkor och status. Jämställdhet diskuteras här som en status- och kompletteringsfråga, där 

tanken är att männen (som är i minoritet) behövs för att de är olika kvinnorna och därför kan 

bidra med förbättringar även för kvinnorna.  

Bland cheferna på den operativa nivån finns det två skilda synsätt på jämställdhet. Det ena 

liknar medarbetarnas syn på jämställdhet ur ett kompletteringsperspektiv, med den skillnaden 

att fler män inte ses som en kompletteringsfråga i det att män som grupp är på ett visst sätt 

och bidrar med något enbart för att de är män. Men jämställdhet diskuteras även här ur ett 

rättviseperspektiv, att vi inte ska ha det sämre för att vi är kvinnor. Det andra 

förhållningssättet som också framkommer från cheferna är att det egentligen inte handlar om 

jämställdhet och kön, utan att det handlar om att vi är olika som individer och att det då blir 

fel att lägga ett jämställdhetsfilter på något som de ser som individberoende. 

Men, trots de skillnader som finns på den operativa nivån, delar de ändå synsättet att den egna 

arbetsgruppen redan är jämställd. Detta trots att chefernas och medarbetarnas syn på motiven 

för att arbeta med jämställdhet inte riktigt stämmer överens. Jämställdhet i den egna 

arbetsgruppen ses inte som något relevant att arbeta med av chefer och medarbetare. De motiv 

som lyfts fram på den operativa nivån för att arbeta med jämställdhet kommer istället att 

handla om motiv för organisationens jämställdhetsarbete. Det är ett arbete som de på den 

operativa nivån förväntar sig ska ske någon annanstans än av de själva på den operativa nivån. 

Även på den strategiska nivån framkommer skilda motiv för att arbeta med jämställdhet. På 

den lokala strategiska nivån (förvaltningsnivå) motiveras jämställdhet i likhet med den 

operativa nivån av ett rättviseperspektiv. Men på denna nivå motiveras jämställdhetsarbetet 

också av ett tydligt kompletteringsmotiv, här dock med den skillnaden mot medarbetarnas syn 

då medarbetarna menar att kompetens alltid går före kön medan kön på denna nivå ses som en 

kompetens i sig. På den centrala strategiska nivån motiveras jämställdhet med att det leder till 

utveckling, för både individ och organisation. Här ses jämställdhet varken som en rättvise- 

eller kompletteringsfråga. Den enda punkt där det finns en samsyn kring jämställdhet på alla 

undersökta nivåer är i synsättet att en ökad jämställdhet kommer att leda till att det blir bättre 

för alla.  

2. Hur kan de bakomliggande motiven för att arbeta med jämställdhet inom 

äldreomsorgen i en offentlig organisation förklaras?  

Analysen visar, i linje med den tidigare redovisade forskningen, att det finns en skillnad 

mellan hur jämställdhetsarbetet motiveras på den strategiska nivån jämfört med på den 
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operativa nivån. Motiven för att arbeta med jämställdhet går till stor del att härleda ur 

respondenternas definitioner på jämställdhet. Detta har även framkommit i tidigare forskning. 

Men analysen visar också att när dessa definitioner inte diskuteras, leder det till att det finns 

skilda motiv och skilda förhållningssätt till jämställdhetsarbete, inte bara mellan de 

organisatoriska nivåerna utan också inom de organisatoriska nivåerna. Det finns också 

skillnader på den operativa nivån i hur man ser på det egna verksamhetsnära 

jämställdhetsarbetet och hur man ser på organisationens jämställdhetsarbete.  

Även om det finns skilda förhållningssätt till jämställdhet inom den operativa nivån, leder inte 

dessa skillnader nödvändigtvis till någon skillnad i hur cheferna på den operativa nivån sedan 

förhåller sig till det jämställdhetsarbete som propageras för från strategiskt håll. Genom att 

analysera chefernas agerande med hjälp av teorier om uppslutning och motstånd mot 

förändringsarbete kan det konstateras att cheferna gör motstånd mot det jämställdhetsarbete 

som inte stämmer överens med vad de själva lägger i begreppet jämställdhet. Men detta 

innebär inte att de är motståndare till jämställdhet i sig, utan det beror snarare på att de inte 

delar de motiven för att arbeta med jämställdhet som framhålls av de strategiska nivåerna. Att 

det finns olika motiv på de strategiska nivåerna gör också att det inte finns någon tydlig linje i 

hur cheferna ska arbeta med jämställdhet, vilket möjliggör för cheferna att inte arbeta med 

det.  

Till stor del kan motiven för att arbeta med jämställdhet ses som att det finns en okunskap om 

genus, något som även den tidigare forskningen lyfter fram som vanligt förekommande i 

organisationers jämställdhetsarbete. Trots den kunskap som finns om genus inom 

forskarvärlden kommer denna kunskap inte organisationerna till del. Men det kan också 

diskuteras att om motiven från strategiskt håll är tillräckligt oklara och inte förmedlas tydligt 

till dem som förväntas arbeta med det, kan det leda till att jämställdhetsarbetet stannar vid att 

vara symboliska förändringar. Det pratas om jämställdhet och det beskrivs som något viktigt, 

men i realiteten händer det inte så mycket.  

Studien visar också att när de strategiska nivåerna pratar om jämställdhet med den operativa 

nivån utan att först diskutera vad jämställdhet innebär, finns det en möjlighet för cheferna att 

välja att inte arbeta med jämställdhet i den egna arbetsgruppen. Det gör att jämställdhet inte 

diskuteras med medarbetarna och det kommer inte heller fram att inte ens medarbetarna och 

cheferna delar en gemensam syn på vad jämställdhet innebär. Det verkar dock inte finnas 

någon bild av att jämställdheten i den egna arbetsgruppen på något vis hänger samman med 

de problemen och den ojämställdhet som medarbetare och chefer menar finns i organisationen 

som helhet. Det kan vara så att de synsätt som finns på den operativa nivån, både när det 

handlar om att män och kvinnor i grunden är olika och när det handlar om att kön inte är 

relevant, bidrar till att det fortfarande finns en orättvisa i organisationen. För ett synsätt som 

säger att män och kvinnor är olika och att män är bättre på att ställa krav, riskerar att leda till 

att det tas större hänsyn till männens anspråk än till kvinnornas, och att det förklaras med att 

det ligger i männens respektive kvinnornas natur. På samma sätt riskerar ett synsätt som säger 

att kön inte spelar roll att leda till att problemen inte behandlas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Agerandet på den operativa nivån riskerar därför att bidra till och 

upprätthålla de orättvisor som respondenterna på den operativa nivån upplever finns i 

organisationen. Det visar på vikten av att diskutera vad ett sådant komplext begrepp som 

jämställdhet innebär och vikten av att både arbeta strategiskt och operativt med jämställdhet 

och inte tro att det ena följer av det andra. Det räcker uppenbarligen inte med att utbilda 
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cheferna i den synen på jämställdhet som propageras för från strategiskt håll och sedan 

förvänta sig att dessa chefer ska arbeta med jämställdhet utifrån det i sina egna grupper.   
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7. Slutdiskussion 

Under denna rubrik diskuterar jag metodens betydelse för resultatet och det gör en 

återkoppling till tidigare forskning och teorier. Slutligen diskuterar jag studiens bidrag till 

forskningen och förslag på vidare forskning.  

7.1 Metodens betydelse för resultatet. 

Jag har strävat efter att få ett resultat som är generaliserbart, överförbart, även till andra fall än 

det undersökta. Även om avsikten med studien var att undersöka flera organisationer och 

undersökningen enbart har genomförts inom en organisation har jag genom att göra 

noggranna och täta beskrivningar av det som undersökts (Denscombe, 2009:383) hoppats 

kunna presentera ett resultat som är överförbart även till andra organisationers 

jämställdhetsarbete. Då resultatet visar att den skillnad som tidigare forskning tar upp mellan 

privata och offentliga organisationers motiv för att arbeta med jämställdhet inte är lika tydlig i 

den undersökta organisationen, kan resultatet vara överförbart inte bara till andra offentliga 

organisationer, utan kanske även till privata organisationer. Kanske är resultatet mest 

överförbart till andra kvinnodominerade organisationer där det finns vissa mindre 

arbetsgrupper som domineras av män.  

Inledningsvis fanns det en tanke om att undersöka jämställdhetsarbetet inom flera 

organisationer. Denna tanke släppte jag dock under uppsatsprocessens gång då jag bedömde 

det som svårare att hinna samla in tillräckligt mycket empiriskt material och bearbeta detta 

utan att det mer blev en skrapning på ytan. Eftersom undersökningen istället utformades så att 

det fanns en möjlighet att jämföra inom organisationen ansågs den jämförande aspekten av 

undersökningen ändå kunna tillgodoses. Dock hade en undersökning av flera organisationer 

sannolikt kunnat visa en både bredare bild av motiven bakom jämställdhet, på samma vis som 

fler intervjuer med andra respondenter sannolikt hade gjort att aspekter som inte framkom i 

denna undersökning framkommit. Jag har dock strävat efter att genomföra tillräckligt många 

intervjuer för att en mättnad ska sägas ha uppstått.   

Under arbetet med denna studie gjordes ett medvetet val att vänta med att kontakta 

organisationer där undersökningen kunde genomföras tills syftet var väl genomarbetat. Detta 

för att jag i större mån ville kunna styra över vad som skulle undersökas än om 

organisationerna hade varit med i processen tidigare. Erfarenheter från tidigare uppsatsarbeten 

(egna och andras) visade att organisationer gärna hade synpunkter på hur och vad som skulle 

undersökas. Det kan givetvis vara en fördel att studien växer fram i samarbete med en 

organisation, eftersom inblicken i organisationen i ett tidigt skede kan visa vad som kan 

undersökas just där. Samtidigt har jag strävat efter att ha ett syfte som inte är specifikt för en 

organisation, och därmed fanns det flera organisationer att ta kontakt med när det var dags att 

genomföra själva undersökningen. En nackdel med detta tillvägagångssätt har dock varit att 

själva datainsamlingen har skett något senare än vad som först var planerat, men det har också 

gjort att det fanns tid att innan datainsamlingen noga tänka över metodval och vara väl insatt i 

tidigare forskning och teorier inom området.  

Eftersom studien har genomförts med ett abduktivt förhållningssätt och insamlingen av det 

empiriska materialet har skett parallellt med bearbetningen och analysen av det, har det som 

framkommit i de tidigare intervjuerna kunnat användas i de senare. Men detta betyder också 

att den ordningen som intervjuerna genomfördes i kan ha påverkat det resultat som 

framkommit i dem. Den första intervjun som gjordes var med lokal HR-strateg på 
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förvaltningen, den sista var med HR-strateg på HR-kontoret. Däremellan gjordes intervjuer 

med fackliga representanter, medarbetare och chefer. Intervjun med lokal HR-strateg 

planerades in som den första intervjun, eftersom tanken var att det skulle kunna ge 

bakgrundsinformation som kunde användas för de andra intervjuerna. Intervjun med central 

HR-strategen genomfördes för att få svar på några av de frågor som hade väckts dels under 

intervjuerna av respondenterna själva, men också frågor som uppstått under bearbetning och 

analys av materialet. Om dessa två intervjuer hade genomförts i en annan ordning hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut, nu blev de istället som en inledning och avslutning som 

kunde rama in det som framkommit i de andra intervjuerna. Innan datainsamlingen 

påbörjades fanns det en farhåga från mig om att det kunde vara svårt att ställa frågor om 

jämställdhet till framför allt medarbetarna utan att det enkom skulle handla om deras agerande 

mot kunderna. Detta visade sig helt komma på skam, det var snarare som att det fanns ett 

uppdämt behov av att få prata om sin egen arbetssituation och sina egna villkor. Mycket av 

det som de upplever som problem kan kopplas till jämställdhet, även om de inte själva kanske 

alltid har pratat om det och sett det som en jämställdhetsfråga. Det kan ha varit det som bidrog 

till att det blev så intressanta diskussioner av det.  

När det gäller urvalet av cheferna har de som haft tid och möjlighet ställt upp för en intervju. 

Samtliga av dessa chefer har, även om de har tagit upp vad de tycker fungerar mindre bra, 

uttryckt att de verkligen gillar och trivs med sitt arbete. Det kan dock tänkas att de chefer som 

avböjt medverkan, oftast med hänvisning till tidsbrist, skulle uttrycka en annan åsikt om 

jämställdhet. Av de intervjuade cheferna har samtliga ansett att jämställdhetsarbetet och 

jämställdhetsfrågor är viktigt, även om de menar att de nog inte arbetar så mycket med det 

eller tänker så mycket på det eftersom de har annat att göra. Validiteten på resultatet kan ha 

påverkats av att en av cheferna spred vidare min förfrågan om respondenter. Det är möjligt att 

tänka sig att chefen i fråga pratade mer med de chefer som hon visste hade liknande åsikter 

som henne själv. Men dels framkom det i intervjuerna meningsskiljaktigheter mellan cheferna 

och dels fick även jag det mail som vidarebefordrats till cheferna, varigenom jag såg att 

mailet var skickat till alla chefsgrupper. Det är också möjligt att det bland de chefer som inte 

intervjuats kan finnas de som inte ser jämställdhet som en relevant fråga. Men eftersom 

deltagandet var frivilligt kan det också göra att det är de chefer som brinner för sitt arbete som 

tar sig tid att ställa upp. Flera av cheferna, och de intervjuade överlag, uttryckte också att 

intervjufrågorna hade gett dem en tankeställare och eftertanke kring hur de ser på 

jämställdhetsarbetet, vilket förmodligen var vad de hoppades på när de tackade ja till att 

medverka. Men en chef som upplever att tiden inte räcker till kanske snarare ser en förfrågan 

om en intervju som en ytterligare belastning och avböjer därför medverkan. Det kanske är de 

cheferna som är svårast att nå i ett jämställdhetsarbete (eller förändringsarbete överlag), 

speciellt som mycket av jämställdhetsarbetet oftast ligger på cheferna själva att diskutera med 

medarbetarna.  

Från början fanns en tanke om att även genomföra intervjuer och/eller fokusgrupper med 

sjuksköterskor. Det var också därför det genomfördes en intervju med en respondent från 

Vårdförbundet. Att detta sedan inte gjordes finns det flera anledningar till. Dels utgör 

undersköterskorna och vårdbiträdena en mycket större del av de underställda. Det ansågs 

därför som rimligt att respondenten från Vårdförbundet kunde representera de sjuksköterskor 

som finns medan det behövdes fler respondenter från medarbetarna. Det verkar dessutom 

finnas en antydan till konflikt mellan sjuksköterskor och undersköterskor gällande 

arbetsuppgifter och arbetsfördelning, som jag valt att avstå från att gräva vidare i. Att 
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kontaktpersonen inte förmedlade de överenskomna kontaktuppgifterna gjorde också det svårt 

att få tillträde till sjuksköterskorna, och jag valde att istället koncentrera mig på att få tag i 

chefer som respondenter. Baserat på det empiriska material som framkommit i 

undersökningen finns det en hel del likheter mellan sjuksköterskornas och undersköterskornas 

arbetssituation och jämställdhet, men det finns också skillnader. Bland annat i att 

sjuksköterskorna har en högskoleutbildning och kan sägas vara en mer heterogen grupp än 

undersköterskorna. Detta baserar även på Lindgren (1992) som då, för snart 25 år sen såg 

skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Det hade därför varit intressant att 

genomföra en likande undersökning som denna med fokus på sjuksköterskor och deras syn på 

jämställdhet, men det ryms inte inom denna undersöknings begränsade tidsram.  

7.2 Återkoppling till tidigare forskning och teorier 

Min undersökning stöder den tidigare forskning som visat att det ofta finns en okunskap om 

hur genus görs och hur genusordningen ser ut i organisationer. Den stöder också den 

forskning som visar att jämställdhet i organisationer ofta motiveras med att det kommer att 

leda till förbättringar i organisationer och att eventuella nackdelar inte diskuteras. Däremot 

visar den inte att den offentliga organisationen motiverar sitt interna jämställdhetsarbete 

utifrån ett rättviseperspektiv, som den tidigare forskningen menade att offentliga 

organisationer ofta gör, utan att den främsta motivationen från strategisk nivå är att 

jämställdhet leder till utveckling för organisationen i stort och för medarbetarna. Det finns 

däremot ett starkt rättvisemotiv på den operativa nivån, men denna syn på jämställdhet har 

inte fått gehör högre upp i organisationen. Min uppsats visar också att det kan vara intressant 

att analysera jämställdhetsarbete även med hjälp av annan forskning och andra teorier än 

enbart genusteorier. Jag har analyserat mitt empiriska material med hjälp av begrepp som 

symbolisk förändring, uppslutning och motstånd till förändring för att visa att det finns fler 

sätt att se på motiven och agerandet kring dessa motiv än de förklaringar som ges genom att 

analysera det genom att använda sig av genusteorier.  

7.3 Vetenskapligt bidrag och vidare forskning  

7.3.1 Studiens bidrag till vetenskapen. 

Studiens bidrag till vetenskapen består i att undersökningen har gjorts i en kvinnodominerad 

verksamhet, vilket inte är den vanligaste platsen att undersöka jämställdhetsarbete på. Men 

uppsatsen lyfter också fram att det på dessa arbetsplatser kan finnas andra förväntningar på 

männen än vad det kanske finns på kvinnor inom mansdominerade arbetsplatser. Dessa 

förväntningar handlar inte enbart om en bättre arbetsmiljö och förändrade attityder, utan också 

om att männen förväntas säga ifrån och stå upp för dåliga arbetsvillkor på ett annat sätt än vad 

kvinnorna själva gör. Detta är förväntningar som den tidigare forskningen inte tar upp på 

motsvarande sätt i mansdominerade branscher.  

Skillnaden mellan motiven för det allmänna och det verksamhetsnära jämställdhetsarbetet kan 

bidra med en förklarning till varför det är så svårt att arbeta med jämställdhet inom en 

organisation. Min undersökning visar inte att det finns en ovilja eller negativ inställning till 

jämställdhet, undersökningen visar snarare att eftersom jämställdhet kan motiveras av och ses 

utifrån så skilda aspekter, blir det också svårt att prata om jämställdhet utan att först diskutera 

vilket förhållningssätt och vilka motiv de olika aktörerna har för att arbeta med det. Det 

saknas i den undersökta organisationen en sammantagen bild om vad jämställdhet är och 

innebär, vilket gör att de olika aktörerna går in i arbete med sin egen bild av det betyder. Det 
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är något som även framkommit i tidigare forskning. Vad som däremot inte framkommit i den 

tidigare forskningen, är den skillnad mellan motiven för det allmänna och det 

verksamhetsnära jämställdhetsarbetet som framkommer i denna undersökning. Ytterligare 

forskning behövs för att undersöka denna skillnad närmare och för att se vilka implikationer 

det kan få för organisationers jämställdhetsarbete. 

7.3.2 Förslag på vidare forskning.  

När respondenterna ombads beskriva sin definition på jämställdhet var det flera som även 

lyfte in ett mångfaldsperspektiv här, att det inte bara handlar om kön utan också aspekter som 

ålder, etnicitet, sexuell läggning och så vidare, men eftersom undersökningen är avgränsad till 

att undersöka jämställdhet har detta inte undersökts närmare. Däremot är det värt att lyfta 

fram för vidare forskning. Resultatet visar att mycket av det som skulle kunna drivas som 

jämställdhetsfrågor mest är symboliska förändringar, att det handlar mer om att visa upp en 

politisk korrekt bild än att faktiskt ändra något. Är det då samma sak med mångfaldsarbetet? 

En chef menade att om man satsade på att få in fler nyanlända i vårdyrket skulle man nog ha 

en mer stabil och lojal yrkesgrupp, eftersom de förmodligen skulle vara nöjda med att få en 

fast arbetsplats inom vården. Men samtidigt, vad gör det med statusen på yrket då? Kan det 

leda till att vi byter ut lågavlönade kvinnor mot lågavlönade nyanlända men behåller de dåliga 

villkoren?  

Det hade kunnat vara intressant att genomföra en fokusgrupp med enbart manliga 

medarbetare för att se hur de ser på jämställdhetsarbete och om det är något som de anser är 

till fördel för dem. Men eftersom flera tidigare undersökningar har visat att män i 

kvinnodominerade branscher lyfts fram just för att de är män, är det inte säkert att det 

resultatet hade skiljt sig åt från tidigare undersökningar. Då ansågs det som intressantare att 

undersöka kvinnors syn på jämställdhetsarbetet inom en kvinnodominerad bransch. Men det 

visade sig att männen som grupp tog väldigt stor plats ändå. Att få fler män att arbeta inom 

vården såg av flera respondenter som en lösning på många problem, att fler män kunde leda 

till andra problem fanns det mindre kunskap om. Det hade därför varit intressant att 

genomföra undersökningar med män i kvinnodominerade branscher för att se hur de upplever 

och hanterar de förväntningarna som kvinnorna kan ha på dem.  

Tidigare har störst fokus lagts på medarbetares uppslutning och motstånd till förändring. Min 

undersökning visar att när det kommer till jämställdhetsarbete är även chefernas uppslutning 

och motstånd av vikt. Om detta finns det inte mycket tidigare forskning. Det hade därför varit 

intressant att se fler undersökningar om hur chefernas agerande kan förklaras och förstås, 

eftersom de i detta fall har ett stort ansvar för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas på 

operativ nivå. Det är frågor som även kan vara aktuella när det kommer till andra former av 

förändringsarbete, för om inte cheferna anammar den förändring som är beslutad om på högre 

ort kan de ha stor makt att påverka om och hur förändringsförsöket utvecklas. Att mången 

förändring kan ses som en symbolisk förändring kanske även kan förklaras med att chefernas 

valmöjligheter och inställning har stor påverkan på hur genomförd förändringen blir, men att 

det saknas kunskap om hur just cheferna på operativ nivå kan påverka den tänkta 

förändringen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: ålder, anställningstid, arbetsuppgifter.  

Vad betyder jämställdhet enligt dig?  

Vad innebär en jämställd organisation enligt dig? 

1a) Fokusgruppsdiskussionsunderlag medarbetare 

1. Hur/på vilket vis motiveras jämställdhetsarbetet av cheferna? Lyfter medarbetarna 

frågan själva? 

2. Hur ser ni som medarbetare på motiven för att arbeta med jämställdhet? Varför är det 

viktigt/oviktigt att arbeta med jämställdhet inom organisationen? För vem är det 

viktigt med en jämställd arbetsplats/organisation? För medarbetaren, för chefen, för 

organisationen? För kunden? För samhället?  

3. Är jämställdhet något som diskuteras i det dagliga arbetet? I så fall hur?  

4. Har jämställdhetsarbetet gett något resultat? Vad/vilket? Ge exempel 

5. Finns det ett jämställdhetsarbete idag som är anpassat till er arbetssituation eller ser ni 

det mer som att det är skrivet för någon annan, någon annanstans?  

6. Ser ni jämställdhet som ett mål i sig eller är det ett medel för att komma till rätta med 

andra problem? Till exempel att en jämställd organisation är mer konkurrenskraftig 

eller att jämställdhet skulle leda till bättre arbetsmiljö för alla anställda?  

7. Innebär organisationens jämställdhetsarbete att alla kommer att få det bättre? Eller 

finns det en syn på jämställdhet som innebär att för att det ska bli bättre för några som 

kommer det att leda till förändringar/försämringar för andra jämfört med dagens 

situation?  

1b) Intervjuguide/fokusgruppsdiskussionsunderlag chefer 

1. Vad motiverar dig att arbeta med jämställdhet?  

2. Hur motiverar ni som chefer jämställdhetsarbetet för medarbetarna? Lyfter 

medarbetarna frågan själva? 

3. Hur motiveras arbetet med jämställdhet för er som chefer från en högre nivå inom 

organisationen? Varför är det viktigt/oviktigt att arbeta med jämställdhet inom 

organisationen? Ur vilket perspektiv/för vem är det viktigt med en jämställd 

arbetsplats/organisation? För medarbetaren, för chefen, för organisationen? För 

kunden? För samhället? 

4. Är jämställdhet något som diskuteras? Dels i det dagliga arbetet med medarbetarna 

och dels chefer emellan. Hur diskuteras det? Vad tas upp när det diskuteras? Vad har 

det resulterat i? 

5. Finns det ett jämställdhetsarbete idag som är anpassat till er arbetssituation som chefer 

eller ser ni det mer som att det är skrivet för någon annan, någon annanstans?  



 
 

 

6. Ser ni jämställdhet som ett mål i sig eller är det ett medel för att komma till rätta med 

andra problem? Till exempel att en jämställd organisation är mer konkurrenskraftig 

eller att jämställdhet skulle leda till bättre arbetsmiljö för alla anställda?  

7. Innebär organisationens jämställdhetsarbete att alla kommer att få det bättre? Eller 

finns det en syn på jämställdhet som innebär att för att det ska bli bättre för några som 

kommer det att leda till förändringar/försämringar för andra jämfört med dagens 

situation?  

1c) Intervjuguide jämställdhetsansvarig 

1. Vad motiverar dig att arbeta med jämställdhet?  

2. Hur motiveras organisationens arbete med jämställdhet till organisations anställda 

(chefer och medarbetare)?  

3. Ur vilket perspektiv/för vem är det viktigt med en jämställd arbetsplats/organisation? 

För medarbetaren, för chefen, för organisationen? För kunden? För samhället? 

4. Hur diskuteras ämnet jämställhet med chefer och medarbetare inom organisationen? 

Är det något som förs på tal när det finns med som en punkt på dagordningen eller är 

det ett ämne som alltid är relevant på ett eller annat sätt? Har jämställdhetsarbetet gett 

något resultat? Vad/vilket? Ge exempel. 

5. Ser du jämställdhet som ett mål i sig eller är det ett medel för att komma till rätta med 

andra problem? Till exempel att en jämställd organisation är mer konkurrenskraftig 

eller att jämställdhet skulle leda till bättre arbetsmiljö för alla anställda? 

6. Innebär organisationens jämställdhetsarbete att alla kommer att få det bättre? Eller 

finns det en syn på jämställdhet som innebär att för att det ska bli bättre för några som 

kommer det att leda till förändringar/försämringar för andra jämfört med dagens 

situation?  

1d) Intervjuguide facklig representant. 

1. Vad motiverar dig att arbeta med jämställdhet? 

2. Hur/på vilket vis motiveras jämställdhetsarbetet av cheferna till er som fackombud? 

Lyfter medarbetarna frågan själva? 

3. Hur ser ni som fackombud på motiven för att arbeta med jämställdhet? Varför är det 

viktigt/oviktigt att arbeta med jämställdhet inom organisationen? För vem är det 

viktigt med en jämställd arbetsplats/organisation? För medarbetaren, för chefen, för 

organisationen? För kunden? För samhället? 

4. Är jämställdhet något som diskuteras i det dagliga arbetet (med era medlemmar, på 

arbetsplatserna, med cheferna)? I så fall hur?  

5. Har jämställdhetsarbetet gett något resultat? Vad/vilket? Ge exempel. 

6. Finns det ett jämställdhetsarbete idag som är anpassat till den rådande arbetssituation 

eller ser ni det mer som att det är skrivet för någon annan, någon annanstans?  



 
 

 

7. Innebär organisationens jämställdhetsarbete att alla kommer att få det bättre? Eller 

finns det en syn på jämställdhet som innebär att för att det ska bli bättre för några som 

kommer det att leda till förändringar/försämringar för andra jämfört med dagens 

situation?  

8. Ser ni jämställdhet som ett mål i sig eller är det ett medel för att komma till rätta med 

andra problem? Till exempel att en jämställd organisation är mer konkurrenskraftig 

eller att jämställdhet skulle leda till bättre arbetsmiljö för alla anställda? 

  



 
 

 

Bilaga 2: Respondenterna 

Kort presentation av respondenterna (samtliga är kvinnor): 

A: Lokal HR-strateg på omvårdsförvaltningen. 

B: enhetschef äldreboende 

C: enhetschef äldreboende 

D: facklig representant Vårdförbundet 

E: facklig representant Kommunal 

F1: fokusgrupp tre enhetschefer hemtjänsten 

F2: fokusgrupp medarbetare äldreboende, tre undersköterskor och tre vårdbiträden. 

G: HR-strateg på kommunkontoret.  

Samtliga enhetschefer har arbetat som chef minst tio år inom förvaltningen, flera av dem har 

arbetat som enhetschef på både boende och inom hemtjänsten. 
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