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Abstract 
 
 
UN is a non-governmental organization which should promote gender equality within the 

organization. It is an organization which is based on human rights and claims that in order to 

solve the problem of poverty, famine and development we need to promote women’s status. 

In Sweden there is a strong tradition of gender balanced representation at the governmental 

level and this perspective raise the question if there is a spill-over effect to the civil society as 

in the case of a non-governmental organization. This makes it interesting to look at if a non-

governmental organization which is not under state control work for gender equality within 

their own organization. What does the gender equality pattern look like in a sphere that is not 

controlled by the government? Does it work by itself? The main purpose of this thesis is 

therefore to examine opinions about the gender balance within the Swedish UN-movement. 

               In order to understand and analyse the gender equality context within UN, 

interwievs with chairmens for each UN-district in Sweden was conducted and it was found 

that there was no active promotion of this issue within the organization. Instead, the survey 

showed that the promotion of gender equality issues was directed towards other societys. To a 

certain extent it was also shown that women’s understanding of UN as a gender equal 

organization was less prominent than men’s understanding. This thesis concluded therefore 

that gender equality does not work by itself in the civil sphere. Instead, it seems as if work for 

gender balance needs directive and control from the government in order to function.  
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1 Inledning 

 
  

  

Fundamentally, the United Nations should be driving the gender agenda. It’s the 

world body with the greatest reach, and everything that underpins its legitimacy 

speaks to equality.1  

  

Jämställdhet borde vara en prioriterad fråga inom FN. FN är en organisation som säger sig 

arbeta aktivt med genusperspektiv, bland annat i de mål och visioner som FN arbetar för. 

Det är en organisation som utgår från mänskliga rättigheter, inte manliga, och som i flera 

avseende har en stor medvetenhet kring genusproblematik. Detta har dock inte alltid varit 

en självklarhet utan medvetenheten att kvinnors rättigheter och fattigdom ofta går hand i 

hand har på senare år uppmärksammats och resulterat i att man tagit genusproblematik på 

större allvar. Man har insett att fattigdom och konflikter kan förstås bättre utifrån ett 

feministiskt perspektiv men detta har inte automatiskt lett till att FN själv verkligen tagit 

upp jämställdhet på den egna dagordningen inom organisationen. 1998 slogs det fast i 

FN:s generalförsamling att fördelningen mellan män och kvinnor på alla poster i FN 

systemet ska vara 50 procent år 2000. I dag, år 2007 kan vi konstatera att detta mål står 

långt ifrån verkligheten inom FN internationellt sett. 1999 var fördelningen av kvinnor på 

de högsta posterna mindre än tio procent. På den högsta positionen inom FN som 

generalsekreterare har vi fortfarande inte sett en kvinna. Samtidigt som vi ser att männen 

är högst i topp inom FN-organisationen internationellt sett ser vi även att det i botten 

arbetar mest kvinnor.2  

2005 fyllde FN 60 år och man begrundar just nu FN:s roll och vilka nödvändiga 

reformer som måste tas inom organisationen. I Sverige har vi ett annat kontext, vi är för 

många länder ett föregångsland gällande kvinnorepresentation och historiskt sett har vi 

använt oss av en speciell metod för att nå våra jämställdhetsmål inom den statliga sfären. 

Det finns flera anledningar till Sveriges relativt höga andel kvinnor i politiken, varav en av 

                                                
1 Lewis Stephen, 2005: 112. 
2 Jansson, 2000: 18. 
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dessa är en medveten satsning på att det skall vara ”varannan damernas”.3  Man kan fråga 

sig om detta synsätt, som har varit ett de ledande metoderna för vår kvinnorepresentation i 

svensk politik, har smittat av sig på det civila samhället och frivilligorganisationer4 eller 

om det är just den statliga kontrollen som har varit det avgörande?  

Ur demokratisynpunkt är det viktigt att diskutera hur man bäst använder en 

representativ demokratimodell, t.ex. genom diskussionen om idéernas kontra närvarons 

politik. Detta ämne är även motiverat såtillvida att det är det civila samhället som 

undersöks - hur jämställdhetens krafter verkar under en sfär som är fristående från staten 

kontra den statliga. Jämställdhet5 som forskningsobjekt möjliggör för feministisk teori 

som utgångspunkt och denna kommer således att användas som teoretiskt ramverk för min 

studie. Detta innebär således att mitt problemområde har upptäckts genom en feministisk 

infallsvinkel likaledes ställs mina frågor från detsamma, målet är att skapa en integrerad 

helhet som tar avstamp i ett feministisk förhållningssätt. 

Jag har tidigare gett en kort presentation till hur FN:s jämställdhet ser ut 

internationellt sett men hur inkorporerat är jämställdhet i FN-rörelsen i Sverige?  Hur 

arbetar en frivillig rörelse som ska ha ett genusperspektiv utåt i de mål och visioner man 

vill föra fram med jämställdheten inom organisationen - i vilken omfattning ser 

organisationerna till att leva som man lär? Om FN nu tillskriver sig själv som en 

organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet borde den rimligen 

prioritera jämställdheten inom organisationen. Frågan som följer blir då – Är FN i Sverige 

en jämställd organisation?        

       

  

   1.1 Syfte 
 

Mitt övergripande syfte är att diskutera den frivilliga sfären i relation till den offentliga när 

det gäller jämställdhet. Vi vet mycket om hur den offentliga sfären bedriver sitt 

jämställdhetsarbete. Nu ska vi istället se hur det står till inom det frivilliga området. Med 

andra ord – om man släpper jämställdhetsarbete till den privata sektorn och det civila 
                                                
3 Freidenvall, 2006: 21f. 
4 En negativ definition av frivilliga organisationer är att det inte är en offentlig sektor, företag eller hushåll. Detta 
diskuteras närmare i kapitlet Tidigare forskning 3.2. 
5 Nationalencyklopedins definition av jämställdhet lyder: Ett tillstånd som anses råda antingen när män och 
kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma 
ställning och inflytande. (Ullenhag, 1993:275). Detta diskuterar närmare i avsnitt 2.1.2 Jämställdhet – En 
definition. 
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samhället, kan den då hantera det på ett tillfredställande sätt? Jämställdhetsarbetet inom 

statens ramar kontrolleras medan det civila samhället står utanför statliga kontroller, detta 

gör det intressant att se om det är avgörande med insyn och kontroll för hur 

jämställdhetsarbete fungerar, eller, om det civila samhället redan är genomsyrat av 

jämställdhet och på så vis redan inkorporerat i arbetet. Med mitt val av fall, FN, som 

rimligen borde vara jämställt ger detta att jag arbetar mot en del av denna sektor där 

jämställdhet borde finnas. Min uppsats kan dock endast göra anspråk på att svara på en del 

av detta. Det mer specifika syftet är att undersöka jämställdheten i Svenska FN-förbundet. 

 

 

1.2 Frågeställning 
 

Eftersom mitt syfte med studien är att undersöka jämställdheten inom FN-förbundet behöver 

jag översätta och formulera en forskningsfråga som motsvarar syftet. Mina två frågor skall 

tillsammans svara för att mitt syfte uppnås.  

 

• Hur uppfattas jämställdhetsarbetet i Sveriges FN-rörelse av ordföranden 

inom FN-distrikten? 

• Skiljer sig mäns och kvinnors uppfattning åt hur jämställt FN är? 

     

För att kunna besvara mina frågeställningar utifrån det material jag använt mig av är det av 

relevans att introducera de verktyg som jag använder för att kunna bemöta mina 

frågeställningar.  

   

 

1.3 Metod 
 

Min uppsats är en deskriptiv uppsats. I studier kring ämnen som inte har undersökts tidigare 

är det av vikt att först och främst börja undersökningen med att ta reda på hur det faktiskt 

ser ut, därefter kan man pröva förklaringar till varför det ser ut som det gör. I mitt fall finns 

ingen tidigare forskning om huruvida FN är en jämställd organisation eller ej, därav gäller 

det att inleda på ruta ett – att beskriva.  
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Anledningen till att mitt val föll på att studera just en frivilligorganisation som 

exempel av en icke statligt driven aktör är flera. Dels innehar forskning om frivilliga 

organisationer ett tomrum.6 Denna sfär har blivit något bortglömd i diskussionen om 

jämställdhet när det mer debatteras om huruvida näringslivet hanterar jämställdhet 

tillfredställande eller ej. En annan orsak till varför just frivilliga organisationer är intressanta 

att studera är att de innehar en särställning i och med att det rör sig om frivilligt arbete utan 

vinstsyfte. Det finns ingen hierarkisk uppbyggd utan det rör sig mer om en stark 

demokratisk kultur genom att alla är där frivilligt. I näringslivet finns en 

prestationsbedömning som bygger på ett vinstsyfte. 

Min metod för att besvara mina frågeställningar är att undersöka uppfattningar och 

åsikter hos ordföranden i FN-distrikten. Dessutom fungerar ordföranden även som 

informanter i den mån att de svarar på hur deras distrikt arbetar med jämställdhet. Mitt 

upplägg för att nå detta är genom att genomföra intervjuer. Min ambition när jag började 

skissa på hur studien skulle gå tillväga var även att ta reda på den faktiska könsfördelningen 

av alla medlemmar i FN-rörelsen. Detta visade sig inte vara möjligt då dessa siffror inte 

gick att få tag på vilket framkom genom en förundersökning. Det hade varit intressant att se 

till som ett komplement till intervjuerna men istället fokuserade jag mer på 

könsfördelningen av antalet tillsatta platser inom distriktet. Att räkna antalet män och 

kvinnor bland medlemmar kunde dessutom ha tagit för mycket fokus då jämställdhet 

innefattar flera aspekter och då det även gäller att komma åt det som sitter i väggarna hos 

organisationen.  

Valet föll först på att använda mig av enkäter som studieunderlag, detta 

genomfördes men resultatet förkastades på grund av för dålig svarsfrekvens. Däremot 

användes enkäterna som en pilotstudie vilket gav feedback på frågorna. Intervjuer 

upplevdes som en mycket bättre strategi, dels finns chansen till följfrågor, respondenterna 

styrs inte i sina svar utan blir mer fria att uttrycka sig, man fann en mer tillfredställande 

helhet och med intervjuer finns chansen att reda ut missförstånd. Man får även ut en 

spontanitet i svaren men framförallt fick jag en mycket högre svarsfrekvens. Av 23 

ordföranden svarade sju stycken personer på enkäten trots påminnelse. En bra anledning för 

att använda sig av enkäter istället för intervjuer vore att svaren i enkäterna är mer 

jämförbara. För min frågeställning där jag frågar mig om svaren skiljer sig mellan könen 

                                                
6 Stark, Hamrén 2000: 61. 
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skulle detta förenkla analysarbetet, men mina intervjusvar är genomgående tydliga och jag 

ämnar se till helheten av svaren.  

Med intervjuer fick jag nästan maximal svarsfrekvens, dock två bortfall eftersom 

intervjuandet fick fortsätta tills teoretisk mättnad uppstod. Teoretisk mättnad uppstår när 

inga fler aspekter i svaren framkommer utan då det är samma tankesätt som kommer fram 

hos mina respondenter.7 Om det visar sig att det finns ett visst antal sätt att svara och om det 

inte hade gjort någon skillnad om jag hade intervjuat 20 personer till eftersom jag hade fått 

samma svar, kan man hävda att teoretisk mättnad infunnit sig. Med andra ord, jag fortsatte 

att intervjua ordföranden tills det inte fanns fler aspekter av vad som sades eller tills man har 

kartlagt alla möjliga svar. Det kan anses som godtyckligt för när teoretisk mättnad 

egentligen framkommer men det visade sig ganska tydligt i början av datainsamlingsstadiet 

att det var samma mönster i svaren och att samma teman ständigt återkom.  

Ordföranden i FN-distrikten är 23 stycken. 13 män och 10 kvinnor och distrikten är 

jämt fördelade över hela landet. Två av intervjuerna var besöksintervjuer och 12 stycken 

telefonintervjuer, sammanlagt 14 intervjuer. Besöksintervjuer hade definitivt varit att 

föredra med alla intervjupersoner men på grund av begränsade resurser och den omfattande 

tid det hade tagit var detta inte möjligt. Vid ett personligt möte bildas ett mer naturligt 

samtal och med en dynamik och förtrolighet som inte framkommer i samma utsträckning 

vid telefonintervjuer. Besöksintervjuerna skedde båda på intervjupersonernas kontor i 

respektive arbetslokal, besöksintervjuerna var båda dryga en timme var, och skedde utan 

bandspelare. Det kan anses som en fördel att använda en bandspelare eftersom man kan gå 

tillbaka och få en exakt uppfattning av vad som sades. I mitt fall ansåg jag det dock finnas 

större fördelar med att anteckna vad som sades istället. När man skriver tar det lite längre tid 

och det blir en naturlig tystnad och paus när man skriver ner ett svar. Detta ger respondenten 

en extra betänketid som inte känns pressad av en pinsam tystnad utan istället ges ett tillfälle 

att ”mjölka” ur svaret och ge tid för eftertanke. Genom att gå igenom intervjun och skriva 

rent direkt efter intervjun minimeras eventuella missförstånd som annars senare kan 

uppkomma genom felskrivningar.  

Alla ordföranden informerades om intervjun genom e-post, där även anonymiteten 

försäkrades vilket ännu en gång sades innan intervjun. Telefonintervjuerna tog något mindre 

tid än besöksintervjuerna, omkring 35 min långa, och respondenter ringdes upp oftast under 

                                                
7 Esaiasson, 2004: 187. 
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eftermiddagar men även andra tider. Ibland skedde intervjun direkt men det hände ofta att 

man kom överens om en annan tid och dag.  

 

 

1.3.1 Urval och avgränsning 

I min undersökning har jag gjort ett urval. Jag valde att studera FN-distrikten istället för att 

undersöka FN-föreningarna eller FN-ledningen centralt.8 Detta val gjordes mot att 

ordföranden i distriktet kan anses ha inseende på hur man arbetar på det större planet, alltså 

hur hela distriktet fungerar och har därför en bättre insyn än ordföranden i föreningarna. Till 

exempel är de flesta av ordföranden i distrikten även ordföranden eller avgående ordförande 

i en förening i distriktet. En annan anledning till varför föreningsordföranden inte är 

ultimata respondenter för min studie är att en variabel som föreningskultur hade kunnat 

påverka mitt resultat. På lokal nivå hade svaren kunnat bli mer intima och lokala i den 

mening att interna strider eller dylikt kunde ha tagit fokus från det som undersöks. 

Dessutom hade mitt resultat kunnat bli felbedömt i den mening att just den föreningen hos 

den ordförande jag intervjuade skulle kunna vara inaktiv, med ett helt distrikt är risken liten 

att alla föreningar skulle vara inaktiva och ge en felaktig bild av hur man arbetade. 

Hade jag istället valt att söka mina svar hos den centrala ledningen i FN-rörelsen 

kunde det kunnat ses som för långt bort ifrån det faktiska, praktiska arbetet. Det är heller 

inte frivilligt arbete som bedrivs centralt i första hand utan arbete mot arvode. Under mitt 

förarbete för denna studie, hösten 2005, besökte jag FN:s förbundsstyrelse i Stockholm för 

att göra en informantintervju med generalsekreteraren om hur man arbetar centralt med 

jämställdhet och faktafrågor om hur organisationen är uppbyggd. Dagen för detta möte hade 

dock blivit missförstådd så min informant var inte tillgänglig. En intervju med andra 

medarbetare gick ej heller att få då de inte ansåg sig ha tillräckligt med insyn för att kunna 

diskutera jämställdheten inom organisationen. Jag fick dock med mig en jämställdhetsplan 

som organisationen utformat 1996.  

På distriktsnivå finns det således 23 stycken olika distrikt, bland dessa gjordes dock 

inga urval. Min tanke var att intervjua alla 23 stycken ordföranden eller tills teoretisk 

mättnad uppstod. Det blev således inte nödvändigt att intervjua alla ordföranden eftersom 

jag fann att samma svar återkom hos mina respondenter. Intervjuerna gjordes enligt 

alfabetisk ordning, med varannan man och varannan kvinna, tills mättnad ansågs ha 

                                                
8 Förklaring till hur FN-rörelsen är organiserad se bilaga 2. 



 16 

uppnåtts. De som ej svarade vid första tillfället ringdes upp, vissa flera gånger, och flera 

gånger kom vi överens om en annan dag för intervjun.  

 

 

1.3.2 Material 

Mitt empiriska material består således av utsagor från ordföranden i Sveriges FN-distrikt. 

Intervjuerna blev 14 stycken innan teoretisk mättnad uppkom, sju män och sju kvinnor. 

Källorna är således primära. Frågan är då hur jag värderar mitt källmaterial? Finns det några 

problem? När jag påbörjade mina intervjuer insåg jag ganska snabbt att för många 

ordföranden var jämställdhet ett begrepp som även borde innebära en handling. Jag 

uppfattade ett visst obehag hos intervjupersonerna inför att diskutera jämställdhet i den egna 

kontexten, det vill säga att utvärdera den egna organisationen. Några respondenter började 

intervjun med att förklara att de inte passade som respondenter eftersom de inte visste 

tillräckligt mycket om jämställdhet. Jag fick därför ta till en del knep för att komma förbi 

det faktum att tala om jämställdhet är obekvämt. Jag fick ibland börja med att snabbt 

förklara att min studie inte syftade till att ”sätta dit” distrikten eller att fråga ut ordföranden 

om deras kunskaper om jämställdhet utan att det istället handlade om att få information och 

ta del av uppfattningar om hur man arbetar med jämställdhet inom organisationen. Att ännu 

en gång poängtera anonymiteten för respondenten i studien hjälpte även till.  

Ett annat faktum att förhålla sig till innan intervjuerna påbörjades var att jag själv 

varit aktiv inom FN. Jag har suttit i styrelsen i Halmstads FN-förening och detta har 

påverkat mig i det avseendet att jag har en förförståelse av hur en FN-förening arbetar samt 

en kunskap om FN. Skall dock poängteras att jag under uppsatsens gång inte haft några 

uppdrag inom FN. Min förförståelse har såklart påverkat mig i det avseende att jag 

antagligen inte skulle ha valt att undersöka jämställdheten inom FN eftersom jag då inte 

kommit att tänka på detta ämne.  

Ännu mer diskuterbart är kanske hur jag ska använda detta till mina respondenter. 

Sören Holmberg och Olof Petersson påpekar att intervjusituationen kan försätta den 

intervjuade under socialt tryck, de kan påverkas av förväntningar av hur de bör svara 

eftersom de är införstådda med att intervjuaren har en egen uppfattning kring ämnet.9 Jag 

valde att inte informera mina respondenter om att jag har varit aktiv inom FN, även om det 

skulle kunna komma fram positiva aspekter av att informera respondenterna som t.ex. att 

                                                
9 Holmberg & Petersson, 1980: 64. 
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intervjun blir förtroligare eftersom respondenten sett det som vi, genom att vara medlemmar 

i samma organisation, delar vissa värderingar. Det ansågs dock inte värt att riskera risken 

med det sociala trycket. Självklart har jag berättat om min bakgrund som FN-aktiv när 

frågor om detta ställts, men jag har inte själv startat en intervju med att berätta om mitt egna 

engagemang. Däremot har mina egna kunskaper om hur organisationen fungerat varit till 

hjälp för att förstå respondentens svar och för att kunna ställa bra följdfrågor. Jag har inte 

haft någon personlig anknytning till någon av respondenterna eller träffat dem tidigare.  

 

 

1.3.3 Intervjuguide och tolkningsschema 

Under intervjun höll jag mig till en intervjuguide där vissa frågor är fasta medan andra är 

mer öppna för respondenten att tolka. Jag har delat in guiden i olika ämnesområden, fråga 1-

6 är faktavariabler som rör respondenten som person, t.ex. kön, ålder och uppdrag. Det kan 

vara passande att öppna intervjun med frågor av detta slag eftersom de är enkla att svara på 

och på så vis skapar ett bra intervjuklimat.10 Näst på tur står frågorna 7-11 som berör 

begreppet jämställdhet, vad det innebär för respondenten och hur man bäst når jämställdhet. 

Att diskutera begreppet och låta respondenten definiera jämställdhet behövs då jag vill utgå 

från respondentens egen definition och få fram uppfattningen om begreppet, samt som en 

inledning till ämnet. Fråga 12-15 handlar om distriktet och föreningarna, hur 

sammansättningen ser ut och om och hur man arbetar med jämställdhet. Den här delen är i 

första hand upplagd som informantfrågor. Här finns mer utrymme för intervjupersonerna att 

diskutera fritt hur distriktet fungerar och hur man specifikt arbetar med fokus på 

jämställdheten i arbetet. Frågorna 16-19 berör personliga frågor gällande privatliv i syfte att 

även ta upp hemmets sfär som en tänkbar variabel för det ideella arbetet. Personliga frågor 

är bra att lägga i slutet på intervjun likaså svar om man behöver utveckla något. Intervjun 

avslutades med att fråga respondenten ifall de behöver tillägga eller förklara något.11  

 En viktig del för studiens utformande är hur jag bearbetar och presenterar 

resultaten från mina intervjuer, d.v.s. mitt material. Jag väljer att redovisa utsagorna i 

temaform där svarets kärna överensstämmer med rubriken i temat. På så vis blir 

resultatschemat en slags kategorisering av utsagorna. I utformandet av detta schema följdes 

vissa kriterier som jag ansåg var av vikt för att presentera resultaten så bra som möjligt. 

                                                
10 Lantz, 1993: 64. 
11 Alla frågor och följdfrågor finns återgivna i sin helhet och i den formen som användes vid intervjuerna i bilaga 
1. 
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Först och främst bör det vara överskådligt, strukturerat och tillgängligt för läsaren. 

Resultatschemat bör även kartlägga alla framkomna manifesta aspekter på frågorna. Även 

om det är kärnan i svaret som är avgörande vill jag även utveckla hur mina respondenter 

resonerat sig fram till svaren eller deras synsätt kring frågan. Ett annat kriterium av schemat 

är att det visar män och kvinnors åsikter var för sig; de måste tudelas för att ställas mot 

varandra då mitt syfte med studien är att se om mäns och kvinnors uppfattningar skiljer sig 

åt. Den bör även uppvisa den variation som finns i svaren, följaktligen vilket eller vilka svar 

som var mest framträdande. Häri ligger prövningen i utformandet av detta schema; hur 

avgör jag för vilka attityder som är de mest framträdande eller de mindre framträdande? 

Även om stipulativa gränsdragningar inte är att föredra så ansåg jag alternativen vara sämre. 

Ett sätt att komma undan dessa gränsdragningar är att redovisa resultatet rakt upp och ner 

där svaren då ”räknas upp” d.v.s. X av Y antal kvinnor ansåg att FN-rörelsen i Sverige 

arbetar med jämställdhet. Detta tillvägagångssätt anser jag dels är högst oöverskådligt för 

läsaren att ta till sig, dessutom tenderar det att sända ut fel signaler eftersom man då får 

uppfattningen att det gör skillnad på om det är två personer istället för tre som är en särskild 

åsikt. Det väsentliga är således inte antalet utan att få fram en övergripande bild av de 

kontemporära synsätten samt vilka eller vilket som dominerar eller sticker ut. Likaså om 

dessa uppfattningar skiljer sig åt eller är förenliga mellan män och kvinnor. Att inom två 

grupper på sju personer vardera redovisa varje svar var för sig skulle inte tillföra någonting 

för studien utan snarare endast försvåra för läsaren. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 

inte lägga någon vikt alls vid variationen i svaren utan att istället redovisa alla framkomna 

svar som lika stora delar. Detta hade dock kunnat leda till att man gick miste om väsentlig 

information för mina frågeställningar samt att det inte skulle gå att ställa kvinnors svar mot 

männens på samma sätt.   

 Då mina intervjupersoner är sju kvinnor och sju män varav deras svar skall 

presenteras var för sig handlar det inte om ett stort antal olika svar, utan istället rör det sig 

om ett begränsat antal svar. För att undkomma att hamna i fällan med att stirra sig blind på 

antalet män och kvinnor som svarade olika inom gruppen valde jag att istället se till svaren i 

jämförelse med varandra. Med andra ord fokuserade jag på vilka proportioner svaren hade. I 

de fall där det är ett, eller fler, mer framträdande tema som framkommer så är detta snarare 

den gängse uppfattningen och den mindre framträdande uppfattningen blir på så sätt den 

avvikande uppfattningen.  

 Rent konkret gick analysen tillväga på så sätt att varje svar genomläses och 

bearbetades för att få till en sammanfattning. En fråga behandlas i taget och varje 
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intervjupersons uttalanden koncentreras ner och fram tas den väsentliga innebörden. För att 

understryka och förtydliga tankegångarna kring intervjupersonernas svar underbyggs 

resultatschemat med belysande citat. Eftersom svaren på frågorna varierar, vissa svar är 

enhälliga medan andra skiljer sig åt, ser figurerna i schemat inte ut på samma sätt. Jag har 

således inte pressat ner frågorna i en färdig mall utan istället får varje fråga ta sin egen form. 

Efter varje ämnesområde är redovisat tillkommer en diskussion om det framkomna.    

 

 

1.3.4 Validitet, reliabilitet, intersubjektivitet 

Validiteten i en undersökning är viktig att diskutera eftersom det svarar på om jag verkligen 

undersöker det jag ämnar undersöka. En god validitet är med andra ord om jag empiriskt 

undersöker det som jag teoretiskt hävdat att jag vill undersöka. Den inre validiteten består i 

två delar: Begreppsvaliditet som syftar till hur operationaliseringen är gjord och 

resultatsvaliditet som frågar sig om man studerar det man avsåg att studera. Den externa 

validiteten syftar till om man kan generalisera det framkomna resultatet till icke studerande 

fall.12 Validiteten är ofta det mest kritiska momentet i en uppsats och är validiteten 

punkterad kan en studie falla platt.  

I mitt fall gäller begreppsvaliditeten hur jag har använt och översatt mitt begrepp 

jämställdhet från ett teoretiskt begrepp till att ha ”ringat in” jämställdheten i de frågor som 

jag ställt till mina respondenter. Jämställdhet är ett begrepp som inte är alltför abstrakt, 

definitioner på jämställdhet innehar flera delar som är relativt konkreta och som därför har 

förenklat min operationalisering. Hade jag valt att bara undersöka antalet män och kvinnor 

på de tillsatta platserna inom organisationen med antalet män och kvinnor i hela 

organisationen, hade jag inte fått med andra delar av jämställdhet som t.ex. om det finns 

vissa könsmönster i organisationen eller huruvida den privata sfären spelat någon roll för det 

frivilliga arbetet. Att enbart räkna antal män och kvinnor i en organisation är alltså inte ett 

tillfredställande sätt att undersöka jämställdhet.  

Gällande resultatsvaliditet hade det optimala som tidigare sagts varit att ta del av 

siffror om hur många kvinnor och män som finns bland medlemmarna och jämföra med 

antalet män och kvinnor på tillsatta platser för att komplettera med den information mina 

respondenter har givit mig. Detta var således inte möjligt. Istället fick jag fokusera på 

respondenternas uppfattningar om jämställdhet. Att undersöka personers uppfattningar är 

                                                
12  Esaiasson m fl, 2004: 62ff. 
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även relevant ifråga om hur saker och ting förhåller sig på ett djupare plan än att bara 

diskutera uppfattningarna som sådana. Aktör-struktur teorin formulerar denna idé på så sätt 

att aktörer verkar inom strukturer om hur man tänker, är och beter sig, detta bidrar i sin tur 

till att strukturerna upprätthålls. Man utgår här från att människor som verkar inom samma 

strukturer tenderar att socialiseras på liknande sätt. Effekten blir därmed att de har en 

benägenhet för att tänka på liknande sätt, vilket blir till ett samhällsmönster. 13 Det som 

människor uppfattar och tänker inom en organisation om jämställdhet är alltså på ett sätt 

jämställdhet. Med andra ord, i enlighet med aktör-struktur perspektivet blir utsagorna inte 

bara enskilda attityder till jämställdhet utan även jämställdheten såsom den uppfattas i 

organisationen.  

Man bör tänka igenom vad man svarar på i en undersökning. Min uppsats ger 

endast en del av bilden hur jämställdhet fungerar i frivilligorganisationer, och den svarar 

endast på en del av hur jämställdheten fungerar i FN. Genom min undersökning ger jag 

dock en komplett bild av hur det står till med jämställdheten inom distriktnivå eftersom jag 

inte har gjort ett urval inom ordföranden utan gick in med ambitionen att intervjua alla, eller 

tills teoretisk mättnad uppstod. Huruvida man kan generalisera vidare utanför FN till andra 

frivilligorganisationer är mitt strategiskt valda fall, FN, ett bra fall ur 

generaliseringssynpunkt. FN liknar inte en lång rad andra frivilliga organisationer som t.ex. 

korpen fotboll, naturskyddsföreningar, eller rotary på grund av dess politiska karaktär. Men 

FN kan ses som en av alla sociala frivilligorganisationer bland t.ex. Röda korset, Amnesty, 

Djurens vänner med mera, och även det främsta exemplet av ett fall där det borde vara 

jämställt. I och med att FN borde vara jämställt blir det ett så kallat most likely case14, ett 

fall där det är lätt för min teori att få stöd, med andra ord – mitt antagande att FN är en 

frivilligorganisation som borde vara jämställd. Finns inte jämställdhet i denna 

frivilligorganisation är det svårt att se att det finns i andra frivilligorganisationer. På så sätt 

blir möjligheten att generalisera till andra sociala frivilligorganisationer åtminstone 

diskussionsvis större.    

Om validiteten behandlar frågan om huruvida undersökningen verkligen 

undersöker det den ämnar undersöka så behandlar reliabiliteten frågan om jag har mätt rätt. 

Kan en annan forskare komma fram till samma analys och resultat genom att göra samma 

undersökning? Mitt material har insamlats under samma former och en intervjuguide har 

underlättat tillvägagångssättet genom själva intervjun. Den har funnits tillhands och följts 

                                                
13 Jämför Lundquist; 1993: 72 & 2001: 19ff. 
14 Esaiasson m.fl., 2004: 179ff.  
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även om intervjuerna har tillåtit respondenternas egna reflexikoner som kan ha lagt fokus på 

lite olika områden. Intervjuguiden har fungerat bra även genom att samla ihop intervjun när 

den har flackat iväg. Ett minus för reliabiliteten har dock varit det faktum att jag under 

intervjun inte använde mig av bandspelare. Intervjuerna har också gått tillväga på samma 

sätt och pågått under ungefär samma tid, även om de personliga intervjuerna tog längre tid 

och resulterade i ett mer förtroligt samtal än vad telefonintervjuerna gjorde. Detta var dock 

inte avgörande för hur intervjun utspelade sig. Analysen har även den innehållt samma 

tillvägagångssätt under bearbetningen där vissa kriterium följts. Ett kritiskt moment som jag 

diskuterat tidigare är gällande hur jag tolkar det framkomna i utsagorna och presenterar 

detta. Då mina intervjufrågor är relativt fasta och då materialet bygger på ett begränsat antal 

intervjuer går det ändå att använda kategorier för att presentera resultatet. En omständighet 

som har underlättat min undersökning är den enkätundersökning som jag skickade ut till alla 

ordföranden. Denna fungerade som en pilotstudie och gav kritik på hur mina frågor var 

formulerade vilket förberedde mig på ett bättre sätt samt gav mig en inblick i hur frågan 

som ställdes kan uppfattas.  

Intersubjektiviteten reflekterar över att allt som har gjorts i undersökningen skall gå 

att rekonstruera för läsaren, d.v.s. andra forskare skall kunna bearbeta och tolka resultaten 

på samma sätt.15 Följden blir därmed att alla tillvägagångssätt explicit redovisas och att det 

råder en öppenhet genom uppsatsarbetet och i själva texten. I en mer hermeneutisk inriktad 

studie kan kravet på intersubjektivitet vara av större rang eftersom tolkandet är av vikt. Det 

eftersträvansvärda här är inte att nå objektiva sanningar, däremot finns det 

generaliseringsambitioner - jag vill ju kunna uttala mig om frivilliga organisationer i stort 

genom att välja ett fall som kan tänkas vara ett ytterst exempel där jämställdhet borde råda.  

Min teoretiska utgångspunkt, feminism, är en normativ teori. Det skall inte 

förnekas att det är ett dilemma där en teori även fungerar som en ideologi samt en normativ 

teori. Där min teori antyder att samhället i dag är ojämställt går studien in med en viss 

inställning om hur världen ser ut. Medan jag ska undersöka empiriskt hur den faktiskt ser ut, 

kan det väcka en fråga om mitt teoretiska ramverk, feminism, tvingar fram en tolkning. I 

mitt fall har jag dock jobbat tvärtemot vad feminism antyder – jag har antagit att FN är en 

organisation som är jämställd. Mycket är dock sett med feministiska glasögon, själva 

frågeställningen hade inte kommit till utan ett feministiskt förhållningssätt, frågorna jag har 

ställt till mina respondenter har setts utifrån denna synvinkel. Lundqvist menar att: 

                                                
15 Lundqvist, 1993: 52. 
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          Insikten om att teorin styr problemvalet och problemen styr teorivalet är centralt för 

forskaren. Det ömsesidiga beroendet mellan forskningsprocessens element måste alltid 

uppmärksammas.16  

 

 

1.4 Disposition 

 

Då mitt syfte med denna uppsats är att undersöka jämställdheten i en frivilligorganisation 

som FN behöver jag först och främst visa var forskningsläget om kön och frivilligt arbete 

placerar sig. Avsnittet om tidigare forskning kommer således att ingå i kapitel två om mitt 

teoretiska ramverk. Även den teori som min uppsats tar avstamp i, feministisk teori, 

kommer att förklaras närmare i detta kapitel. Fokus i den delen av teoriavsnittet kommer 

dock att ligga på begrepp som jämställdhet, kvotering och diskussionen om politisk 

representation.  

Vidare redovisas resultaten från min undersökning. Alla frågor och svar kommer 

att gås igenom och presenteras. Detta kapitel kommer inte bara att redovisa vilka teman som 

framkom, vilka som var mainstream och vilka som var avvikande, utan även att redovisa 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor.  

I analyskapitlet kommer jag först och främst att analysera det framkomna resultatet 

från undersökningen, med andra ord, diskutera vad som egentligen kan sägas av resultaten. 

Min teori fungerar här som ett verktyg för hur jag kan sätta in mitt framkomna resultat i en 

kontext. Det framkomna i analysen skall även svara för syfte och frågeställningar. Därefter 

gäller det att knyta an det framkomna resultatet till den tidigare forskningen och placera mitt 

bidrag till forskningsfronten. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av min 

undersökning och mitt framkomna resultat.  

 

 

 
                                                
16 Lundqvist, 1993: 122. 



 23 

2 Teori 
 

 

 

Detta kapitel syftar till att redogöra för feministisk teoribildning som utgör ramen för min 

uppsats. Min studie undersöker jämställdheten i en frivilligorganisation därav är det av vikt att 

presentera den tidigare forskning som finns inom detta område och även feministisk teori.  

Först och främst avser jag behandla delarna om vad feminism utgår från, dess 

grundantaganden och även hur de olika ”ismerna” ser på jämställdhet. En definition av 

jämställdhet är även på sin plats. Min uppsats kommer att spegla den mer konkreta frågan om 

varför jämställdhet bör råda och huruvida det spelar någon roll med en lika könsfördelning av 

män och kvinnor i politiken. Dessa tankegångar klargörs genom en genomgång av de teorier 

som finns bakom en jämn könsfördelning samt genom en förklaring av begreppet närvarons 

politik. I denna diskussion utvecklas även detta till ett underavsnitt om kvotering.  

Tidigare forskning har jag valt att lägga i detta kapitel eftersom det berör det kontext 

som min studie rör sig inom varav detta är en förlängning av den teorin som jag använder för 

mitt syfte. Detta innefattar den explicita forskningen som berör mitt område - kombinationen 

frivilligt arbete och kön i Sverige. Eftersom det finns ett tunt underlag om detta tas även den 

forskning som finns om FN internationellt sett i samband med jämställdhet upp.  

 

 

2.1 Feminismens grundargument 
 

Feminism är en normativ teori. Den utmanar rådande maktordning och ifrågasätter de 

strukturer som speglar samhället. Man utgår här ifrån att kön spelar roll i samhället men att 

den inte har setts som en faktor i politiken utan att den har setts som neutral, d.v.s. att kvinnor 

och män behandlas lika. Feministisk teori menar istället att makt ofta har utgått från män men 

att detta inte har ifrågasatts då den ansetts vara neutral. Feminism vill istället omfördela makt 

och lyfta fram dessa aspekter i ljuset. Feminism slår fast att kön och makt är kopplat till 

varandra - detta samband påvisar även en hierarki mellan könen där kvinnan är underordnad 
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mannen. Denna ordning brukar kallas för patriarkat, genusmaktsordning eller genussytem.17 

Kopplingen mellan kön och makt är centralt och feministisk teori ifrågasätter inte bara den 

politiska sfärens klimat utan även den privata.  

Det finns ingen enhetlig definition av feminism, istället finns flera olika typer av 

feminism som skiljer sig åt i på vilket sätt kvinnan är underordnad mannen och hur man ska 

råda bot på problemet. Det som kan vara den gemensamme nämnaren för de olika 

feminismerna är att de känner igen sig i att det finns en underordning av kvinnor i relation till 

män och att man vill förändra detta. 18  

Feminism har även uppmärksammat hur kunskap är värderat. Traditionell forskning 

har utgått från att det finns en objektiv sanning därute som vi studerar och att denna sanning 

är bortkopplad från det kön vi har. När vi kliver in i forskningsrollen frikopplar vi således oss 

från det vi är och våra erfarenheter. Därmed menar man även att kön inte spelar roll och att 

subjektet alltid är detsamma. Feminismen menar att detta förhållningssätt inte är rimligt. Först 

och främst spelar kön roll, män och kvinnor blir inte behandlade lika och vi har olika 

erfarenheter som har satt prägel på hur vi beskriver tillvaron.19 Då mannen har fungerat som 

norm även i vetenskapen och varit den som formulerat kunskap ger detta att kvinnors 

livserfarenheter blivit undanskymda och inte sedda i den politiska sfären. Vi kan inte tudela 

oss vårt kön eller helt frångå det i vardagslivet och forskarrollen är inte en sfär som spelar på 

egna regler. Den andra komplexiteten i hur man når god kunskap är att det heller inte behöver 

vara önskvärt att nå objektivitet i forskning.  

 

 

2.1.1 Kön som social konstruktion 

Den frågan som föranleder argument för jämställdhet i den politiska sfären är huruvida det 

finns någon skillnad mellan män och kvinnor, och om kvinnor och män är olika huruvida 

detta då beror på en social kontext eller på biologin. Feminism handlar även om att bli 

medveten om könet som socialt konstruerat. Simone De Beauvoir myntade den numera kända 

frasen – kvinna är inget man föds till, kvinna är något man blir.20 Detta bygger på idén att det 

finns föreställningar om hur män och kvinnor bör vara och agera för att passa in i dessa roller. 

De uppfattningar som finns om vad som är manligt respektive kvinnligt bygger på de normer 

som finns om maskuliniteter och feminiteter. Den rådande uppfattningen formar på så vis våra 
                                                
17 Wendt Höje & Åse: 1999: 7f. 
18 Gemzöe Lena, 2004: 13. 
19 Wendt Höjer & Åse, 1999: 61. 
20 de Beauvoir, 1995: 162. (egen översättning) 
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idéer om hur män och kvinnor bör vara. Detta, menar feminismen, leder till att människor 

förhåller sig till dessa könsnormer och låser sig till denna falska sanning.21 Feministisk teori 

förnekar inte att det kan finnas en skillnad mellan män och kvinnor, men den understryker 

vikten av att förstå inom vilka ramar vi agerar utifrån de förväntningar som finns. Dessutom 

kan det finnas en skillnad i våra åsikter, men detta i första hand beroende av de 

livserfarenheter som uppkommit ur en maktobalans. Ytterst handlar det således om en 

demokratisk infallsvinkel, män och kvinnor ska inte behöva förhålla sig till hur de borde vara 

och agera då detta leder till ett begränsat handlingsutrymme.  

        

 

2.1.2 Jämställdhet – En definition 

För att möjliggöra en förståelse av min studie och mina frågeställningar behöver jag 

definiera vissa begrepp som är grundläggande i min undersökning. Begreppet jämställdhet 

är ett sådant. Om man använder sig av nationalencyklopedins definition lyder den: 

 

Jämställdhet, ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma 

ställning och inflytande.22 

 

Regeringen anger fyra delmål för att nå detta övergripande mål att män och kvinnor ska ha 

samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det första är att män och kvinnor 

ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för 

beslutsfattande. Det andra gör gällande att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och 

villkor ifråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

Nummer tre anger att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet 

att ge och få omsorg på lika villkor. Det sista målet är att kvinnor och män, flickor och 

pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.23 Jämställdhet kan sägas ha 

en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa delen syftar till en jämn fördelning 

mellan könen medan den kvalitativa delen består i att kvinnor och mäns erfarenheter och 

kunskaper tas tillvara och att kvinnor och män får samma möjligheter till makt och 

                                                
21 Jeffner, 1998: 27. 
22 Ullenhag, 1993: 275. 
23 Riksdagen 2006. 
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påverkan.24 Med andra ord kan en organisation som består i lika delar kvinnor som män 

fortfarande vara ojämställd. 

 

 

2.1.3 Hur ser de olika ”ismerna” på jämställdhet?  

Den aspekt av feminism som ligger min studie närmast till hands, eftersom den åsyftar till 

begreppet jämställdhet, är liberalfeminismen. Liberalfeminism uppkom som den första vågen 

av feministiskt tänkande, den lade grunden till många aspekter av politik som vi tar för givna 

idag, varav den mest utmärkande är kvinnans rösträtt. Grunden i liberalfeminism är att alla 

innehar lika värde, kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. Strävan är att 

kvinnor ska uppnå samma möjligheter som män innehar som medborgare oavsett om det 

gäller löner eller politisk representation. Begreppet jämställdhet är ett nyckelbegrepp i en 

diskussion om liberalfeminism.  

Kritiken mot liberalfeminism har varit tung. Dels har den handlat om att 

liberalfeminism missar aspekter och sfärer där kvinnor även är underordnade – vilket ger vid 

handen att liberalfeminism skrapar på ytan på problemet och inte erkänner delar av 

maktobalansen. En annan kritik är att liberalfeminism inte kommer tillrätta med problemet 

eftersom strävan är att nå samma position och makt som män, men - att fortfarande spela på 

männens villkor. Om man bara omfördelar makten och inte går till botten med de strukturer 

som har gjort denna maktfördelning möjlig kommer man inte åt kärnan i problemen.  

Den kritiken som har kommit från radikalfeminismens och marxistfeminismens håll 

är att det liberala antagandet missar den privata sfären samt klasstillhörighetens betydelse och 

kvinnors materiella villkor. Radikalfeminismen menar att kvinnors underordning inte bara 

finns i det offentliga livet utan även i den privata sfären. Exempel på detta är det obetalda 

arbetet hemma som kvinnor står för en stor del av och även sexuellt är kvinnor underordnade 

vilket inte uppmärksammas av liberalfeminismen.25 Det finns ett mönster av makt över 

kvinnan i den privata relationen mellan man och kvinnor som ytterst är ett bevis för kvinnans 

underordnande gentemot mannen. För att nå ett jämställt samhälle menar således 

radikalfeminismen att vi även måste inkludera den privata sfären som ett jämställdhetsmål. 

Marxistfeminismen menar att det är avgörande att förändra de ekonomiska och sociala 

strukturerna som skapar en hierarki mellan könen.26 Häri ligger den viktiga skillnaderna 

                                                
24 Roth, 2007: 12. 
25 Wendt Höjer & Åse, 1999: 43f. 
26 ibid: 44. 
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mellan de olika ismerna, ett jämställt samhälle är definierat något annorlunda och dessutom 

inom vilka sfärer man behöver ömdistribuera makten för att nå detsamma.   

 

 

2.1.4 Feministisk teori om kvinnorepresentation 

FN-rörelsen i Sverige bedriver politik. Det är en frivilligorganisation och även om det inte är 

så att vi, folket, skall välja våra representanter i FN-rörelsen att representera våra åsikter, kan 

det ändå vara av vikt att använda kvinnorepresentationsteorier eftersom frivilligorganisationer 

också ska vara demokratiska. Samma mönster som den kontrollerade sfären innehar borde den 

civila ta efter i form av demokratiska mönster.  

I enlighet med den liberala tankegången ska representation bygga på att det är idéer, 

och inte personer, som skall representeras. Man bortser från att kvinnor och män kan ha olika 

intressen och erfarenheter utifrån deras kön och ser istället till likheten mellan könen. Det är 

åsikterna som är det väsentliga, och inte vem som står för dem. Mot detta resonemang finns 

teorin om att det inte bara är idéerna hos de representativa som är av vikt utan även vems idéer 

som kommer till tals.  

Det kan uppfattas som en paradox i ett av argumenten för varför kvinnor och män 

skall vara lika representerande i politiken. Kan man dela in kvinnor i en grupp och är det 

rimligt att anta att män och kvinnor har olika åsikter på grund av deras kön? Att bunta ihop 

kvinnor, eller män, är såklart problematiskt eftersom det kan finnas andra faktorer, såsom ras, 

ålder, etnicitet och klass, som spelar större roll för åsikter och erfarenheter än vad kön gör. 

Särskilt från postkoloniala feminister har begreppet ”kvinna” problematiserats.27 Den 

feministiska paradoxen ligger i att i samma andetag man hävdar att män och kvinnor kan ha 

olika intressen på grund av deras kön så låser man även fast och fixerar könen - vilket är 

precis vad feminismen motarbetar.28 Att klassificera ”kvinnor” och se till skillnaden från män 

må vara relevant men man hamnar även i en vetenskaplig återvändsgränd då man låser fast 

könen och framhäver det dikotoma förhållandet samt de attribut män och kvinnor är 

förknippade med.  

Att vara kvinna behöver således inte betyda att du har andra politiska åsikter än män. 

Denna fråga är dock inte avgörande för hur man tacklar argumenten för lika representation. 

Drude Dahlerup använder sig av tre argument för varför kvinnor bör representeras lika 

mycket som män. Det första argumentet gäller rättviseargumentet - den politiska 

                                                
27 Steans, 2006: 18. 
28 Freidenwall, 2006: 36. 
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församlingen bör spegla samhället i övrigt – kvinnor står för halva befolkningen och bör 

därför stå för halva representationen. Detta är således även en demokratifråga eftersom alla 

medborgare har rätt att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor, det primära är inte 

innehållet eller progressen utan själva deltagandet. Det andra argumentet hävdar att det även 

är en resursfråga. Genom att kvinnor är underordnade i olika sfärer i samhället kan kvinnor 

anses ha erfarenheter och kunskaper som bör tas tillvara. För att nå fullständig information 

bör man mjölka ur alla olika erfarenheter som kan resultera i åsikter som annars inte 

framkommit. Med andra ord missar man en källa till kunskap och information eftersom man 

kan ha olika erfarenheter om olika frågor. Det sista argumentet rör intressefrågan. Detta 

innebär att män inte kan representera kvinnor eftersom det kan föreligga en konflikt mellan 

intressena.29 Intressen kan ha sitt ursprung i att kvinnor och män innehar olika erfarenheter 

och därför ser olika frågor på dagordningen som olika viktiga.  

        

 

2.1.5 Närvarons politik 

Röster för jämn könsfördelning argumenterar för varför kvinnors inflytande och närvaro är 

nödvändig inom alla spectra som bedriver politik. Frågan om kvinnors ökade inflytande 

skulle leda till ett annat innehåll av politiken ligger i grunden i denna diskussion. Ovan 

nämnda resonemang visade att det finns flera olika argument till jämn könsfördelning och 

inte bara argumentet att innehållet kan vara annorlunda. Den brittiska statsvetaren Anne 

Phillips myntade begreppet närvarons politik i boken med samma titel. Phillips tar avstamp 

i det synsätt som benämns idéernas politik för att påvisa närvarons politik som ett 

utmanande synsätt. Idéernas politik syftar till att representation i politik handlar om att de 

utvalda ska föra fram och representera idéerna hos allmänheten snarare än att representera 

egenskaperna hos allmänheten. Vårt samhälle är i stora delar byggt på idéernas politik och 

historiskt utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv har man länge fört frågan om vem som 

ska föra någon annans fråga. Är det dem som bäst kan uttrycka sig, dem som har fångat 

tycket och idéerna hos allmänheten? Eller, är det dem som besitter faktiska erfarenheter som 

kan delas av stora delar av allmänheten?  

Närvarons politik handlar om att då en förändring i en grupp som tar beslut sker, 

där det finns representerat många olika grupper, ändras karaktären och frågorna och ämnena 

utvidgas. Men, Phillips understryker att närvarons politik inte handlar om att låsa in grupper 

                                                
29 Freidenwall, 2006: 32ff. 
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eller att på förhand definiera vilka grupper som kommer att arbeta för vilka frågor. Snarare 

handlar det om att göra möjligt för dem som nu är uteslutna från att ta beslut att bli 

delaktiga, och ge möjligheten till att utvidga ämnena.30 Utgångspunkten i Phillips forskning 

om närvarons politik är att teorin om närvarons politik har svårigheter med att övertyga 

inom vissa aspekter, samtidigt som idéernas politik även har fallgropar i sin argumentation. 

Idéernas politik traditionens akilleshäl är att åsikterna inte på förhand är så tydliga hos dem 

som ska representera oss. Alla folkvalda kan inte ha en klar åsikt i alla ämnen eller på 

förhand veta hur de kommer att ställa sig inför alla de frågor som de möter i sitt dagliga 

arbete. Med andra ord är det omöjligt att förbereda väljaren på vilka beslut den folkvalda 

kommer att ta.31 Phillips menar att nyckeln till hur man ska föra fram representation blir att 

avväga dem två synsätten och att kombinera det bästa av två världar och förena dem.  

 

 

2.1.6 Kvotering  

Argumenten för och emot kvotering bygger vidare på resonemanget om närvarons politik 

samt hur politikens innehåll kan skilja sig beroende av våra kön. Kvotering har i syfte att nå 

resultat i ett bredare perspektiv. Jämställdhet har tagit väldigt lång tid och kvotering kan ses 

som i ett led att skynda på processen då en naturlig utjämning tar för lång tid, om det ens 

kommer att ske. Kjørup menar att kvotering inte går ut på att man ska anställa kvinnor om 

de inte är kvalificerade för jobbet. Han skiljer på två former: den radikala och den måttfulla. 

Den radikala könskvoteringen betyder att man ska anställa den vetenskapligt mest 

kvalificerade kvinnan oberoende av om det rent vetenskapligt skulle finnas mer 

kvalificerade män bland de sökande. Den måttfulla könskvoteringen handlar om att i de fall 

där en man och en kvinna är ungefärligt lika skall man principiellt välja kvinnan.32 

 

 

   2.2 Tidigare forskning - Frivilligt arbete och kön i Sverige 

 
Min uppsats behandlar ämnet jämställdhet inom frivilligorganisationer. Den tidigare 

forskningen inom just detta område är begränsad. En definition av frivilligt arbete kan 

ställas upp i fyra villkor: Arbetet skall ske på frivillig basis utan vinstsyfte, det ska även vara 
                                                
30 Phillips, 2000: 193. 
31 Freidenwall, 2006: 38f. 
32 Kjørup, 1999: 120ff. 
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fråga om frivilliga arbetsinsatser och självständighet ska råda. En negativ definition är att en 

frivillig sektor är det som inte är en offentlig sektor, företag eller hushåll.33  

I frivillighetens kön från 2000 beskriver Agneta Stark och Robert Hamrén 

förhållandet mellan kön inom frivilligt arbete i Sverige. De problematiserar och belyser 

frivilligt arbete utifrån ett genusperspektiv, rent konkret visar författarna på vilken typ av 

och vad frivilligsektorn tar av män och kvinnor och i vilken utsträckning detta arbete utförs 

av de bägge könen. Även maktstrukturer är ett begrepp som författarna använder för att 

förklara på vilka villkor män och kvinnor tar del av den här sektorn samt vem som sitter på 

makten att föra upp frågor på dagordningen. De poängterar även att forskning kring detta 

ämne har luckor och att detta tomrum är viktigt att fylla med information.34 

Forskningsöversikten problematiserar den bild som finns av frivilligt arbete, i 

mångt och mycket anses denna sektor inneha en romantiserad bild av dem som utför 

frivilligt arbete men även om själva sfären som sådan, frivilligt arbete är t.ex. förknippat 

med välgörenhet och arbete som leder till att vitalisera demokrati. Det finns även en bild av 

att det civila samhället och frivilligorganisationer är en maktfri sfär där folket själv 

bestämmer och som inte innehar samma mönster och strukturer som samhället i övrigt. 35  

Anne Phillips uttrycker det så här:  
 

Det civila samhället är inte öppet för reglering på samma sätt. Det finns ingen som 

kan överblicka dess aktiviteter, ingen som kan kontrollera om alla är delaktiga; på 

grund av detta är det sannolikt så, att det civila samhället både speglar och 

bekräftar hur fördelningen av makt mellan könen för tillfället ser ut.36  

 

Stark & Hamréns forskningsöversikt gör istället gällande att frivilligorganisationer står inför 

samma maktstrukturer som den offentliga sfären – skillnaden är dock att det civila 

samhällets sfär inte står inför samma kontroll.  

Stark och Hamrén konstaterar att frivilligt arbete skiljer sig åt mellan könen, både 

inom vilka områden man verkar och i fördelningen av positioner. Två tredjedelar av 

frivilligarbetarna är kvinnor. Hos männen dominerar höga positioner i styrelser och 

administration, sport och insatser som frivilliga i brandkårer är mest manliga områden. 

Kvinnor ägnar sig i större utsträckning åt socialt inriktade organisationer och sysslar mer 

                                                
33 Stark & Hamrén, 2000: 11.  
34 Stark & Hamrén, 2000: 61. 
35 ibid: 16ff. 
36 ibid: 41. 
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med direkta insatser, t.ex. penninginsamling. Med andra ord finns det en könsvis och 

hierarkisk uppdelning mellan könen som kan sammanfattas i tendensen att mer män deltar i 

beslutsfattande på högre nivå än kvinnor och att kvinnor i högre grad arbetar praktiskt på 

lägre nivåer.37  

 

 

2.2.1 FN internationellt sett 

Det finns även forskning som belyser hur FN som organisation är komponerad utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Francine D´Amico är en ledande forskare inom detta område. 

D´Amico menar att FN har varit en mansklubb men har med tiden gått från att dels föra 

fram ett genus perspektiv i de mål man sätter ut men även att man försöker göra genus 

frågor mer mainstream och på det sättet reformera organisationen. FN är på ett sätt en 

spegelbild av medlemsnationers egen kontext men FN verkar samtidigt även som en aktör 

som kan sätta press på nationerna och som har en egen dagordning och ambition för hur 

organisationen skall se ut. Ansvaret kan alltså inte bara läggas på medlemsländerna utan FN 

fungerar både som aktör och arena för hur jämställdhet ser ut globalt sett.38 Dock har FN 

ingen rätt att tvinga sina medlemsländer till beslut då det är en frivilligorganisation. 

FN:s mål och visioner vilar på begreppet mänskliga rättigheter. Mänskliga 

rättigheter innebär att alla människor har lika värde, människornas värde ska överbrygga 

nationernas och om inte nationerna gör vad de kan för att ge sina medborgare lika 

rättigheter, skall andra nationer och internationella organ ge individen hjälp.39 D´Amico 

konstaterar att FN ända sen upprinnelsen har visat sig vara en ojämställd organisation. Det 

är och har varit män som har suttit på de viktiga posterna samt fattat beslut, kvinnorna inom 

FN har arbetat på de lägre nivåerna. 1990 misslyckades FN med de mål man hade satt upp 

att anställa minst 30 % kvinnor i professionella poster.40  

D´Amico refererar FN:s situation som att det finns – ”a voice, but no vote”, 

ungefär, ”en åsikt men ingen rösträtt” för kvinnors inflytande i FN.41 Det faktiska 

beslutstagandet och den absoluta makten ligger således i händerna på män, inte kvinnor. FN 

följer samma mönster som många andra organisationer, skillnaden här är dock att FN är en 

organisation där jämställdhet anses vara en mycket viktig komponent. Anledningen till 

                                                
37 Stark & Hamrén, 2000: 35ff. 
38 Taylor, 2005: 339f. 
39 Brown, 2005: 693. 
40 Galey, 1994: 138. 
41 D´Amico, 1999: 38. 
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varför kvinnor inom FN inte innehar samma makt kan delvis förklaras i teorin om 

glastaket.42   

Även om det finns en lucka i kvinnors röst och närvaro inom organisationen så har 

FN genom åren format en ”kvinnovänlig” politik i vissa avseenden och förbättrat kvinnors 

villkor i tredje världen. Kvinnokonferenser har genom åren avlöst varandra och man har 

särskilt arbetat med konceptet ”empowerment” (läs ungefär möjliggörande).43 

Kvinnokonferenserna har även resulterat i idén om global feminism. Denna rörelse som till 

stor del verkar inom FN har gett en röst åt många kvinnor i tredje världen.  

En annan röst inom FN som har uppmärksammat hur könssammansättningen ser ut 

är Stephen Lewis som är FN:s sändebud inom HIV/Aids arbete. Han reflekterar över att 

kvinnor å ena sidan består av halva befolkningen i världen men att de å andra sidan knappt 

är representerade i FN. Under nomineringtillfällen i FN menar Lewis att kvinnor inte ens 

var representerade på de medelhöga positionerna för att kunna bli nominerade till de högsta 

positionerna. Vidare menar Lewis att detta faktum har haft lite att göra med kvinnor – 

istället har det allt att göra med män. Endast 5,7 % av ambassadörerna är kvinnor och 33 % 

av all personal i FN är kvinnor, dessa är då representerade på de lägre posterna.44 Dessutom 

finns det ingen enhetlig, maktavgörande del inom FN som består av kvinnor och som 

arbetar med kvinnor i första hand. De organisationer inom FN som i dag riktar sig till att 

stödja kvinnor har inte en plats vid bordet där toppbesluten tas, denna fråga är rankad lägre 

ner. Lewis konstaterar dessutom att för att kunna gå framåt med HIV/Aids problematiken 

måste vi gå till botten med ojämställdhet och ömdistrubera mäns makt i alla sfärer. 

HIV/Aids och ojämställdhet är två sidor av samma mynt.45 Lewis beskriver FN som i allra 

högsta grad en mansdominerad organisation och menar att det i verkligheten inte alls är 

frågan om något genus mainstreaming av frågorna utan att de finns där mer för syns skull.46  

FN innehar alltså en snedfördelning gällande könsfördelningen internationellt sett. 

Detta är ju som sagt en del av vad jämställdhet innebär, man menar även att första 

prioriteringen inte ligger i att ta upp genus frågor på dagordningen. I nästkommande kapitel 

skall jag följaktligen genom min undersökning visa om FN förbundet i Sverige är en 

jämställd organisation. 
                                                
42 Glastaket eller “the glass ceiling” refererar till att det finns ett osynligt tak för kvinnor i karriären, de når aldrig 
de yttersta posterna. Delförklaringar kan vara att mannen är normen på dessa poster – det finns ett manligt 
kollektiv som kan vara svårt att ta sig in i. Kvinnors arbetsbelastning i den privata sfären samt barnafödande kan 
också vara en tänkbar möjlighet. Fagerfjäll, 2003: 29. 
43 Steans, 2006: 98. 
44 Lewis, 2005: 122f. 
45 Parish, 2006.  
46 ibid: 125. 
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3 Resultat 

 
 

 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de framkomna uppfattningarna hos mina 

respondenter i relation till min hypotes. Mina intervjusvar kommer således att skildras och 

svaren kommer även att visa hur männen, respektive kvinnorna, har svarat. Svaren kommer 

att visas i form av teman som redovisar de framträdande och mindre framträdande 

uppfattningarna och en slutsats av schemat förklarar vad som utläses. Först och främst 

kommer respondenternas bakgrund med variabler som kön, ålder, antal år som aktiv inom 

FN att redovisas. Underkapitlen kommer att delas in på samma sätt som min intervjuguide, 

det vill säga med en jämställdhetsdiskussion, distriktdiskussionen och en privatdels 

diskussion.  

 

 

3.1 Respondenterna 
 

Mina respondenter består av sju kvinnor och sju män. Den totala könsfördelningen i alla 

distrikten är 13 män och 10 kvinnor. Den yngsta respondenten är 33 år och den äldsta är 74 

år. Medelåldern på respondenterna är 60 år. Alla respondenter innehar ordförandeskapet i 

respektive distrikt. Antalet år inom FN-rörelsen varierar men visar ändå på ett långt 

engagemang, genomsnittet är 20 år. De som har varit aktiva längst har varit medlemmar i 30 

år och den som har varit medlem kortast tid har varit aktiv i sju år. På frågan hur länge 

respondenterna innehaft sitt nuvarande uppdrag som ordförande i distrikten finns också en 

relativ spridning. De som har varit ordförande kortast tid har innehaft posten i ett år varav 

16 år är det längsta en respondent suttit som ordförande.  
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Figur 1a (Fråga 6). Varför engagerar du dig inom FN? 

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall förstås som att det mest framträdande svaret är ”intresse för internationella frågor och 

solidaritet”. Mindre framträdande åsikter är ”tror på FN:s visioner” och ”bra för yrket”. 

 
 
K – Det finns inget alternativ för FN:s syfte då det bildades emot krig. 

      

Figur 1b (Fråga 6). Varför engagerar du dig inom FN? 

Manliga respondenters svar 
Figuren skall förstås som att det mest framträdande svaret är ”tror på FN:s visioner”. Mindre framträdande är 

”intresse för internationella frågor och solidaritet” och ”bra för yrket”. 

 
M – Världssamfundet behövs, hjälpinsatser till barn och fattiga är livsviktiga. FN kan man lita på eftersom FN 

har kompetens.   
 

Intresse för internationella frågor och solidaritet är den mest framträdande anledningen till 

att de kvinnliga respondenterna engagerar sig för FN. Andra anledningar som de kvinnliga 

respondenterna angav är att det är bra för yrket och att man tror på FN och mellanstatliga 

Varför engagerar du dig inom FN? 

Tror på FN:s visioner och mellanstatliga 
organisationer 

Intresse för internationella frågor och solidaritet Bra för yrket 

Varför engagerar du dig inom 
FN? 

Intresse för internationella frågor och 
solidaritet 

Tror på FN:s visioner och mellanstatliga 
organisationer 

Bra för yrket 
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organisationer. Hos de manliga respondenterna är det tron på FN:s visioner och 

mellanstatliga organisationer som är en mer framträdande anledning än de andra 

alternativen; intresse för internationella frågor och solidaritet samt bra för yrket.  

 

 

3.2 Jämställdhetsdiskussion 

 

Figur 2a (Fråga 7). Vad innebär jämställdhet för dig?    

Kvinnliga respondenters svar  

Figuren skall läsas av på så sätt att den mest framträdande definitionen av jämställdhet är ”lika rättigheter och 

skyldigheter”, under finns de tre mindre framträdande dimensionerna.   

        
 K - Kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter på alla plan.  
 K – Att kvinnor och män inte bedöms utifrån sitt kön, med andra ord att det inte är förutbestämt.  

 

Figur 2b (Fråga 7). Vad innebär jämställdhet för dig? 

Manliga respondenters svar  
Figuren skall läsas av på så sätt att den mest framträdande uppfattningen är ”lika rättigheter och skyldigheter”. 

”Ej diskrimination” och ”förverkliga sig själv” som två mindre framträdande uppfattningar. 

 
 
M - Jämställdhet innebär lika rättigheter, kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete. I dagsläget ser 
verkligheten inte ut så – det finns en lönediskriminering till exempel i Sverige.  

Vad innebär jämställdhet för dig? 

Lika rättigheter och 
skyldigheter 

Ej diskrimination Förverkliga sig själv 

Vad innebär jämställdhet för dig? 

Lika rättigheter och skyldigheter 

Ej diskriminering Förverkliga sig själv Ej förutbestämd efter kön 
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Slutsatsen man kan dra från fråga sju är att män och kvinnor delar den gängse uppfattningen 

att jämställdhet innebär lika rättigheter och skyldigheter för både män och kvinnor. På så 

sätt kan man säga att de även delar den definition som t.ex. Nationalencyklopedin använder 

sig av varav detta visar att det finns en insikt om vad jämställdhet handlar om. Mina 

respondenter utgår således ungefär ifrån samma utgångspunkt om jämställdhet. 

 

Figur 3a (Fråga 8). Hur når man bäst jämställdhet? 

Kvinnliga respondenters svar  

Figuren skall läsas av på så sätt att det finns tre framträdande svar på denna fråga. 

K – Man måste börja hos sig själv och i sin egen familj. Ställa samma krav av pojkar och flickor, dela upp 

arbetet lika 
 

Figur 3b (Fråga 8). Hur når man bäst jämställdhet? 

Manliga respondenters svar  
Figuren skall läsas av på så sätt att den mest framträdande åsikten var ”Kunskap/medvetenhet”. Mindre 

framträdande åsikter är ”attitydförändringar” och att ”nominera kvinnor”. 

 
 

M – Verkligen titta på och utbilda kvinnor och män som får uppdrag. Det får ta tid. 
M – Det hänger på oss män, vi har ett patriarkat i världen. Det måste finnas en medvetenhet om problemet 

och en ständig strävan att förändra, hela tiden i vardagen. 

Hur når man bäst jämställdhet? 

Attitydförändringar hos 
unga/sig själv 

Nominera kvinnor 
(kvotering) 

Kunskap/Medvetenhet 

 

Hur når man bäst jämställdhet? 

Kunskap/Medvetenhet Attitydförändringar hos unga/sig själv Nominera kvinnor (kvotering) 
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På frågan hur man bäst når jämställdhet finns ingen ensam dominerande uppfattning hos de 

kvinnliga respondenterna utan istället fanns tre lösningar som var lika framträdande; 

kunskap/medvetenhet, attitydförändringar hos unga/sig själv och att nominera kvinnor. Hos 

männen fanns samma teman, dock ansågs kunskap/medvetenhet i högre grad vara en 

viktigare lösning. Temat attitydförändringar kan uppfattas som att vila på kategorin om 

kunskap och medvetande men som citaten belyser är skillnaden mellan dem att 

attitydförändringar kommer mer från sig själv medan kunskapen/medvetenheten fungerar 

som upplysning. Även på denna fråga motiverar män och kvinnor sina svar på samma sätt 

och finner likadana lösningar på hur man ska nå jämställdhet. Eftersom att respondenterna 

angav att man för att få bukt med jämställdheten behöver aktivt nominera kvinnor, d.v.s. se 

att lösningen finns i att ständigt arbeta för kvinnors jämlika position indikerar detta att 

”varannan damernas” perspektivet finns som en självklar lösning i jakten på ett jämställt 

samhälle hos mina respondenter.   

 

Figur 4a (Fråga 9). Arbetar FN-rörelsen i Sverige med jämställdhet? 

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall förstås som att den mest framträdande uppfattningen var ”Nej”. Mindre framträdande 

uppfattning var ”Ja, utåt sett i organisationen”. 

 
 

K – Nja, man stöder kvinnoprojekt i andra länder. Det jobbar mest kvinnor på gräsrotsnivån men i 

styrelsen sitter mest män. 

K – Inte specifikt. Medvetenheten finns men det görs ingenting. Vår förening har haft kurser om 

kvinnan i bistånd. 

 

 

 

Arbetar FN-rörelsen i Sverige med jämställdhet? 

Nej 
 

Ja, utåt sett i organisationen 
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Figur 4b (Fråga 9). Arbetar FN-rörelsen i Sverige med jämställdhet? 

Manliga respondenters svar 
Figuren skall förstås som att de mest framträdande uppfattningarna är ”Nej” och ”Ja, utåt sett i 

organisationen”. Mindre framträdande svar är ”ja”. 

 
 
 M – Nej, FN jobbar inte mer än någon organisation. Har haft sina chanser, man sa ja till att arbeta med 

jämställdhet men sen hände inget. 
 

Schemat visar att de kvinnliga respondenterna i första hand anser att FN-rörelsen inte 

arbetar med jämställdhet, i de fall där man arbetar med jämställdhet riktar sig detta utåt i 

organisationen. I viss mån ansåg de manliga respondenterna att man arbetade med 

jämställdhet inom organisationen. Slutsatsen blir då att det finns dominerande synsätt som 

visar att respondenterna inte uppfattar att FN-rörelsen arbetar för jämställdhet inom 

organisation utan att det riktas utåt mot andra länder. Häri ligger således en distinktion hos 

mina respondenter, i frågan om vart jämställdhetsarbete riktar sig. Men att inom den egna 

organisationen se jämställdhetsarbete som ett givet element görs inte.   

 

Figur 5 (Fråga 10). Är jämställdhet en viktig fråga för FN? 

Kvinnliga och manliga respondenters svar 
Figuren skall läsas av på så sätt att alla respondenter svarade ja på denna fråga. 

Arbetar FN-rörelsen i Sverige med jämställdhet? 

Ja 

Nej Ja, utåt sett i organisationen 
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Slutsatsen på denna fråga är det fanns ett enhälligt svar på denna fråga då alla 

respondenter ansåg att jämställdhet är en viktig fråga för FN.       

Figur 6a (Fråga 11). Är jämställdhet ett begrepp som ert distrikt arbetar med? 

Kvinnliga respondenters svar  
Figuren skall läsas av på så sätt att det finns två sätt att svara, antingen ”ja” eller ”nej” som är lika 

framträdande. Av dem som svarade ja, fanns det två olika sätt att arbeta med jämställdhet, ”engagerar oss i 

kvinnofrågor” och ”jämställdhetsprojekt i andra länder”. 

   K – Nej, vi säger så fint att det skall integreras men nej, de gör det inte. 
 K – Ja, vi jobbar med kvinnofrågor – kvinnomisshandel och trafficking. 

          

Figur 6b (Fråga 11). Är jämställdhet ett begrepp som ert distrikt arbetar med? 

Manliga respondenters svar 
Figuren skall förstås på så sätt att det finns två sätt att svara svara, ”ja” eller ”nej”. Av dem som svarade ja 

finns två sätt att arbeta med jämställdhet, ”ungdomskurser” och ”kurser i jämställdhet”. 

Är jämställdhet en viktig fråga för 
FN? 

Ja! 

Är jämställdhet ett begrepp som ert distrikt arbetar med? 

Nej Ja 

 Engagerar oss i kvinnofrågor   Jämställdhetsprojekt i andra länder 
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M – Nej, aldrig tagit upp ämnet, har ej hört att man gör det. 

 M – Ja, vi jobbar med det kurser i jämställdhet med mera. Vissa medlemmar har även lyft frågan. 

Svaren på fråga sex fortsätter på föregående frågas tema men specificerar den till att gälla 

distriktets arbete för jämställdhet. Uppfattningarna här bygger även vidare på detta men nu 

finns en starkare upplevelse av att man faktiskt arbetar med jämställdhet, respondenterna ger 

exempel på de konkreta sakerna som man gör för jämställdhet, d.v.s. att man engagerar sig i 

kvinnofrågor, kurser för ungdomar och i jämställdhet.  

              Det som ändå är mest betydande i den här jämställdhetsdiskussionen är att det finns 

en stor skepsis hos mina respondenter gällande jämställdhetsarbetet. Man menar att FN:s 

grund vilar på mänskliga rättigheter, och jämställdhet är på så sätt kuggen i hjulet i FN men 

rent konkret finns ingen diskussion om jämställdhet inom svenska FN-organisationen. De 

flesta av mina respondenter, både män och kvinnor, svarade att FN faktiskt inte arbetade 

med jämställdhet inom organisationen. Däremot, menade flera respondenter, finns det en 

medvetenhet om att jämställdhet är ett viktigt begrepp i FN och som behöver bedrivas i 

andra länder. Alla respondenter är eniga om att jämställdhet är en viktig fråga men när det 

kommer till det faktiska arbetet i FN-rörelsen i Sverige är det alltså inte en prioriterad fråga. 

En av respondenterna gav sin förklaring till varför FN i Sverige inte arbetar aktivt med 

jämställdhet: 

 
      Jämställdhet är så förankrat att man inte säger eller använder begreppet ens. Det är så självklart att 

ordföranden i förbunden ska vara 50/50 kvinnor och män. Man tycker kanske inte att det 

(jämställdhet) syns men det finns där då det är så införlivat i FN.  
 

Är jämställdhet ett begrepp som ert distrikt arbetar med? 

Nej Ja 

 Ungdomskurser Kurser i jämställdhet 
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Den här intervjupersonen menar på så vis att ”varannan damernas” perspektivet redan är 

införlivat i FN. Å ena sidan menar mina respondenter att jämställdhet är en avgörande 

komponent i kampen mot fattigdom, rättvisa och en fredlig värld, å andra sidan menar dem 

även att detta inte är en prioriterad fråga i det reella arbetet. En källa till varför jämställdhet 

inte är en prioriterad fråga inom FN-rörelsen i Sverige kan vara att vissa föreningar endast 

arbetar med att försöka överleva. Deras prioritering är således endast att locka till sig nya 

medlemmar. Men denna orsak är heller inte helt tillfredställande eftersom ordföranden i 

distrikten inte enbart svarar utifrån en förening utan hela distriktet. Det är också intressant 

att mina respondenter menar att man i FN gör skillnad på vart jämställdhetsarbetet riktar sig. 

Detta gör att man kan ha det som ett perspektiv till andra länder och globalt sett men att det 

inte är en prioriterad fråga att arbeta för inom det egna distriktet. Vissa distrikt arbetade med 

jämställdhet inom vissa områden men FN-rörelsen i stort arbetade inte med jämställdhet 

menar mina respondenter. En förklaring till varför respondenterna angav att de arbetade 

med jämställdhet inom det egna distriktet i större utsträckning än inom organisationen kan 

ju vara att man påminns mer konkret om vad man faktiskt arbetar eller har arbetat med och 

därför kan ange fler aspekter av detta.  

       

 

3.3 Distrikt/Föreningsdiskussion 
 

Figur 7a (Fråga 12). Er förening tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning?  

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall läsas av på så sätt att svaren var antingen ”ja”, eller ”nej fler kvinnor”. Det fanns två sätt att 

förklara varför det fanns fler kvinnor som är de två underliggande svaren. 

 

Er förening tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning? 

Ja, ungefär Nej, fler kvinnor 

Av de nya medlemmarna är fler kvinnor Sociala frågor tilltalar kvinnor mer än 
män 
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K – Kvinnor är mer tilltalande av FN, fred och frihet ligger kvinnor närmare om hjärtat.  
Någon respondent går vidare och menar att FN kan tilltala män och kvinnor i samma 

utsträckning men kanske på olika sätt.  
K – Ja, fast på olika sätt, det finns olika saker som drar. T.ex. då kvinnorna jobbar mer i det lokala medan 

männen vill upp på högre poster och göra karriär.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 7b (Fråga 12). Er förening tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning?  

Manliga respondenters svar 
Figuren skall förstås på så sätt att det finns två mer framträdande uppfattningar, ”Ja ungefär” och ”mer yngre 

kvinnor och äldre män”. Den mindre framträdande uppfattningen är att det finns ”mer kvinnor”. 

 

 

M – Mer kvinnor, men det är alltid generellt mer kvinnor i sociala frågor då de tilltalar dem mer.  
   M – De yngre kvinnorna tar för sig mer medan gubbarna sitter kvar på posterna.  

 

Kvinnor och män i distriktet menar att det finns tre olika sätt att uppfatta huruvida FN är en 

organisation som tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning. Både kvinnor och män 

uppfattar att det finns ungefär lika stort intresse för FN hos män och kvinnor, ett annat 

alternativ som främst kvinnorna poängterade var att FN är en organisation som tilltalar 

kvinnor mer än män, samt att orsakerna till detta är att sociala rörelser tilltalar kvinnor mer 

Er förening tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning? 
 

Mer kvinnor – sociala frågor tilltalar kvinnor mer 

Ja, ungefär 
 

Mer yngre kvinnor och äldre män 
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generellt och att av de nya medlemmarna finns flest kvinnor. Det tredje alternativet som 

män framhävde är att FN tilltalar bägge könen – fast i olika åldersintervaller. Yngre kvinnor 

samt äldre män tenderar att främst intressera sig för FN. Argumentet att kvinnor stödjer 

fredsprojekt eftersom att sociala frågor ligger varmt om hjärtat för kvinnor syftade till att 

kvinnor av naturen är mer intresserade och står för en fredligare politik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8a (Fråga 13). Er förening har inga könsspecifika uppdrag, antingen informellt eller 

formellt? 

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall avläsas på så sätt att svaren antingen är ”ja” eller ”nej”. På ja svaret finns tre olika sätt att hävda 

sitt resonemang.  

K – Ja, kvinnor jobbar mer med en del och män med en annan, t.ex. är män mer intresserade av projekt som 

Röj en mina. Ja, det tar nog generationer att överbrygga. 
 

Figur 8b (Fråga 13). Er förening har inga könsspecifika uppdrag, antingen informellt eller 

formellt? 

Manliga respondenters svar      
Figuren skall läsas av på så sätt att alla manliga respondenter anser att det inte finns några könsspecifika 
uppdrag.    

   

Er förening har inga könsspecifika uppdrag, antingen informellt eller formellt? 

Nej Ja 

Ja, män innehar mer viktiga poster Män intresserar sig för en viss typ av uppdrag  Män innehar en annan fackkunskap 
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M – Nej, man tar sitt ansvar när det finns plats.  

        

Hos de kvinnliga respondenterna kan man skönja två tendenser på huruvida respondenternas 

förening innehar könsspecifika uppdrag. Vissa menar att det inte finns könsspecifika 

uppdrag emedan somliga menar att det finns olika uppdrag som kan härledas till könen 

varav motiveringarna är att män innehar viktiga poster, män intresserar sig för vissa typer av 

uppdrag samt att män innehar annan fackkunskap. Hos de manliga respondenterna fanns ett 

enhälligt nej på samma fråga. I denna fråga fokuserade kvinnorna anledningarna till att det 

finns könsspecifika uppdrag till att män har andra egenskaper, kunskap eller intressen än 

kvinnor.  

 

Figur 9a (Fråga 14). Kvinnor och män har samma möjligheter att nå beslutsfattande 

positioner inom FN?47 

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall avläsas på så sätt att det finns två sätt att svara på frågan –”Nej” eller ”Ja, inom distriktet men ej 

på högre nivå”. Det finns två argument till att man svarade nej. 

 

                                                
47 Enligt informationssekreterare på FN-förbundets kansli, 2007-05-22, har det aldrig funnits en kvinnlig 
generalsekreterare på svenska FN-förbundets kansli. 

Kvinnor och män har samma möjligheter att nå beslutsfattande positioner inom FN? 
 

Ja, inom distriktet men ej på högre nivå Nej 

Familj och hushållssysslor är ett hinder 
 

Män tar för sig mer/Högre poster attraktivare för män 
 

Er förening har inga könsspecifika uppdrag, antingen formellt eller informellt? 

Nej 
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K – Nej, det borde vara så men mönstret är inte sådant, män tar för sig mer. Kvinnor sköter hemmet i större 
utsträckning. 
K – Det är svårt att nå absoluta toppen för män och kvinnor, barn och familj är ett hinder. Så inte ännu 
tyvärr, män och kvinnor har olika förutsättningar.  

 

 

Figur 9b (Fråga 14). Kvinnor och män har samma möjligheter att nå beslutsfattande 

positioner inom FN? 

Manliga respondenters svar 
Figuren skall förstås på så sätt att alla manliga respondenter svarade ”Ja”. 

 
M – Ja, jag hoppas det, det finns en bra spridning mellan kön och ålder. 

M – Ja, absolut! 

På frågan om män och kvinnor har samma möjligheter att nå beslutsfattande positioner inom 

FN går männens uppfattningar emot kvinnornas. Där män tvärsäkert ansåg att bägge kön har 

lika möjligheter inom FN, fanns en tveksamhet hos de kvinnliga respondenterna. Kvinnorna 

menade här att inom distriktet finns samma möjligheter men annars inte. Motiveringarna till 

detta är att kvinnor har den privata sfären att beakta då familj och hushåll är en faktor som 

gör att kvinnor inte har möjlighet att ta sig an tidskrävande positioner. Den privata sfären är 

således ett hinder för kvinnor att ges samma möjlighet som män ifråga om att nå 

beslutsfattande positioner. Den andra motiveringen syftar till att män har större intresse att nå 

högre poster och att de tar för sig mer än kvinnor.  

 

Figur 10 (Fråga 15). Ert distrikt representerar bägge kön på beslutsfattande positioner? 

Manliga och kvinnliga respondenters svar 

Figuren skall avläsas på så sätt att alla distrikt representerar bägge kön på beslutsfattande 

positioner. 

Kvinnor och män har samma möjligheter att nå beslutsfattande positioner inom FN? 
 

Ja 
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M – Det finns en övervikt mot det manliga om vi tittar på distrikten, det har inte funnits en kvinnlig 
ordförande i mitt distrikt. I distriktstyrelsen finns det mer kvinnor än män, män är villigare att ta på sig 
uppdrag. Jag har frågat kvinnor men de säger att de inte hinner på grund av familjesituationen.  

         

   K – Ja, det är ungefär 50/50 i vårt distrikt. 

 

Respondenterna, både män och kvinnor, menar dock att alla distrikt innehar bägge kön på 

beslutsfattande positioner.   

Den tredje delen av intervjumallen bestod av en distrikt och föreningsdiskussion. 

Svaren var även här ganska likartade och i allas distrikt finns män och kvinnor 

representerade på beslutsfattade positioner. Men på en fråga fanns det ett mönster i svaren 

som skilde sig mellan män och kvinnor. På frågan om män och kvinnor har samma 

möjligheter att nå beslutsgivande positioner inom FN, svarar män ja och kvinnor nej. Det 

finns alltså ett visst mönster i detta svar som kan härledas till könen. Kvinnor tenderar 

således att vara skeptiska till om de kan nå beslutsgivande positioner i samma utsträckning 

som män. De anledningar som framkom till varför detta mönster ser ut som det gör är att 

kvinnor har hemmets sfär att ta hand om i större utsträckning samt att män skulle ta för sig 

mer.      

 En aspekt som både män och kvinnor beaktade var att FN samt andra sociala 

rörelser låg kvinnor närmare tillhands än män, och att FN-föreningar då attraherade kvinnor 

i större utsträckning. Vissa menade att fred och rättvisa var begrepp som kvinnor lättare tog 

till sig och ställde sig bakom emedan andra menade att kvinnor även såg FN-engagemanget 

som ett socialt projekt och nätverk och att detta då kunde tilltala kvinnor i större 

utsträckning. Andra menade även att det särskilt var unga kvinnor och äldre män som var 

intresserade sig för föreningarna.  

 

 

3.4 Privatdelsdiskussion 

 

Ert distrikt representerar bägge kön på beslutsfattande 
positioner? 

Ja 
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Figur 11a (Fråga 16). Familj och fritid blir lidande av ditt engagemang inom FN? 

Kvinnliga respondenters svar 
Figuren skall avläsas på så sätt att ”Ja” och ”Nej” svaren på frågan är ungefär lika stora. 

 
 K - Ja, väldigt mycket. Det är alltid en källa till oro att försumma familjen. Men, FN är mer rumsrent att 
försumma familjen med. 
 K – Ja, jag har väldigt dåligt samvete, har försummat familjen mycket i och med att jag har varit borta 

mycket. 

 
Figur 11b (Fråga 16). Familj och fritid blir lidande av ditt engagemang inom FN? 

Manliga respondenters svar 
Figuren skall avläsas på så sätt att ”Ja” och ”Nej” på frågan är ungefär lika stora. 

 
M – Inte i dagsläget, men förr i tiden blev det en krock, särskilt fredagar med familjen eftersom vi brukade ha 

möte på fredagar.  

 

Både de kvinnliga och manliga intervjupersonerna anser i viss mån att familj och fritid blir 

lidande av deras engagemang. Vissa menar att detta engagemang oftast varit kamp om tid 

gentemot andra åtaganden, emedan andra menar att det inte påverkat familj och fritid.  

 

Figur 12a (Fråga 17). Det förekommer, generellt, förväntningar om mitt arbete i FN utifrån 

mitt kön? 

Kvinnliga respondenters svar 
Denna figur ska uppfattas på så sätt att det mest framträdande svaret är ”Nej”. Mindre framträdande är ”Ja, Om 

jag vore man skulle det förväntas andra saker om mig”.  

 

Familj och fritid blir lidande av ditt engagemang inom FN? 

Nej Ja 

Familj och fritid blir lidande av ditt engagemang inom FN? 

Nej Ja 



 48 

 

 
 K - OM jag vore man skulle det nog ha förväntats av mig att jag tog mig högre upp i stegen, det kanske vore 

mer konstigt att jag inte försökte ens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12b (Fråga 17). Det förekommer, generellt, förväntningar om mitt arbete i FN utifrån 

mitt kön? 

Manliga respondenters svar 
 Figuren skall avläsas på så sätt att det mest framträdande svaret på frågan är ”Nej”. Det mindre framträdande 

svaret är ”Ja, män upplevs nog som mer trovärdiga än kvinnor”. 

Det förekommer, generellt, förväntningar om mitt arbete i FN utifrån mitt kön?  

Nej 

Ja, OM jag vore man skulle det ha förväntats andra saker om mig 
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M –Jag tror fortfarande att folk uppfattar en man som mer trovärdig och på det viset ja. Det finns även många 
förväntningar på mig som person, utifrån min backgrund. 
 

Den gängse uppfattningen hos både män och kvinnor är att det inte förekommer 

uppfattningar om deras arbete i FN utifrån deras kön. Däremot fanns ofta förväntningar på 

FN-arbetet men att detta byggde på respondenternas personlighet. En avvikande uppfattning 

hos de kvinnliga respondenterna är att det skulle ha kunnat förväntas om hur man tog sig an 

FN-arbetet om det varit en man istället för en kvinna. Hos de manliga respondenterna fanns 

även där en avvikande uppfattningen att män oftast upplevs som er trovärdiga än kvinnor 

och att man på det sättet har en annan ställning utifrån ens kön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 (Fråga 18). Lista de tre områden varav FN arbetar med som du främst engagerar 

dig i? Manliga och kvinnliga respondenters svar Figuren skall avläsas på så sätt att de fyra mest 

framträdande svaren är ”Miljö”, ”Mänskliga rättigheter”, ”Röj en mina” och ”utbildning om FN”. De mindre 

framträdande svaren är ”integration”, ”jämställdhet” och ”rättvishandel”. Svaren i denna fråga skiljer inte 

Det förekommer, generellt, förväntningar om mitt arbete i FN utifrån mitt kön?  

Nej 

Ja, män upplevs nog som mer trovärdiga än kvinnor 
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mellan könen, både män och kvinnor har satt ihop den egna kombinationen med svar där inga skillnader i 

områden finns att se. 

 
 

Då fråga 13 syftade till att se hur prioriterad jämställdhetsfrågan är för respondenten då det 

ej gick att utläsa några skillnader hos männen och kvinnorna. Jämställdhet nämns hos 

somliga respondenter att det är en fråga som de engagerar sig i, dock placerar jämställdhet 

sig inte som en aspekt som hamnar bland de allra främsta prioriteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 (Fråga 19). Lista de tre områden varav FN arbetar med som ert distrikt främst 

anser vara viktigast? Manliga och kvinnliga respondenters svar  
Svaren på denna fråga skall avläsas på så sätt att de fyra mest framträdande svaren är ”Röj en mina”, 

”Mänskliga rättigheter”, ”studiecirklar” och ”barnkommissionen”. De mindre framträdande svaren är 

Lista de 3 områden varav FN arbetar med som du främst engagerar dig i? 

Miljö Mänskliga rättigheter 

Utbildning om FN Röj en mina 

Integration Jämställdhet Rättvishandel 
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”Libanon/Palestina frågan”, ”informationsverksamhet” och ”volontärverksamhet”. Svaren i denna fråga skiljer 

inte mellan könen, både män och kvinnor har satt ihop den egna kombinationen med svar där inga skillnader i 

områden finns att se. 

 

 

Liksom föregående fråga syftar fråga 14 till hur prioriterat jämställdhetsarbete är, i detta fall 

till hur distriktet prioriterar jämställdheten. Det som kan utläsas i schemat är att jämställdhet 

inte nämndes som en aspekt då alla respondenterna resonerade fram de olika områdena som 

deras distrikt främst arbetar med.  

 

De personliga frågorna visar inte på några direkta könsskillnader. Vissa, både män och 

kvinnor, menar att familj och fritid ibland blivit lidande och det finns vissa uppfattningar om 

ens arbete utifrån ens kön, men främst gäller uppfattningarna respondenterna som person. 

Man kan däremot se på de frågor där respondenterna skall lista sina främsta områden inom 

FN som de och distriktet arbetar med att jämställdhet inte är en prioriterad fråga vare sig för 

män eller kvinnor. Det var förekommande i några fall men inte alls i vissa även om ämnet 

var på tapeten genom intervjun.  

 

 

 

4 Analys 
 

Lista de 3 områden varav FN arbetar med som ert distrikt främst anser vara 
viktigast? 

Röj en mina Mänskliga rättigheter 

Studiecirklar Barnkommissionen 

Libanon/Palestina frågan Informationsverksamhet Volontärverksamhet 
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Tidigare kapitel presenterade resultaten från min undersökning, det vill säga mina utsagor 

från ordföranden i FN-distrikten. Min redovisning av svaren syftade till att lyfta upp och 

visa de olika sätt att uppfatta FN i kombination med jämställdhet. Redovisningen av mäns 

och kvinnors uppfattningar var för sig syftade till att undersöka eventuella skillnader. I 

följande kapitel svarar jag på mina frågeställningar och sätter in mina resultat i sitt 

sammanhang och plockar fram helheten. Slutligen placerar jag mitt forskningsbidrag bland 

den tidigare forskning som finns om frivilligorganisationer och jämställdhet. Vad bidrar min 

forskning till och går det i samma eller olika riktningar som den tidigare forskningen kring 

ämnet resulterat i?  

 

 

4.1 Analys av mitt empiriska material 
 

Med bakgrund av den teori och tidigare forskning som min studie vilar på finner jag vissa 

aspekter från mitt empiriska material som särskilt intressanta. En viktig del är således den 

skepsis som råder gällande huruvida FN i Sverige arbetar med jämställdhet, detta i 

kombination med att man menar att jämställdhet är kuggen i hjulet av FN:s arbete ger ett 

skimmer av ett paradoxalt kontext. Däremot menar fler att man till viss del arbetar med 

jämställdhet inom det egna distriktet samt att könsfördelningen på de tillsatta platserna inom 

det egna distriktet är ganska jämt fördelade mellan könen. Kontrasten mellan vad man gör 

inom sitt egna distrikt och hur FN-rörelsen i övrigt arbetar, verkar vara, minst sagt, 

motsägelsefullt. Frågan varför man inte arbetar med jämställdhet inom organisationen om 

man anser att det är en väldigt viktig del av FN:s mål, är väldigt intressant och nära att vilja 

ta sig an, men jag kan inte uttala mig om varför det ser ut som det gör utifrån denna 

undersökning. Emellertid kan jag föra fram de anledningar som mina respondenter anger till 

varför man inte arbetar med jämställdhet. 

                Det gäller hur jag benar ut vad som gäller för att just arbeta med jämställdhet. 

Utifrån mina respondenters svar kan jag å ena sidan konstatera att man inte arbetar aktivt 

med jämställdhet, å andra sidan finns det röster som hävdar att man inte behöver arbeta 
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aktivt med könsfördelningen utan att ”varannan damernas” perspektivet redan är införlivat 

och att detta resulterar i att man inte behöver arbeta konkret med detta. Respondenterna 

menar att det är viktigt att representera bägge kön och att det borde finnas ett ”varannan 

damernas” mål. Men i handlingen då man tillsätter de mer ansvarstagande positionerna finns 

således inget konkret ”varannan damernas” handling. Det kan vara problematiskt att 

bedöma om det råder jämställdhet eller inte, finns det endast ett ja eller nej svar eller även 

en gråzon? Finns det ens någonstans en fullkomlig jämställdhet, och är allt ojämställt innan 

det är fullkomligt jämställt? Min uppgift är dock endast att redogöra för om mina 

respondenter uppfattar FN som jämställt eller inte. 

               En presumtiv källa till att man inte kan ha ett ”varannan damernas” perspektiv hela 

tiden i en frivilligorganisation kan ju vara just att det är en frivilligorganisation. Medlemmar 

slutar när de inte har tid längre och då t.ex. en ordförandepost kräver mycket tid. Vissa 

föreningar som inte är så aktiva är nöjda med att det finns medlemmar som ens vill ta på sig 

ordförandeuppdraget överhuvudtaget. Vissa föreningar är å andra sidan väldigt aktiva och 

populära att arbeta i. Man får heller inte glömma att andra variabler som ålder kan vara en 

källa till varför resultaten ser ut som de gör.              

                Om vi backar tillbaka till mitt första konstaterande att man i FN-rörelsen i Sverige 

säger sig inte arbeta aktivt för jämställdhet inom organisationen– rent konkret – emedan 

något distrikt däremot har lyft frågan om jämställdhet ibland och arbetat med det. Det min 

studie visar är att mina respondenter finner en väsentlig skillnad i hur man uppfattar FN 

arbeta med jämställdhet. Då FN-rörelsen en organisation som verkar för jämställdhet på alla 

plan, den köper således alla argument för varför vi bör leva i ett jämställt samhälle. Själva 

FN kan anses andas begreppet jämställdhet, om man tror på FN:s visioner stödjer man 

troligen även dess jämställdhetsvisioner. På det sättet menar mina respondenter kan man 

anses arbeta för jämställdhet. Däremot finns inget konkret arbete för jämställdhet i den 

bemärkelsen att man aktivt verkar för någonting. Det marginella arbete som dock finns 

inom rörelsen riktar sig främst utåt i organisationen. Exempel på detta är då man stödjer 

jämställdhetsprojekt i andra länder.   

                Om man ska se detta faktum i relation till hur det ser ut i den offentliga sfären kan 

man skönja vissa tendenser. FN, som ett fall av en frivilligorganisation, uppfattas inte av 

mina respondenter arbeta aktivt med jämställdheten inom organisationen, detta gör att man 

ifrågasätter huruvida den privata sfären tar sig an jämställdhet. Denna sfär är således inte fri 

från de könsmönster vi ser i det offentliga, istället verkar de även här. På pappret har vi 

alltså en sfär som är fri från kontroll och där vi inte kan fastslå att jämställdhet råder. Detta 
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utmynnar i frågor om man behöver kontroll för att nå jämställdhet eftersom det inte reder 

sig själv på ett helt tillfredställande sätt. Denna studie visar således att det är problematiskt 

att tro att den civila sfären, i en miljö som borde vara jämställd, är rättvis och jämställd av 

sig själv.  

               En aspekt som jag genom mitt arbete fick ta del av som är intressant men som inte 

berör mina frågeställningar direkt, var obekvämheten mot att diskutera jämställdhet inom 

den egna kontexten. Jag fick en känsla av att bland intervjupersonerna infann sig en 

föreställning av att bli granskad i sömmarna. Då jämställdhet innebär en idé om hur 

någonting borde vara kanske ger vid handen att man känner en otillräcklighet om man inte 

lever upp till de förväntningarna.  

                 Det andra väldigt intressanta resultatet i undersökningen var det faktum att det 

genom uppsatsen inte finns någon direkt skillnad mellan könen förutom på en fråga. 

Gällande om män och kvinnor har samma möjligheter att nå beslutsfattande positioner 

svarade nästan genomgående alla kvinnor att de inte hade samma möjligheter som män att 

nå beslutsfattande positioner. Detta tyder på en viss uppfattning hos kvinnor som skiljer sig 

gentemot männens. Flera kvinnor angav som skäl till detta påstående att det låg mer i mäns 

intresse att nå höga positioner då män tar åt sig mer, samt att kvinnor sköter hemarbetet i 

större utsträckning. Genom hela undersökningen fanns således inga stora skillnader mellan 

könen förutom på den här punkten varav denna var en fråga som tudelade män och kvinnor 

helt. Dessutom är det en ganska avgörande fråga eftersom lika möjligheter ytterst handlar 

om jämställdhet. Jag finner detta särskilt intressant då svaren har varit så liknande i övrigt. 

Det ingår inte i mitt syfte att redogöra för varför män och kvinnors åsikter går isär på denna 

fråga, däremot kan jag ju konstatera att en skillnad mellan könen föreligger. Om man 

applicerar perspektivet om närvarons politik till denna kontext kan man ana en annan 

dimension på kvinnornas uppfattning. Varför är kvinnor och mäns uppfattningar så olika 

gällande denna fråga? Om det generellt är så att kvinnor har svårare att nå vissa 

beslutsgivande positioner i politikens rum borde rimligen denna erfarenhet, att inte hålla 

jämna steg med männen på viktiga politikposter, ligga hos kvinnorna. Med andra ord är det 

troligen den som ”drabbas” av ojämställdhet som tenderar att lägga till denna erfarenhet. På 

så sätt kan det vara erfarenheten av ojämställdhet av kvinnor generellt som skiljer mellan 

män och kvinnor och som då även ger skillnader på denna fråga.  

Det faktum att kvinnor inte ansåg FN vara en organisation där män och kvinnor hade lika 

möjligheter att nå beslutsfattande positioner intygar om att kvinnor därför anser FN vara en 

mindre jämställd organisation än vad männen anser. I ljuset av de argument för 
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kvinnorepresentation som jag diskuterat hade mitt fall kunnat vara ett typiskt exempel där 

kvinnors närvaro resulterat i att ett annat synsätt och där annan kunskap kommit till tals. 

Hade inte kvinnor fått utrycka sig i en sådan här fråga hade inte den fullständiga 

informationen gjorts gällande.  

 

 

4.2 Slutsats 
 

Mitt syfte med studien var att undersöka jämställdheten i FN-rörelsen i Sverige. De 

frågeställningar som jag formulerat lyder:  

 

• Hur uppfattas jämställdhetsarbetet i Sveriges FN-rörelse av ordföranden inom 

FN- distrikten? 

• Skiljer sig mäns och kvinnors uppfattning åt hur jämställt FN är? 

 

På min första frågeställning kan jag följaktligen konstatera att ordföranden inte uppfattar 

jämställdhetsarbete inom organisationen som aktivt. Man arbetar med jämställdhet i den 

mening att man stödjer kvinnoprojekt i andra länder och verkar för kvinnors röst i andra 

länder. Enskilda föreningar kan lyfta jämställdhetsfrågan om det finner det viktigt men det 

finns inget genomgående arbete eller med som en essentiell del av föreningsarbetet. Min 

studie visar att jämställdhet i den civila sfären är någonting som inte sköts per automatik 

utan att det snarare verkar på direktiv. 

               Svaret på fråga två är att mäns och kvinnors uppfattningar har genomgående rört 

sig runt samma teman och inte visat några skillnader. Dock med undantag vid frågan om 

män och kvinnor har samma möjligheter att nå beslutsfattande positioner där mäns svar inte 

överensstämde med kvinnors. Detta blir särskilt intressant i kontexten om huruvida män kan 

representera kvinnor, det vill säga om det först och främst är idéer som ska styra vem som 

skall representera medborgare i en representativ demokrati. Min studie påvisar därav ett 

glapp ifråga om män hade kunnat representera kvinnor i denna fråga eftersom det var så 

tydligt en fråga som delade könen åt. Det påvisar även att kvinnors syn på FN är mindre 

positiv i fråga om jämställdhet.  

               Var hamnar då mitt bidrag i jämförelse med den tidigare forskning som finns? Jag 

kan konstatera att den könsvisa och hierarkiska könsfördelningen som Stark & Hamrén har 
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påtalat har jag inte kunnat studera fullt ut eftersom det hade krävts att studera 

könsfördelningen av alla medlemmar, däremot finns det ungefär lika många män som 

kvinnor på ordförandeplatserna även om vissa intervjupersoner förde upp att det finns en 

övervikt av män i kontrast mot de antal kvinnor som finns inom rörelsen. En 

könsuppdelning i sysslor kan alltså inte bekräftas. Mot den tidigare forskningen som finns 

om FN internationellt sett som konstaterar att man inte har kvinnor på toppositioner eller 

bland viktiga ansvarsområden kan mitt bidrag inte bekräfta detsamma i Sverige. Män och 

kvinnor finns absolut representerade som ordföranden i ungefär samma utsträckning. Det 

har dock aldrig funnits någon kvinnlig generalsekreterare på svenska FN-förbundet. 

Dessutom uppfattar kvinnorna FN-organisationen som mindre jämställt än vad männen gör.                

                  Den frivilliga sfären i kombination med kön är i behov av mer forskning. 

Exempelvis hade detta kunnat vara att forska vidare kring varför man inte arbetar med 

jämställdhet aktivt i FN eller att undersöka andra frivilligorganisationer. Det vore även 

intressant att undersöka vilken roll frivilligarbetet spelar i mäns och kvinnors liv. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 Sammanfattning 
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FN är en frivilligorganisation som rimligen borde vara jämställd. Ideellt arbete är en sfär i den 

privata sektorn där det finns en kunskapslucka gällande jämställdhetsarbete. Hur fungerar 

jämställdhetsarbete i det civila samhället, sker det automatiskt eller fungerar det på direktiv? 

FN-rörelsen i Sverige är som sagt ett fall där man borde finna jämställdhet, finns det inte i 

denna frivilligorganisation kan det vara svårt att finna någon annanstans. Dessa argument 

utmynnade i mitt syfte att undersöka jämställdheten i FN-rörelsen i Sverige. Metoden som 

användes för mitt syfte var intervjuer med ordföranden i FN-distrikten. 14 intervjuer, sju män 

och sju kvinnor, genomfördes till teoretisk mättnad ansågs ha uppnåtts. Teorin som uppsatsen 

vilar på, feministisk teori, formade även uppsatsens upplägg och den faktiska undersökningen 

i form av intervjufrågorna. Vidare fördes mina respondenters svar upp i teman utifrån hur de 

svarade och även män och kvinnors uppfattningar beaktades.    

 De slutsatser som kunde dras utifrån mitt material var först och främst att mina 

respondenter menar att man inte arbetar aktivt med jämställdhet inom rörelsen. Däremot finns 

det ett stödjande av jämställdhetsarbetet i andra länder i form av hur FN:s karaktär ser ut, med 

andra ord så finns det en medvetenhet om att jämställdhetsarbete är nödvändigt för att komma 

till bukt med problem som Aids och fattigdom. Den andra slutsatsen jag kunde dra är att 

kvinnor och mäns svar var genomgående lika varandra, men gällande en fråga skildes det helt 

åt: Kvinnor anser att män och kvinnor inte har lika möjligheter att nå beslutsfattande 

positioner, varav män anser att det har samma möjligheter. Detta visar på att kvinnor i högre 

grad anser FN vara mindre jämställt än män.  

 Då det visade sig att jämställdhet inte finns med som en punkt i dagordningen 

för FN-organisationen och då FN kan ses som en av de främsta frivilligorganisationerna där 

jämställdhet borde råda ger detta en problematiserad bild av hur jämställdhet verkar i den 

civila sfären, det vill säga utan statlig kontroll. Jag kan konstatera att jämställdhetsarbete inte 

sker per automatik utan främst på direktiv.  
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Bilaga 1 
1. Jag är:  

      Kvinna____ 
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       Man_____ 

 

2. Ålder: ____ 

 

3. Vilket/vilka uppdrag inom FN förbundet/distriktet har 

du_________________________________________________________________ 

 

4. Antal år som du har varit engagerad i FN?___________________________________ 

 

5. Hur länge har du haft ditt nuvarande uppdrag?________________________________ 

 

6. Varför engagerar du dig inom FN?_________________________________________ 

 

Jämställdhet 

 

7. Vad innebär jämställdhet för 

dig?_________________________________________________________________ 

 

8. Hur når man bäst 

jämställdhet?_________________________________________________________ 

 

9. Jobbar FN Sverige med 

jämställdhet?_______________________________________ 

 

10. Är jämställdhet en viktig fråga för FN?_____________________________________ 

 

Föreningen/Distriktet 

 

11. Är jämställdhet ett begrepp som er förening arbetar med?_______________________ 

 

11b. Isåfall, hur___________________________________________________________ 

 

12. Er förening tilltalar män och kvinnor i samma utsträckning?_____________________ 
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12.b. Om ej, ange troliga orsaker______________________________________________ 

 

13. Er förening har inga könsspecifika uppdrag, antingen formellt eller 

informellt?_______________________________________________________________ 

 

14. Kvinnor och män har samma möjlighet att nå beslutgivande positioner inom 

FN?_________________________________________________________________ 

 

15. Er förening representerar bägge kön på beslutsfattande 

positioner____________________________________________________________ 

 

       Privat 

 

16. Familj och fritid blir lidande av ditt engagemang inom    

FN?__________________________________________________________________ 

 

17. Det förekommer, generellt, förväntningar om mitt arbete i FN utifrån mitt 

kön?_________________________________________________________________ 

 

18. Lista de tre områden varav FN arbetar för som du främst engagerar dig i 

 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

 

19. Välj 3 områden som FN arbetar med som du anser vara viktigast 

 

1.______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

Bilaga 2 
Figur i. FN förbundets organisation 
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Figuren skall förstås på så sätt att Svenska FN förbundet verkar inom FN förbundens världsfederation WFUNA. 

Nedan finns FN förbundets styrelse som sitter till år 2009. På regional nivå finns distrikten men även de anslutna 

riksorganisationerna. På lokal nivå finns FN. 

 

  

       WFUNA 

FN förbundets styrelse 

FN-distrikten (23) 
 

FN-föreningar (110) 
 

Anslutna riksorganisationer 
(130) 


