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Inledning 
Att Sverige är känt för att vara världens mest jämställda land är något som nämns titt som 

tätt. I många fall nämns det i positiva bemärkelser såsom att kvinnor ofta eller i de flesta 

fall har lika lön som män. Sverige har även officiellt utnämnts till världens mest 

jämställda land, 2006 kom utnämningen från World Economic Forum1. Men att Sverige 

antas vara världens mest jämställda land nämns även i sammanhang där titeln används 

som försvar mot att jämställdhetsarbetet inte är lika viktigt nu när ”vi redan är så 

jämställda”. Vi som författare till denna uppsats menar att det är viktigt att problematisera 

och reflektera över jämställdheten i Sverige. Genom att undersöka synen på jämställdhet 

och jämställdhetsarbete är det möjligt att få en inblick i hur det egentliga 

jämställdhetsarbetet ser ut på arbetsmarknaden. En sådan undersökning skulle även 

kunna ge indikationer på hur jämställt Sverige egentligen är.  

Jämställdhetsarbete i Sverige styrs bland annat genom lagar och förordningar, 

som exempelvis jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen ställer krav på att 

jämställdhetsplaner ska upprättas: om arbetsplatser har fler än tio anställda har 

arbetsgivaren ett ansvar att upprätta en jämställdhetsplan för hur jämställdhetsarbetet ska 

ske på arbetsplatsen2. Men trots arbetsgivarens uppdrag, ansvar och skyldigheter tror vi 

att jämställdhet är en fråga som ofta hamnar i skymundan, som skrivs ner på papper, sätts 

in i en pärm och sen glöms bort.  

När regeringen skriver på sin hemsida om jämställdhet menar de att om ett land 

ska kunna växa och utvecklas måste allas kompetens tas tillvara: 

För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela 
befolkningens kunskaper och kompetens. […] Jämställdhet mellan kvinnor och män 
är därför en viktig faktor för tillväxt.3

Om Sverige är världens mest jämställda land och vår regering ser betydelsen av detta 

arbete, hur ser det då ut i verkligheten? Är jämställdhetsarbete något som förekommer 

                                                 
1 World Economic Forum är en oberoende internationell organisation som värnar om världens tillstånd 
genom att förena ledare världen över i att verka mot samma mål, se vidare: 
http://www.weforum.org/en/about/index.htm, 20061127. 
2 http://www.jamombud.se/arbetslivet/jamstalldhetspl.asp, 20061222. 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/2593, 20061127. 
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aktivt runtom i landet eller sker det endast på pappret? Vi anser att det är av stor vikt att 

studera hur synen på jämställdhet och jämställdhetsarbete ser ut på den svenska 

arbetsmarknaden, en arbetsmarknad vilka vi som två nyutexaminerade studenter snart 

kommer att vara en del av.  

 

Krav på jämställdhet inom arbetslivet 
I Sverige finns det en jämställdhetslag vilken har som ”ändamål att främja kvinnors och 

mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet”4. Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt denna lag 

”samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås”5. Fokus ska 

vara lika lön och lika anställningsvillkor för kvinnor och män som arbetar med lika eller 

likvärdigt arbete. Arbetsgivare som har tio eller fler anställda ska årligen även skriva en 

jämställdhetsplan där arbetsgivaren beskriver hur jämställdhetsarbete ska ske kring 

punkterna:  

• Arbetsförhållande  

• Föräldraskap och förvärvsarbete  

• Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön  

• Rekrytering  

• Löner6 

Förutom jämställdhetslagen finns det även en specifik jämställdhetspolitik som ska leda 

fram till att både kvinnor och män får lika möjligheter i livet. Den 16 maj 2006 antog 

Sveriges riksdag en ny jämställdhetspolitik. Det främsta målet med denna är att både 

kvinnor och män ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. För att kunna uppnå 

detta mål finns det fyra delmål: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.  

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

                                                 
4 Jämställdhetslagen, 1991:433, Paragraf 1 §.  
5 Ibid, Paragraf 2§.  
6 http://www.jamombud.se/arbetslivet/jamstalldhetspl.asp, 20061222. 
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• Ekonomisk jämställdhet.  

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och 

betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och 

få omsorg på lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 7

När vi påbörjade denna studie ställde vi oss frågan om det är så att de lagar och mål som 

har utformats har lett till en ökad medvetenhet om jämställdhet på arbetsplatser. Hur ser 

det egentligen ut på arbetsplatser där detta jämställdhetsarbete sägs bedrivas? Är det ett 

aktivt arbete eller är det bara ett arbete som bedrivs ”på papperet”? Vi ämnade studera 

arbetsplatsers verkliga jämställdhetsarbete då vi ville se om detta arbete verkligen har 

kommit så långt som det, enligt statistiken har gjort. Vi ville undersöka hur 

jämställdhetsarbete bedrivs i praktiken och hur synen på jämställdhet ser ut i det svenska 

arbetslivet. Under arbetets gång upptäckte vi att svaren på dessa frågor inte går att finna 

på rak arm. Vi insåg att vi behövde vidga vårt perspektiv för att finna dessa svar.  

 

Syfte 
När vi började arbetet med denna uppsats ville vi undersöka hur jämställdhetsarbete ses 

på och bedrivs i praktiken på två kommunala arbetsplatser. Under arbetets gång blev vi 

tvungna att ändra fokus. Vårt empiriska material visade en helt annan bild än vad vi 

förväntade oss. Det jämställdhetsarbete som vi ämnade undersöka på de utvalda 

arbetsplatserna var, enligt oss, i princip obefintligt och vårt tänkta syfte gick inte att 

genomföra. Vi fick därför ställa mer grundläggande frågor om kön, jämställdhet och 

jämställdhetsarbete i studien. Syftet med uppsatsen har därmed blivit att undersöka vilken 

syn det finns på kön och jämställdhet på två kommunala arbetsplatser och därigenom få 

vetskap om informanternas syn på jämställdhetsarbete.  

                                                 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/64241, 20061127. 
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Vi har genomfört intervjuer på en mansdominerad arbetsplats, ett brandförsvar, 

och en kvinnodominerad arbetsplats, en förskola, i en svensk mellanstor kommun. Med 

uppsatsen ämnar vi inte att dra några generella slutsatser utan vi ser vår uppsats som ett 

nedstamp på de arbetsplatser som vi har undersökt. 

 

Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har vi ställt följande frågeställningar: 

• Vilka föreställningar finns om kvinnor och män på arbetsplatserna?  

• Hur definieras och upplevs jämställdhet på arbetsplatserna? 

• Hur ser informanterna på jämställdhetsarbete på deras arbetsplatser? 

 

Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund där vi först presenterar de begreppsdefinitioner som är 

relevanta för vår uppsats. Därefter kommer en historisk bakgrund till den 

könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige samt varför könsperspektiv är av stor vikt på 

arbetsplatser. Bakgrunden avslutas sedan med en sammanfattning av jämställdhetslagen 

samt varför det är relevant att arbeta med jämställdhet på enkönade arbetsplatser. Efter 

bakgrunden till uppsatsen har vi valt att presentera den metod och det material som ligger 

till grund för vårt arbete. Med detta kapitel vill vi ge en förståelse för de val vi har gjort 

och de utgångspunkter som vi har haft för denna uppsats. Därefter presenterar vi våra 

teoretiska utgångspunkter vilka ligger till grund för vår analys. Under bearbetningen av 

den tidigare forskningen insåg vi tidigt att det vi läste in oss på kunde ses som 

förutsättningar för hur det är möjligt att studera jämställdhetsarbete. Därför har vi valt att 

sammanfoga den tidigare forskningen med de teoretiska utgångspunkterna. Avsnittet för 

de teoretiska utgångspunkterna har vi valt att dela upp i tre olika teman för att få en tydlig 

överblick. Efter den teoretiska genomgången kommer vi sedan att gå in i analysen, vilken 

börjar med en presentation av informanterna. Liksom de teoretiska utgångspunkterna har 

vi valt att dela in analysen i olika teman. Efter temana återknyter vi analysen med teorin i 

avsnittet Anknytning till de teoretiska utgångspunkterna. I slutet av analysen har vi valt 
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att fördjupa analysen i avsnittet Slutsatser av analys. Där presenterar vi de slutsatser som 

vi kommit fram till i analysen. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande 

diskussion där vi knyter samman det som framkommit i analysen. 

 

Förhållningssätt 
Vi som är författare till denna studie är två kvinnor i 25-årsåldern med liknande 

klassbakgrund och uppväxt. Vi är medvetna om att vi dels är påverkade av den kontext 

som vi har vuxit upp i, och dels av den kontext som vi nu lever i. Att detta kan komma att 

påverka sättet på vilket vi tolkar vårt material är något som vi ej kan bortse från. Vi bär 

med oss vissa antaganden, och till viss del fördomar, som vi varken kan koppla bort eller 

bortse från, hur gärna vi än vill. Denna vetskap bär vi med oss genom arbetet med 

uppsatsen och våra antaganden och fördomar kommer ständigt att sättas på prov. Då vi är 

medvetna om denna problematik kan vi arbeta med den genom att dels ständigt reflektera 

över vårt förhållningssätt och våra tankar samt dels förhålla oss kritiska till vår egen 

position.  

 

 

Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi först att klargöra för hur vi definierar de olika begrepp vilka är 

relevanta för vår uppsats. Vi kommer sedan att ge en kort bakgrund till Sveriges 

könssegregerade arbetsmarknad. Därefter kommer vi att belysa jämställdhetsarbetets 

historia och dess uppkomst samt varför jämställdhetsarbete är så viktigt på just 

arbetsplatser.  

 

Begreppsdefinitioner 
Vi vill här klargöra de utgångspunkter och referenser som vi har kring begreppen 

jämlikhet och jämställdhet samt kön och genus.  

  5   



 

 

Jämlikhet och jämställdhet  

Jämlikhet och jämställdhet är två begrepp som till synes ofta förväxlas med varandra. 

Dessa begrepp har olika innebörder och betydelser, beroende på vem eller vilka som 

definierar dem. För oss innebär jämlikhet alla människors lika värde8 och jämställdhet 

innebär de mer specifika rättigheterna för just kvinnor och män.  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och 
inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i 
fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 
till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 
delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld.9

Jämlikhet och jämställdhet är för oss två begrepp som går hand i hand med varandra. 

Utan jämställdhet går inte jämlikhet att uppnå och vice versa. Men då begreppet 

jämställdhet innefattar kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter är det 

detta begrepp som vi kommer att använda oss av i uppsatsen. 

 

Kön och genus 

Det var i mitten av 1980-talet som svenska kvinnoforskare började använda ordet genus 

som på latin betyder slag, sort, släkte, kön. Genus var ett ord som, vid denna tidpunkt, 

ansågs vara ”tomt”, det ansågs inte ha några oanade förförståelser eller möjligheter. 

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, menar att ordet genus började användas då 

det behövdes ett begrepp för att ”kunna analysera kvinnors underordning och förstå mäns 

och kvinnors delaktighet i den”10. Hirdman menar att då ordet kön har använts i tusentals 

år skapar det vissa associationer. Genus däremot ansågs till skillnad från kön, vara ett 

”rent” ord, enligt Hirdman. Att använda genus istället för kön var ett försök att 

avneutralisera ett ord som saknade få associationer, vilka riskerar att låsa fast ordet så att 

                                                 
8 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=218457&i_history=1, 20061205. 
9http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=J%e4mst%e4lldhet, 
20061205.  
10 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former, Liber, 2003, s. 12. 
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användandet av det förlorar sin analytiska mening.11 Anna Wahl, Charlotte Holgersson, 

Pia Höök och Sophie Linghag, i forskargruppen Fosfor12, ger även de i Det ordnar sig: 

Teorier om organisation och kön13 en historisk bakgrund till varför ordet genus började 

användas. De menar att genus i början av 1980-talet användes som en översättning av 

engelskans gender. ”Motivet till detta var att tydligare kunna göra en distinktion mellan 

biologiskt och socialt kön”14. Liksom Hirdman menar Wahl et al. att genus började 

användas för att markera att det var ett analytiskt begrepp då kön i det svenska språket 

kunde ha både sociala och biologiska betydelser. Wahl et al. menar att ”för att särskilja 

vardagsbetydelser av kön från teoretiserande om kön, använder många forskare begreppet 

genus”15.  

När ordet genus började användas saknade det, precis som Hirdman och Wahl et 

al. påpekar, oanade förförståelser och möjligheter. Idag har dock även ordet genus, i 

likhet med ordet kön, kommit att skapa olika associationer. Därför är det idag inte längre 

möjligt att säga att ordet genus är ett ”tomt” och ”rent” ord. Vi anser dock att det finns en 

betydelse av att använda både kön och genus då vi tycker att de belyser olika perspektiv. 

I likhet med Eva Gothlin, genusvetare, anser vi att genus ”ändras över tid och rum och 

mellan samhällen och kulturer” 16. Vi tycker att genus är ett begrepp som är i ständig 

förändring och betydelsen beror på dess kontext. Med grund i denna diskussion kommer 

vi i denna uppsats att definiera kön som något som är biologiskt, alltså det fysiska könet 

på män och kvinnor. Vår definition av genus blir således det socialt och kulturellt 

konstruerade könet. Men vi vill uppmärksamma att de teoretiker och forskare som vi 

refererar till i uppsatsen kan ha ett annat förhållningssätt till begreppen kön och genus 

som skiljer sig från vårt. I de fallen kommer vi således att använda oss av teoretikerna 

och forskarnas definitioner.   

 

                                                 
11 Hirdman (2003), s. 11-16. 
12 Forskargruppen Fosfor är en avdelning vid skolan för industriell teknik och management, KTH. Syftet är 
att skapa en stark forskningsmiljö på området organisation, kön och ledning, se vidare: 
http://www.itm.kth.se/organisation/fosfor/index.html, 20070424. 
13 Wahl, Holgersson, Höök, Linghag, Det ordnar sig – Teorier om organisation och kön, Lund, 2001. 
14 Ibid, s. 49. 
15 Ibid, s .49-50. 
16 Eva Gothlin, Kön eller genus?, Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999, s. 7. 
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Bakgrund till jämställdhetsarbete 
Vi vill i detta avsnitt ge en bakgrund till det jämställdhetsarbete som bedrivs i Sverige 

idag. Avsnittet tar avstamp i hur den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige har 

uppstått. Därefter beskriver vi varför könsperspektiv är viktigt på arbetsplatser. Avsnittet 

avslutas sedan med en genomgång av jämställdhetslagen samt en diskussion om varför 

det är relevant att prata om jämställdhet på enkönade arbetsplatser. 

 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden och dess historia 

Enligt siffror från jämställdhetsombudsmannen i maj 2007 är Sverige ett av de länder i 

världen som har högst andel kvinnor i arbetslivet. Cirka 80 procent av kvinnorna i 

Sverige arbetar jämfört med cirka 86 procent av männen.17 Dessa siffror visar att 

Sveriges arbetsmarknad till stor del består av lika antal kvinnor som män. Trots att båda 

könen är representerade på den svenska arbetsmarknaden har vi ändå en av de mest 

könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Kvinnor och män väljer olika yrken trots 

att arbetsmarknaden är öppen för båda könen. I traditionella kvinnoyrken såsom 

förskolelärare och undersköterskor är hela 90-100 procent kvinnor och i traditionella 

mansyrken såsom lastbilsförare och byggnadsarbetare är siffrorna ungefär detsamma, fast 

då är 90-100 procent män. Enligt jämställdhetsombudsmannen har mansdominerade 

yrken generellt sett även en högre medellön än de kvinnodominerade yrkena.18  Mats 

Alvesson, professor och forskare19, och Yvonne Due Billing, lektor20, menar att kvinnor 

koncentreras inom lågavlönade yrken medan män erbjuds högre löner och bättre 

avancemangsmöjligheter vilket bidrar till kvinnans underordning på arbetsmarknaden.21  

Anledningen till att vi har sådan könssegregerad arbetsmarknad går långt tillbaka 

i tiden. Alvesson och Due Billing skriver i boken Kön och organisation22 att i den 

förindustriella familjen ansvarade både kvinnor och män för hushållet. Familjen 

                                                 
17 http://www.jamombud.se/jamstalldhet/statistik.asp, 20061127. 
18 Ibid.  
19Mats Alvesson är professor och forskare, bland annat inom områdena organisationsteori och 
genusforskning.  
20 Yvonne Due Billing är lektor och är bland annat verksam inom områdena kön och organisationskulturer.  
21 Mats Alvesson och Yvonne Due Billing, Kön och organisation, Studentlitteratur, 1997, s. 61. 
22 Alvesson och Due Billing (1997).  
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producerade vad de behövde för dagen och lönearbete förekom sällan. Trots att både män 

och kvinnor arbetade i hemmet vid denna tidpunkt fanns det föreställningar om hur 

typiska kvinnosysslor respektive manssysslor skulle se ut. Det var lättare för kvinnor att 

göra sysslor som män brukade utföra än tvärtom eftersom det fanns en föreställning om 

att män hade mer att förlora. Till exempel kunde män bli trakasserade på ett annat sätt än 

vad kvinnor kunde då de utförde en syssla som inte var förknippat med det egna könet.23  

När den industriella revolutionen kom till Västeuropa förändrades så småningom 

synen på arbete. Det tidigare så vanliga hantverksarbetet industrialiserades och 

hantverkare och jordbrukare fick söka arbete inom industrin. Män blev den huvudsakliga 

arbetskraften i industrierna medan kvinnorna stannade kvar i hemmen. När behovet av 

arbetskraften inom industrin ökade började även kvinnor, främst från arbetarklassen, att 

söka sig till industrin. Detta ledde till att den traditionella familjebilden av vad mannen 

och kvinnan skulle arbeta med fick sig en törn. Om kvinnan arbetade inom industrin 

åsidosatte hon sig sina familjeplikter, men om hon å andra sidan inte förvärvsarbetade 

svek hon även då familjeplikten eftersom familjen inte kunde försörjas. Allt eftersom att 

det blev mer vanligt med kvinnor i industrin kom de att få vissa rättigheter. Men dessa 

rättigheter hade dock en stark koppling till kvinnors moderskap och familjeroll, vilket 

ledde till att barnomsorg och hushållsarbete blev kvinnors ansvar.24  

Industrins framfart medförde att de produkter som familjerna tidigare hade 

producerat själva nu producerades av industrin och därmed kom också ett tvång att tjäna 

tillräckligt mycket för att kunna försörja familjen. Eftersom männen hade större 

möjligheter till att tjäna mer blev det även deras uppgift att vara huvudförsörjare, eller så 

kallade familjeförsörjare. Detta fick till följd att gifta kvinnor blev beroende av sina män 

och genom olika lagstiftningar kom också denna modell att bibehålla kvinnans 

underordning då hon främst skulle vara moder och fostrare av barn.25  

Efter första och andra världskriget kom den så kallade ”husmödrarnas tid”. Den 

ekonomiska tillväxten gjorde att efterfrågan på arbetskraft ökade och alltfler kvinnor, 

både gifta som ogifta, fick avlönat arbete. Välfärdsstater växte fram och med dem kom 

                                                 
23 Alvesson och Due Billing (1997), s. 62. 
24 Ibid, s. 63-64. 
25 Ibid, s. 65. 
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även den offentliga barnomsorgen i början på 1960-talet. Med de gifta kvinnornas intåg 

på arbetsmarknaden kom även individuella rättigheter för kvinnor och statligt stöd för 

ekonomisk självständighet.26  

Vi har nu gett en bakgrund till hur den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige 

har uppstått. Nu vill vi belysa vikten av könsperspektiv på arbetsplatser då vi anser detta 

vara en grund till varför jämställdhetsarbete ska bedrivas.  

 

Vikten av könsperspektiv på arbetsplatser 

Så gott som dagligen är vi i kontakt med olika slags organisationer. Organisationer kan 

till exempel vara arbetsplatser, både offentliga och privata och de ansvarar bland annat 

för sjukvård, barnomsorg och utbildning. 27 Enligt Alvesson och Due Billing tillbringar vi 

så mycket som en tredjedel av våra liv inom någon slags organisation. Eftersom 

organisationer har en så pass stor del i våra liv har de även betydelse för hur våra 

arbetsliv och vårt välbefinnande ser ut. Hur fungerar de, vilka mål har de, vem 

bestämmer och hur är relationerna mellan människor på arbetsplatsen? Enligt Alvesson 

och Due Billing är det i svaren på dessa frågor som vi kan se hur vi behandlas och agerar 

i arbetslivet.  

För att kunna få svar på ovanstående frågor pekar Alvesson och Due Billing på en rad 

punkter som behöver undersökas i organisationer:   

• Vilken roll spelar organisationer – som platser och som skapandet av värderingar, 

föreställningar och könsrelationer? 

• Hur inverkar de föreställningar och värderingar som personer för med sig in i 

organisationen på dess verksamhet? 

• Vad betyder dessa föreställningar och värderingar när makt formas, fördelas och 

utövas? 

Med ett könsperspektiv blir det enligt Alvesson och Due Billing möjligt att belysa vikten, 

innebörden och konsekvenserna av vad som definieras som maskulina eller feminina sätt 

                                                 
26 Alvesson och Due Billing (1997), s. 67-68. 
27 Ibid, s. 15. 
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att tänka, känna, värdera och handla. Genom ett könsperspektiv är det även möjligt att 

analysera de praktiker som upprätthåller könsarbetsdelningen.28  

Inom organisationslivet och akademin är det främst män som dominerar, de sätter 

och har satt dagordningen. Då kvinnor har varit underrepresenterade i dessa världar har 

en del ämnen således varken tagits upp eller reflekterats kring ur ett könsperspektiv. Både 

organisationslivet och akademin har länge framställts som objektiv och könsneutral men 

enligt Alvesson och Due Billing är detta inte möjligt då det ena könet varit frånvarande i 

ledande positioner.29  

Även Gertrud Åström, jämställdhetsutredare, diskuterar kvinnors underordning. 

Genom att referera till en händelse som tre kvinnor upplevde under en lunchrast på sin 

arbetsplats vill Åström belysa kvinnors underordning och osynliggörande i vissa 

sammanhang. 

Plötsligt fläktes dörren upp av en instormande, manlig, styrelseledamot. Efter en 
svepande blick över församlingen frågade han uppfodrande: Är Ottar här? De tre 
kvinnorna svarade att så inte var fallet. Än mer otålig frågade han: är Sixten här då? 
Även denna fråga besvarades nekande. Stirrande på de tre kvinnorna undslapp det så 
honom: finns det ingen här? Och därefter gjorde han en brakande sorti.30  

Vidare menar Åström att det både inom organisationsforskning och inom organisationers 

egna historiebeskrivningar har det saknats ett kvinnoperspektiv. Det har med andra ord 

både förekommit forskning och historieskrivning som inte har tagit hänsyn till betydelsen 

av kön. Åström menar att ”Uppfattningen att kön är åtskilt från och skapas före och 

utanför en organisation har varit ett vanligt sätt att handha och avfärda frågan om 

könsordningen i organisationer”31.  Det är dock, precis som Åström gör, viktigt att belysa 

att även om betydelsen av kön kan döljas inom organisationer så finns det alltid 

könsstrukturer.  

 

                                                 
28 Alvesson och Due Billing  (1997), s 16. 
29 Ibid, s. 15. 
30 Gertrud Åström, En naturlig ordning: om organisationer efter kön, 1992, s. 133.  
31 Ibid, s. 139. 
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Jämställdhetslagen 

Eftersom mycket av det jämställdhetsarbete som bedrivs på arbetsplatser idag har sin 

grund i jämställdhetslagen kommer vi nu kortfattat att presentera denna lag. Med stöd av 

arbetsrättsexperten Tommy Iseskog och hans genomgång av jämställdhetslagen i boken 

Aktivt jämställdhetsarbete: för jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser32 kommer 

vi att redogöra för de delar av jämställdhetslagen vilka är relevanta för vår studie. 

Syftet med jämställdhetslagen är att kvinnor och män ska behandlas lika i 

arbetslivet. För att uppnå detta mål är lagen uppdelad i två regelsystem. Det ena är att 

arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen. Det andra 

regelsystemet omfattar förbud mot direkt och indirekt könsdiskriminering men även 

förordningar mot trakasserier på grund av kön samt sexuella trakasserier. Indirekt 

diskriminering kan innebära orättvis behandling av arbetssökande eller arbetstagare 

genom att arbetsgivaren har vissa krav eller kriterier som ”framstår som neutralt men 

som i praktiken särskilt missgynnar personer av det ena könet”33. Det kan till exempel 

vara att arbetsgivaren använder ett visst system vid rekrytering eller har vissa klädregler i 

arbetet. 34  

Arbetsgivare ska varje år kartlägga följande punkter: 

• Arbetsförhållandena från jämställdhetssynpunkt. 

• Förutsättningarna för förening av föräldraskap och arbete. 

• Förekomsten av sexuella trakasserier. 

• Jämn/ojämn könsfördelning på arbetsplatsen. 

• Kvinnors och mäns benägenhet att söka arbete och utveckling. 

• Jämställdhetsaspekten i rekryteringsprocess och vid rekryteringsbeslut. 

• Kvinnors och mäns löner i olika typer av arbete samt inom och mellan olika 

personalkategorier.35 

                                                 
32 Tommy Iseskog, Aktivt jämställdhetsarbete: för jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser, Fakta 
info direkt, 2000. 
33 Ibid, s. 12. 
34 Ibid, s 9. 
35 Ibid, s. 20. 
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Om arbetsgivaren något år inte anser sig behöva kartlägga någon av punkterna, ska detta 

kunna motiveras ur jämställdhetssynpunkt. Ekonomiska eller resursmässiga skäl är inte 

tillräckliga för att inte kartlägga ovanstående punkter.36  

Arbetsgivaren ska även formulera en jämställdhetsplan med mål för 

jämställdhetsarbetet där målen ska vara både kortsiktiga och långsiktiga. Enligt Iseskog 

är det viktigt att de långsiktiga målen är en del av personalpolitiken, och inte som det i 

många fall är, en del för sig. När jämställdhet är ett mål för sig är risken stor att det 

endast är vissa personer inom verksamheten som arbetar med jämställdhet och följden 

blir att detta arbete inte ges inflytande över den övriga organisationen. De kortsiktiga 

målen bör vara mer konkreta och handlingsinriktade och ska anpassas efter den årliga 

jämställdhetsplanen. Iseskog menar att de riktlinjer som ska finnas för 

jämställdhetsarbete ska vara som en verktygslåda där verktygen är medel, metod, rutin 

och princip.37  

Den årliga jämställdhetsplanen ska följas upp och, som Iseskog betonar, 

uppföljningen avser inte jämställdheten utan jämställdhetsarbetet.38 Arbetet med 

jämställdhetsplanen bör börja med en uppföljning av det föregående årets 

jämställdhetsplan då jämställdhetsplanen bör uppdateras utifrån den information och de 

fakta som framkommit under föregående år.39  

I uppföljningen av jämställdhetsarbetet är det även viktigt att granska hela 

processen. Till exempel kan frågor som dessa ställas: Fungerar kartläggningen av 

jämställdhetsförhållandena som den bör fungera?, Stämmer de långsiktiga 

målformuleringarna med vårt praktiska arbete och vår personalpolitik?, Är metoderna för 

kartläggningsarbetet adekvata och praktiskt fungerande?, Fungerar vår ’verktygslåda’ för 

jämställdhetsarbetet?40  

 

                                                 
36 Iseskog (2000), s. 20. 
37 Ibid, s. 77-79.  
38 Ibid, s. 23. 
39 Ibid, s. 88-90.  
40 Ibid, s. 90-91. 

  13   



 

Varför jämställdhetsarbete på enkönade arbetsplatser? 

Doktoranden Eva Amundsdotter tar i sin c-uppsats ”Vi har ju inga karlar här… - om 

jämställdhetsbegreppets relevans för kvinnodominerade arbetsplatser”41avstamp i 

huruvida jämställdhetsbegreppet är relevant för kvinnodominerade arbetsplatser.  

Om inte jämställdhetsbegreppet uppfattas som relevant på närmast enkönade arbetsplatser, 
innebär det att en stor del av Sveriges könsuppdelade arbetsmarknad skulle falla utanför såväl 
ett aktivt jämställdhetsarbete, som av en möjlig, framtida jämställdhetsmärkning av 
arbetsplatser. 42

I likhet med Amundsdotter anser även vi att om jämställdhet inte betraktas som relevant 

på nästintill enkönade arbetsplatser så ställs en stor del av Sveriges arbetsmarknad 

utanför jämställdhetsarbete. Att Sverige har en mycket könssegregerad arbetsmarknad har 

vi tidigare redogjort för under rubriken Den könsuppdelade arbetsmarknaden och dess 

historia. Med grund i diskussionen om Sveriges könssegregerade arbetsmarknad samt i 

diskussionen om vikten av könsperspektiv och jämställdhetsarbete på arbetsplatser ger vi 

oss in i denna studie med synen att jämställdhetsarbete är ytterst relevant på samtliga 

arbetsplatser, oavsett om de är nästintill enkönade eller om båda könen finns 

representerade. 

 

 

Metod och material 
Vi har inspirerats av etnologen Lena Martinsson43 i sättet att förhålla oss till vår uppsats. 

Martinsson är själv närvarande i den studie som vi inspirerats av, hon är närvarande i 

intervjuerna, fältarbetet och i analyserna av dem. Liksom Martinsson anser vi att vi inte 

kan bortse från vår egen roll i de intervjuer som vi har genomfört och vi är medvetna om 

att vi ibland kan vara synliga i uppsatsen. Som författare har vi olika roller som vi måste, 

och kommer att, förhålla oss till när vi gör våra intervjuer. Dessa roller innebär dels hur 

vi ser på oss själva och på varandra, och dels de roller som våra informanter ger oss. 

                                                 
41 Eva Amundsdotter, Vi har ju inga karlar här… - om jämställdhetsbegreppets relevans för 
kvinnodominerade arbetsplatser, c-uppsats, Stockholms universitet, 2002. 
42 Ibid, s. 5. 
43  Lena Martinsson, Jakten på konsensus: intersektionalitet och markandsekonomisk vardag, Liber, 2006. 
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Martinsson beskriver hur hon delar roller med olika informanter i företaget hon studerat. 

Till exempel är hon utbildad akademiker, medelklass, mamma, bosatt i lågstatusområde 

och projektanställd. Listan kan göras lång men poängen är att hon kan relatera till sina 

informanter på ett eller flera sätt och icke att förglömma: informanterna kan relatera till 

henne. Vi tror att våra informanter sannolikt hade föreställningar om vilka vi skulle 

kunna tänkas vara, liksom vi hade tankar om dem. Det vi vill betona är att både vi och 

informanterna har olika roller och syner på oss själva och varandra som har kunnat 

påverka de intervjuer som har genomförts.  

Att vi är två unga, vita, akademiskt utbildade kvinnor av medelklass tror vi har 

haft betydelse för både intervjuerna med våra informanter samt i analysen av dessa. 

Under intervjuerna hade vi intentionen att inta rollen som forskare, en roll som vi ser som 

förhållandevis objektiv under intervjutillfällen. I efterhand kan vi dock konstatera att 

informanterna snarare såg oss som ”experter” på jämställdhet. Detta gav sig bland annat 

uttryck i att flera av informanterna, vid upprepade tillfällen, frågade om de svarat rätt på 

våra frågor samt att vi upplevde dem som rädda för att svara ”fel”. Vi har även i 

efterhand blivit medvetna om synen som vi, under uppsatsens gång, haft på 

informanterna. Trots att vi så långt som möjligt försökt att vara objektiva kan vi inte 

bortse från våra egna bakgrunder och fördomar som vi bär med oss. Vi har 

uppmärksammat de olika förväntningarna vi har haft på informanterna, dels beroende på 

kön och dels beroende på deras befattning på arbetsplatsen. Detta har gjort att vi under 

analysens gång varit mer eller mindre tillåtande av vissa svar från informanterna.   

 

Avgränsning  
I denna uppsats har vi valt att studera jämställdhetsarbete på två arbetsplatser, en 

kvinnodominerad och en mansdominerad. Att valet föll på arbetsplatser där det ena könet 

är överrepresenterat är av den anledningen att vi hade föreställningen om att det fanns en 

syn att jämställdhetsarbete inte är nödvändigt på enkönade arbetsplatser. Detta var något 

som vi ville undersöka. Då vi i den tidigare forskningen sett att det främst är inom den 

offentliga sektorn som jämställdhetsarbete bedrivs ville vi därmed undersöka kommunala 
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arbetsplatser. Kombinationen enkönade och kommunala arbetsplatser tyckte vi var 

spännande och gav oss möjlighet till en intressant infallsvinkel för uppsatsen.   

 

Urval 

Efter att vi gjort vår avgränsning började vi med att lista olika kommunala arbetsplatser, 

där det ena könet var överrepresenterat, i en mellanstor svensk kommun. Utifrån denna 

lista valdes två arbetsplatser ut och kontaktades, men de tackade nej på grund av tidsbrist 

och vi fortsatte vårt sökande. Ytterligare två arbetsplatser kontaktades och dessa var 

intresserade av att medverka i vår studie. Den kvinnodominerade arbetsplatsen är en 

förskola och den mansdominerade arbetsplatsen är ett brandförsvar. I uppsatsen kommer 

arbetsplatserna att benämnas som Förskolan och Brandförsvaret då det är dessa specifika 

arbetsplatser som det syftas till.  

Under den här tiden bestämde vi oss för att använda kvalitativa intervjuer som 

empiriskt material då vi anser att detta ger ett rikt material. Urvalet av informanter skedde 

i samråd med den jämställdhetsansvarige på Brandförsvaret samt med genuspedagogen 

på Förskolan. Dessa personer ansvarar för jämställdhetsarbetet på respektive arbetsplats. 

De personer som vi har intervjuat på Brandförsvaret är en räddningschef, en 

brandmästare, en heltidsbrandman samt en deltidsbrandman. På Förskolan har vi 

intervjuat en genuspedagog, en barnskötare samt en förskolelärare.  

 

Metod 
Att vi valde kvalitativa intervjuer beror på att vi anser att denna intervjumetod ger ett rikt 

empiriskt material. Jan Trost, professor i sociologi, beskriver i Kvalitativa intervjuer44 

ramarna för kvalitativa intervjuer. Trost menar att kvalitativa intervjuer utmärks av  

[a]tt man efter att det att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt 
material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, 
åsikter, mönster och mycket annat.45

                                                 
44 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 2005.  
45 Ibid, s 7. 
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Vidare menar Trost att genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att få en förståelse av 

upplevelser och det är även möjligt att finna mönster av upplevelser och erfarenheter.46 

Detta tycker vi passar vårt syfte och därför har vi valt just kvalitativa intervjuer.  

När vi bestämt oss för att använda intervjuer som insamlingsmetod till vårt 

material kontaktade vi de jämställdhetsansvariga på Brandförsvaret och Förskolan för att 

få förslag på informanter. Då dessa förslag var oss tillhanda kontaktade vi dessa personer 

via mail där vi frågade om de var intresserade av att medverka i vår studie. Efter att 

informanterna tackat ja till medverkan i vår uppsats bestämde vi därefter tid och plats för 

intervju och vi skickade ett mail för att bekräfta detta. I mailet beskrev vi hur 

intervjusituationen skulle ske.47  

När det gäller standardisering och strukturering av frågorna till informanterna har 

vi använt oss av en blandform vilket innebär att frågorna till informanterna har alla varit 

desamma och ställts i samma följd. Dock har vi ställt olika följdfrågor beroende på de 

svar som vi fått.  

 

Intervjusituation  

Samtliga intervjuer med informanterna har skett i enskilda rum på deras arbetsplatser. 

Intervjuerna har alla varit lugna och utan störningsmoment och har tagit mellan 20 och 60 

minuter. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer. En av oss har ställt frågor medan 

den andra har skött inspelningsutrustningen, den person som har skött utrustningen har 

även i vissa fall ställt kompletterande frågor.48 Informanterna har efter intervjuerna 

uttryckt att de känt sig bekväma i intervjusituationen samt att de har upplevt intervjun och 

frågorna som relevanta. En del av informanterna har dock sagt att de upplevt att frågorna 

var svåra att svara på då de inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskap kring jämställdhet. 

Intervjuerna har bandats för att vi på bästa sätt ska kunna analysera intervjumaterialet.  

Två av informanterna har uttryckt att de tänkt på inspelningsutrustningen under 

intervjusituationen, men de har även påpekat att de inte har känt sig hindrade av att prata 

på grund av denna. 
                                                 
46 Trost (2005), s 14.  
47 Detta mail finns att tillgå i Bilaga 1. 
48 Intervjugudie finns att läsa i sin helhet i Bilaga 3.  
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Bearbetning av intervjuer 

Efter intervjuerna har vi författare haft ett kort samtal med varandra om våra känslor över 

intervjun. Även detta samtal har vi valt att banda då vi med detta material kan bli 

medvetna om hur vi förhållit oss till informanterna under intervjutillfällena. Vi har valt 

att transkribera samtliga intervjuer för att på bästa sätt kunna analysera materialet, vi 

anser att det är av betydelse att fånga hela intervjun då uttryck som skratt och tystnad är 

av vikt att beakta i analysen av materialet. Efter att samtliga intervjuer var avklarade 

delade vi upp det inspelade materialet mellan oss och fick då tre respektive fyra intervjuer 

var att transkribera. Vi valde att transkribera intervjuerna var för sig då vi ansåg detta 

vara tidsbesparande för uppsatsarbetet. När samtliga intervjuer var transkriberade 

genomförde vi en gemensam genomgång av det empiriska materialet. Därefter läste vi, 

var för sig, igenom alla intervjuer inför en kommande temaindelning. Att vi valde att sitta 

enskilt med detta berodde på att vi inte ville bli påverkade av varandra, då vi ville ta 

tillvara på bådas perspektiv. När vi gemensamt bestämt de olika temana för analysen satte 

vi oss återigen enskilt med materialet för att påbörja analysen. Efter detta moment 

sammanstrålade vi och utifrån våra respektive anteckningar skrev vi analysen. Arbetet 

med analysen har sedan skett i olika omgångar där vi varvat enskilda genomläsningar 

med gemensamma skrivningar.  

En svårighet som vi haft under bearbetningen av intervjuerna på Förskolan samt 

under analyserna av dessa är att veta om det är jämställdhetsarbetet med barnen eller med 

personalen som informanterna refererar till. Under bearbetningen av intervjuerna på 

Brandförsvaret och Förskolan och i analysen av dem blev vi även medvetna om de 

förväntningar som vi haft på de olika informanterna, beroende på deras kön och 

befattning. Vi har även lagt märke till att vi haft en viss skepsis mot en del av dem. Till 

exempel ställde vi höga krav på en kvinna som vi visste hade mycket kunskap om 

jämställdhet. Denna kvinna granskade vi hårdare än till exempel en kvinna som inte hade 

samma ”kunskap” om jämställdhet. Vi uppmärksammade även att vi blev 

misstänksamma mot en man som hade mycket ”kunskap” om jämställdhet. Tankar som 

kom fram under samtalet efter intervjun med denna man var att vi misstänkliggjorde 
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honom bara för att vara en ”duktig man” utan verkliga intentioner. Vi fick föreställningen 

att han minsann bara jobbade med jämställdhet för att visa sig på styva linan. Dessa 

förväntningar och tankar har vi, så långt som det varit möjligt, försökt att uppmärksamma 

och bearbeta. Vi är dock medvetna om att vi inte kan komma bort från alla de fördomar 

och förväntningar vi har och har haft.   

 

Etiskt ställningstagande 

Informanterna har deltagit frivilligt i studien och de har under intervjuerna fått tala fritt 

utifrån våra frågor. Vi har valt att fingera informanternas namn för att ge dem 

anonymitet. I studien har vi valt att omnämna arbetsplatserna som Förskolan och 

Brandförsvaret. Trots de fingerade namnen kan vi inte ge informanterna fullständig 

anonymitet då deras arbetskamrater eller andra personer vilka är insatta i arbetsplatsens 

arbete kan känna igen dem via uttryck eller utsagor. Informanterna är således anonyma 

för offentligheten men inte inför varandra. Detta har samtliga informanter gett sitt 

godkännande till.49  I analysen har vi eftersträvat att de fingerade namnen används så 

sällan som möjligt för att ytterligare skydda informanternas identitet. 

Efter intervjutillfället har vi gett informanterna möjlighet att prata fritt om hur de 

upplevt intervjun och frågorna, detta för att motverka att de känner sig illa till mods samt 

att de fått tillfälle att ställa frågor till oss som de inte fått chans att ställa under intervjun.  

 

Material 
Vårt material till denna uppsats består främst av intervjuer med sju informanter på ett 

brandförsvar och en förskola. Bakgrunden och den tidigare forskningen samt de 

teoretiska utgångspunkterna till vår uppsats har vi funnit i litteratur om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete.  

                                                 
49 Vid intervjutillfället gav vi informanterna ett brev där vi delgav dem deras förutsättningar för medverkan 
i vår uppsats. Dessa förutsättningar har samtliga informanter gett sitt godkännande till. Brevet i sin helhet 
finns att tillgå i Bilaga 2.  
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  I vårt sökande efter litteratur till bakgrunden till vår uppsats koncentrerade vi oss 

på litteratur kring jämställdhet och jämställdhetsarbete samt vikten av detta. För att få en 

förståelse för hur jämställdhetsarbete ser ut i dagens Sverige valde vi att i vår bakgrund 

till denna uppsats beskriva den svenska arbetsmarknadens historia med tonvikt på dess 

könssegregering då vi anser detta vara av stor vikt för förståelsen av varför det finns så 

många enkönade arbetsplatser. Vi sökte även efter litteratur kring vikten av 

könsperspektiv på arbetsplatser då denna litteratur skapar förutsättningar för varför vår 

problemformulering är viktig att ställa. Även jämställdhetslagen skapar intressanta 

infallsvinklar till vår studie då allt jämställdhetsarbete vilar på denna lag.  

Litteraturen som ligger till grund för den tidigare forskningen, och tillika 

teoretiska utgångspunkter, har fokus på olika perspektiv om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete: vikten av könsperspektiv i organisationer, föreställningar om 

jämställdhet och om manligt och kvinnligt, jämställdhetsarbete i offentlig sektor samt 

arbetsindelning inom mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Samtliga perspektiv 

bildar tillsammans en grund för vår studie. Litteraturen fokuserar inte på själva 

jämställdhetsarbetet i sig utan beskriver mer förutsättningar för jämställdhetsarbete och 

varför detta arbete ser ut på olika sätt på olika arbetsplatser samt beskriver vikten av detta 

arbete. Att vi valt detta fokus är med anledning av att vi snarare är intresserade av 

föreställningarna och upplevelserna om jämställdhet och jämställdhetsarbete än själva 

jämställdhetsarbetet i sig.  

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Under tiden som vi läste in oss på tidigare forskning till denna uppsats märkte vi tidigt att 

den forskning som fanns pekade på en rad liknande punkter i arbete med jämställdhet. 

När vi sedan letade efter en passande teori upptäckte vi att den tidigare forskningen 

kunde ge oss teoretiska verktyg för vår analys. Vi har därför valt att sammanfoga tidigare 

forskning och teori till vad vi kallar för Teoretiska utgångspunkter. 

Våra förutsättningar för de teoretiska utgångspunkterna är att kön, i bemärkelsen 

av det icke-biologiska könet vilket vi benämner som genus, är socialt och kulturellt 
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konstruerat samt att betydelsen av könsperspektiv på arbetsplatser är av stor vikt. Med 

detta som grund har vi ställt den tidigare forskningen frågan: Vad ska man titta efter när 

jämställdhet studeras och hur är det möjligt att prata om jämställdhet? Resultatet av detta 

har gett oss verktyg och förutsättningar för att kunna analysera vårt empiriska material.  

Vi kommer i detta kapitel börja med att förklara förutsättningarna för våra 

teoretiska utgångspunkter, vilka är: det socialt och kulturellt konstruerade könet samt 

betydelsen av könsperspektiv på arbetsplatser. Med detta som grund kommer vi att 

presentera de teoretiska utgångspunkterna för vår analys: Jämställdhet – ett icke-problem, 

Mannen som norm samt Arbetsindelning utifrån kön.  

 

Förutsättningar för teoretiska utgångspunkter 

Det socialt och kulturellt konstruerade könet 

”Kön är något man föds med, men genus är något man formas till. Kultur är utan tvekan 

det som präglar oss mest och som gör att vi uttrycker manligt och kvinnligt”50. Detta 

perspektiv ligger som grund för hur vi har format våra teoretiska utgångspunkter, därför 

kommer vi nu att utveckla detta resonemang som är den första delen av Förutsättningar 

för teoretiska utgångspunkter. I den här delen har vi använt oss av Yvonne Hirdmans 

teorier om genussystem och genuskontrakt. Vi är medvetna om den kritik som framförts 

mot Hirdman då hon till synes inte tar hänsyn till andra aspekter, såsom etnicitet och 

klass. Utifrån vårt syfte med den här uppsatsen anser vi dock att vi kan använda oss av 

Hirdmans teorier om genussystem och genuskontrakt. Kritiken mot Hirdman kommer vi 

att reflektera över i analysen då vi i informanternas svar sett indikationer på den här 

kritiken.  

Yvonne Hirdman menar att ”varje människa föds och växer upp i ett genussystem 

som redan definierat vad som är kvinnligt och manligt”51. Barn fostras till att bli antingen 

flickor eller pojkar utifrån föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Till 

exempel ska pojkar och flickor leka med olika leksaker. Detta mönster, menar Hirdman, 

                                                 
50 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm, 20070409. 
51 Ibid. 
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fortsätter sedan under barnens uppväxt och sedermera deras liv. Pojkar och män förväntas 

göra vissa saker medan flickor och kvinnor förväntas göra andra saker. Flickor och 

kvinnor förväntas att inte göra vad pojkar och män ska göra.52 Barn föds alltså in i de 

kulturellt skapade föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.53  

Ser man samhället från ett fågelperspektiv så avtecknar sig genussystemet. Man ser 
vissa avlagringar och mönster av människor och deras verksamhet. Det som blir 
tydligt är att män och kvinnor hålls isär. Män har tillträde till vissa områden som inte 
kvinnor har. Genussystemet är som ett slags apartheidsystem som anvisar kvinnor och 
män till olika platser, olika jobb och olika egenskaper.54

Den här isärhållningen av könen är den första av två grundläggande logiker för 

genussystemet enligt Hirdman. Den andra logiken är mannen som norm. Isärhållningens 

”lag” finns överallt och strukturerar egenskaper och sysslor som tillskrivs som manliga 

och kvinnliga. Denna uppdelning skapar mening för förståelse av dessa olika platser och 

sysslor. Det innebär också ett maktskapande: ”sort 1:s görande legitimeras genom 

urskiljandet och avskiljandet av sort 2”55.  Att vara kvinna innebär alltså att inte vara 

man.  

Det som Hirdman definierar som genuskontrakt är en kulturell ordning som kan 

liknas vid ett kontrakt av olika rättigheter och skyldigheter som åligger män och kvinnor. 

Det finns en manlig respektive kvinnlig sfär som inte får blandas och denna segregering 

är något som både män och kvinnor upprätthåller och återskapar. Hirdman menar att 

”varje samhälle och varje tid har något slags ’kontrakt’ mellan könen”56. 

Genuskontrakten är konkreta föreställningar som finns på olika nivåer om hur 

kvinnor/kvinna, män/man ska vara mot varandra. Till exempel, vem ska förföra vem? 

Hur långt ska håret vara och vilka redskap tillhör vem i arbetet?57 Hirdman beskriver 

ordet genuskontrakt som ett begrepp, vilket påvisar en  

[k]ulturell nedärvd och styrd överenskommelse av könens gemensamma 
sammandragande med åtskiljda förpliktelser och rättigheter […] Ty vad begreppet vill 
ringa in är det strukturella tvång båda kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de 

                                                 
52 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm, 20070409. 
53Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1988, s 52. 
54 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm, 20070409. 
55 Hirdman (1988), s 52. 
56 Ibid, s 54. 
57 Ibid, s 54-55. 
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inte kan ruska av sig – samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men 
också en förståelse av upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen.58  

Med detta perspektiv som grund fortsätter vi nu Förutsättningar för teoretiska 

utgångspunkter med att belysa vikten av könsperspektiv på arbetsplatser. 

 

Könsperspektiv på arbetsplatser 

Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag diskuterar i boken Det 

ordnar sig – Teorier om organisation och kön betydelsen av kön i organisationer. De har 

undersökt könets betydelse inom struktur, ledarskap, symbolism och förändringar på ett 

detaljhandelsföretag.  

Wahl et al. menar att ett enkelt sätt att utgå från ett könsperspektiv inom 

organisationer är att ”beskriva, tolka och problematisera betydelser av kön i 

organisationer” 59.  Det medför att andra perspektiv, fenomen och problem i 

organisationen tolkas ur könsperspektivet. Ett könsperspektiv utesluter dock inte andra 

perspektiv.  

Ett praktiskt exempel på att utgå från ett könsperspektiv i en organisation, enligt 

Wahl et al., är att undersöka hur fördelningen av kvinnor och män på olika positioner och 

nivåer ser ut. Ett mer komplext sätt kan vara hur det som kallas för ”kvinnligt” och 

”manligt” skapas och återskapas i en organisation. Att synliggöra ovanstående exempel är 

enligt Wahl et al. en av de förutsättningar som behövs för att kunna analysera betydelsen 

av kön i en organisation.60 Genom att se organisationens könsstruktur är det möjligt att få 

en bild av hur könsordningen ser ut i organisationen. Det vill säga hur maktbalansen 

mellan könen ser ut.  Att endast räkna antal kvinnor och män på arbetsplatsen eller att 

konstatera att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter är inte nog. Maktperspektiv bör 

ges en mer framträdande roll. När kvinnors och mäns positioner inom en organisation ska 

tolkas och inte bara beskrivas är maktperspektiv därmed viktigt.61 Ett exempel som Wahl 

et al. nämner är den vanliga synen på att kvinnor och män talar olika språk. Männen är de 

                                                 
58 Hirdman (2003), s. 84. 
59 Wahl et al. (2001), s. 11.  
60 Ibid, s 38. 
61 Ibid, s 54. 
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som är raka och tydliga och kvinnor är de som lindar in sina åsikter. Dessa olikheter 

brukar förklaras med att ’män och kvinnor är sådana’. Om det är män som förväntas 

bestämma är ett tydligt språk den logiska följden. Om kvinnor inte förväntas bestämma så 

har de då ett inlindat språk enligt samma logik.62

Att kvinnor och män talar olika språk kan alltså med ett maktperspektiv snarare sägas 
vara ett uttryck för en maktrelation mellan könen i den aktuella organisationen, som 
präglas av att män har större tillträde till det offentliga ordet.63

Förutom olika språk beroende på kön menar Wahl et al. att ett maktperspektiv även kan 

uppmärksamma kvinnors och mäns olika förutsättningar att ta risker och att framhäva sig 

själva i en organisation.  

Utgångspunkten i förutsättningarna för de teoretiska utgångspunkterna som vi nu 

har redogjort för är att det icke-biologiska könet är socialt och kulturellt konstruerat samt 

att det är av stor betydelse med könsperspektiv i organisationer. Nu när vi har redogjort 

för dessa förutsättningar kommer vi fortsätta med att presentera våra teoretiska 

utgångspunkter utifrån tre teman: Jämställdhet – ett icke-problem, Mannen som norm 

samt Arbetsindelning utifrån kön.  

Wahl et al. pekar i sin undersökning om könsperspektiv i organisationer på en rad 

olika föreställningar om jämställdhet som kan finnas i arbetslivet och inom 

organisationer.64 Dessa föreställningar kommer att fungera som ingång till de olika 

temana för de teoretiska utgångspunkterna. I slutet av varje tema kommer vi att 

sammanfatta vad som är viktigt att tänka på inför vår analys under rubriken 

Utgångspunkter för studier av jämställdhet. Dessa utgångspunkter kommer vi sedan att ta 

med oss in i analysen som teoretiska verktyg. 

 

Jämställdhet – ett icke-problem 
Wahl et al. menar att förändringar i en organisation som analyseras ur ett könsperspektiv 

kan synliggöra att kön faktiskt spelar roll och även hur det spelar roll. Könsperspektiv 

hamnar i organisationsförändringar ofta i skymundan vilket Wahl et al. förklarar med att 
                                                 
62 Wahl et al. (2001), s 55. 
63 Ibid. 
64 Ibid, s 171-176. 
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många organisationer är könsblinda och inte tar hänsyn till könsperspektivet när de utför 

förändringar i organisationen. De ser helt enkelt inte betydelsen av könsperspektiv och är 

därför vad Wahl et al. kallar för könsblinda.65    

Flera av författarna under detta avsnitt använder olika ord för samma begrepp, 

könsblindhet/könsneutralitet. Dessa begrepp förklarar att könsperspektiv är något som 

blir osynligt och inte ses inom organisationer. Wahl et al. menar att begreppet 

könsblindhet med tiden har ersatt begreppet könsneutralitet.66 Vi har valt att använda oss 

av ordet könsblindhet då vi anser att ordet bäst förklarar innebörden av begreppet. Dock 

går begreppet inte att använda när organisationer eller informanter pratar om sig själva. I 

de fall där organisationer eller informanter pratar om sig själva kommer vi att använda 

ordet könsneutral/könsneutrala.  

De två första föreställningarna som Wahl et al. menar kan finnas inom organisationer 

och arbetsliv visar på att jämställdhet ses som ett icke-problem: 

• Jämställdhet – rör inte oss  

Denna föreställning visar på att ojämställdhet är något som inte anses vara ett 

problem inom den egna organisationen. Vanliga synsätt är: ’Det är ett problem för 

andra’ eller ’Det har varit ett problem men är det inte längre’. 

• Jämställdhet – en generationsfråga  

Denna föreställning demonstrerar en syn om att jämställdhet är en naturlig 

utveckling, vilket osynliggör det tidigare jämställdhetsarbetet och de 

förutsättningar som åstadkoms tidigare i historien. Fortsatt jämställdhetsarbete ses 

som onödigt och överdrivet, vilket kan få konsekvenser för dagens och framtidens 

jämställdhetsarbete.67

Att jämställdhet ses som ett icke-problem har även uppmärksammats i en rad andra 

studier. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, har i studien Att återställa 

ordningen68 sett att flera organisationer ser sin egen struktur och arbetsplats som 

könsblind. Problemet blir många gånger, menar Abrahamsson att det könsblinda 

förhållningssättet bygger på manliga erfarenheter och perspektiv. De som har ett 

                                                 
65 Wahl et al. (2001), s 165. 
66 Ibid, s. 41. 
67Ibid, s. 172. 
68 Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen, Studentlitteratur, 1997.  
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könsblint perspektiv är ofta av åsikten att män och kvinnor har samma förutsättningar och 

möjligheter, både i samhället och i arbetsorganisationer. Ojämställdhet är något som 

anses komma från det övriga samhället och med ett könsblint synsätt kan det enligt 

Abrahamsson därför vara svårt att se vissa mönster och den maktobalans som finns. Om 

det då saknas statistik över de anställdas kön i olika positioner blir det omöjligt att 

diskutera de olika villkor som män och kvinnor har på en arbetsplats.69  

Pia Höök menar, liksom Wahl et al. och Abrahamsson, att ojämställdhet är något 

som ofta inte uppfattas på arbetsplatser. Vidare menar Höök att jämställdhet inte behöver 

ha samma innebörd i organisationer som inom ramen för politik och lagstiftning. Inom 

organisationer förhandlar aktörer om vilka definitioner som ska gälla. Därför kan det 

inom en och samma organisation finnas många olika uppfattningar om vad jämställdhet 

egentligen är. Höök har i sin studie uppmärksammat att jämställdhet ses som något 

oproblematiskt. På många arbetsplatser finns föreställningen att arbetsplatsen redan är 

jämställd och problemet läggs någon annanstans: i den privata sfären, i det förgångna 

eller i historien. ’Det har varit ett problem, men är det inte längre’. Jämställdhet blir en 

generationsfråga.  Höök har även sett tendenser att jämställdhet ses som något som 

kommer att ordna sig med tiden. Det finns en föreställning om att jämställdhet sköter sig 

av sig självt.70  

Journalisten Nina Enström menar att när jämställdhet ses som ett icke-problem 

blir det en fråga som ingen bryr sig om på arbetsplatsen. Hon pekar på en rad påståenden 

som visar att jämställdhet inte är något som det tas hänsyn till: ’här gör vi ingen skillnad 

på man eller kvinna’, ’alla behandlas lika och det är kompetensen som räknas’. 

Påståenden som dessa menar Enström är viktiga att granska då arbetsplatser som gör 

uttalanden som ovanstående gör jämställdhet till ett icke-problem.71

Forskarna Inga-Britt Drejhammar och Birgit Pingel har, i studien Kvinnor är lika 

bra arbetskraft som män, men olika: Jämställdhetsarbete i östgötska organisationer72, 

                                                 
69 Abrahamsson (1997), s. 97-99. 
70 Pia Höök, Stridspiloter i vida kjolar: om ledarutveckling och jämställdhet, Elander Gotab, 2001, s. 55-
56. 
71 Nina Enström, Skelett i garderoben :  Metoder för att upptäcka ojämställdhet, Arbetslivsinstitutet, 2006, 
s. 8. 
72 Inga-Britt Drejhammar, och Birgit Pingel, Kvinnor är lika bra arbetskraft som män, men olika: 
Jämställdhetsarbete i östgötska organisationer, Arbetslivsinstitutet, 2001.  
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funnit att det främst är inom den offentliga sektorn som jämställdhetsarbete bedrivs. De 

organisationer som arbetade aktivt med jämställdhetsarbete inom den östgötska regionen, 

som de undersökte, kopplade främst jämställdhet till nyrekrytering av arbetskraft samt att 

få in fler män på kvinnodominerade arbetsplatser. Drejhammar och Pingel har i sin studie 

ställt frågan varför jämställdhetsarbete inte var så aktivt i en rad organisationer. Svaret de 

kunde utröna var att jämställdhet inte var något som de anställda tänkte på samt att de 

ansåg att arbetsplatsen redan var jämställd.73  

Merparten av de organisationer som Drejhammar och Pingel studerade hade 

utvecklat en jämställdhetsplan enligt JämOs direktiv. Det var dock få som verkligen 

använde planen som ett styrdokument. Anledningen var bland annat att 

jämställdhetsplanen ansågs ha en begränsad effekt samt att den blev en pappersprodukt 

som inte användes i praktiken. I de fall där jämställdhetsplanen inte ansågs som ett 

styrdokument var det svårt att motivera de anställda att förstå betydelsen av jämställdhet 

då de ansåg att det inte gjordes någon skillnad på kvinnor och män. För dem var det 

kompetensen och inte könet som avgjorde vid nyrekryteringar. Drejhammar och Pingel 

fann även att det inte förekom någon medveten diskussion om jämställdhet på 

arbetsplatserna.74  

 

Utgångspunkt för studier av jämställdhet: Jämställdhet – ett 
icke-problem 

Gemensamt för studierna som Wahl et al., Abrahamsson, Höök, Enström samt 

Drejhammar och Pingel, har gjort är att en anledning till varför jämställdhetsarbete inte 

bedrivs på arbetsplatser är främst att jämställdhet ses som ett icke-problem. Det är därför 

viktigt att i jämställdhetsstudier titta på varför jämställdhet ses som ett icke-problem samt 

hur det blir ett icke-problem.  

I samtliga studier som vi presenterat har det framkommit att arbetsplatserna har 

sett sig själva som könsneutrala. Problemet med att en arbetsplats ser sig själv som 

könsneutral är, som Abrahamsson menar, att det är de manliga erfarenheterna och 

                                                 
73 Drejhammar, och Pingel (2001), s. 12. 
74 Ibid, s. 18-20.  
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perspektiven som ligger till grund för organisationen och därmed osynliggörs de 

kvinnliga erfarenheterna och perspektiven. Då könsblindhet gör det omöjligt att se varken 

kön eller mönster leder detta förhållningssätt i sin tur till att en eventuell ojämställdhet 

inte kan uppfattas.  

Enligt Höök är det organisationerna själva som definierar vad som är jämställdhet. 

Inom organisationerna kan det således även finnas en hel rad uppfattningar om vad 

jämställdhet innebär. En vanlig föreställning är att ojämställdhet är ett problem som inte 

längre finns. Om problem med ojämställdhet förekommer läggs ansvaret att lösa detta 

problem någon annanstans, till exempel inom den privata sfären. Vi anser då att 

jämställdhet blir ett individuellt problem snarare än ett strukturellt.  

Enligt Enström tycker många anställda på arbetsplatsen som hon undersökt att 

kvinnor och män behandlas lika och att det inte görs någon skillnad på män och kvinnor. 

De anställda kan helt enkelt inte se sin arbetsplats som ojämställd. Den här inställningen 

leder till att arbetsplatsen inte anser sig ha något problem med ojämställdhet och därför 

undersöker eller åtgärdar de inte heller det. Drejhammar och Pingel utvecklar detta 

resonemang genom en beskrivning av varför jämställdhetsplaner inte får någon effekt. 

Många organisationer utvecklar jämställdhetsplaner men dokumentet blir i många fall 

endast en pappersprodukt som läggs åt sidan och som inte används i praktiken. På 

arbetsplatserna förekommer det inte heller någon medveten diskussion om jämställdhet 

då de anser sig vara en könsneutral arbetsplats utan problem med ojämställdhet. 

 

Mannen som norm 
Ytterligare föreställningar som enligt Wahl et al. kan finnas inom organisationer och 

arbetsliv visar på att mannen ses som norm: 

• Jämställdhet – diskriminering av män 

Det finns en vanlig föreställning att könsordningen är naturlig; män och kvinnor 

har av naturen olika uppgifter i livet. Att ta hand om barn faller på kvinnors lott 
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och att vara verksam inom ett arbete tillhör männens uppdrag. Jämställdhetsarbete 

ses som att det missgynnar män då det ger kvinnor fördelar.75

• Jämställdhet – att omfördela makt  

Synen på jämställdhet som en maktfråga är inte lika vanlig på arbetsmarknaden 

eller i organisationer som den är i forskningen och politiken. Det beror på att det 

inom organisationer ofta inte är accepterat att män måste ge upp vissa privilegier, 

utan det framhålls att alla ska få det bättre, inte bara kvinnor. Att se kvinnor som 

en maktresurs och att se att kvinnor kan utnyttja makten, istället för tvärtom, 

innebär att bristande jämställdhet blir problematiskt då kvinnor saknar 

tolkningsföreträde och makt, något som män har. Det visar sig genom att 

organisationer är tänkta utifrån mäns intressen. Dock ska det sägas att detta inte 

gäller för alla män, utan andra strukturer som till exempel klass och etnicitet 

spelar även stor roll.76

Mia Busk, som studerar till personalvetare har i sin studie Jämställdhet – ett icke-

problem? om mäns och kvinnors karriärmöjligheter på ett industriföretag77 funnit att 

både chefer och anställda således behandlas rättvist inom företaget som hon studerat. 

Hennes resultat visar dock på att männen är norm på företaget och de innehar fler 

statuspositioner. Detta, menar Busk tyder på en maktobalans där männen har ett 

tolkningsföreträde.  

Hans Robertsson, filosofie doktor i psykologi, har i avhandlingen 

Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet78 bland annat 

studerat osynlig och omedveten genusordning. Robertsson utförde sin studie på olika 

sjukhus och fann att de flesta manliga läkarna i studien inte märkte av det förtryck som 

många av de kvinnliga läkarna upplevde. Detta, menar Robertsson kan förklaras med att 

manliga läkare är norm på arbetsplatserna. Ett exempel på det här är att de kvinnliga 

läkarna ansåg att de fick sämre service av kvinnliga sjuksköterskor än vad de manliga 

läkarna fick.  
                                                 
75 Wahl et al. (2001), s. 173.  
76 Ibid, s. 175- 176.  
77 Mia Busk, Jämställdhet – ett icke-probelm? om mäns och kvinnors karriärmöjligheter på ett 
industriföretag, 2006, Linköpings Universitet. 
78Hans Robertsson, Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet, 
Stockholm, 2003. 
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Lena Abrahamsson för en diskussion om kvinnliga industriarbetare och menar att 

det inte alltid är lätt för kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Konkreta problem för 

dessa kvinnor är till exempel att det inte alltid finns omklädningsrum för dem eller att 

maskiner, redskap och lokaler är anpassade för män. Enligt Abrahamsson spelar kön och 

då i synnerhet manligt kön stor roll på de mansdominerade arbetsplatserna, både i 

relationen till de andra kollegorna, för karriärmöjligheter och för organisationens 

utformning. Majoriteten av männen i de situationer som Abrahamsson diskuterar brukar 

tydligt visa vilken kultur som gäller och de är rädda att förlora den.  

Männen överdriver skillnader mellan de som är i majoritet, män, och vilka som är 

i minoritet, kvinnor. För att kvinnorna ska få delta i den rådande kulturen på arbetsplatsen 

sätter männen upp villkor vilka kvinnorna får rätta sig efter. Kvinnorna kan utsättas för 

”lojalitetstest”, till exempel hur mycket sexuella anspelningar, ofta grova sådana, som de 

tål. Enligt Abrahamsson kan i vissa fall en kvinnas synlighet upplevas som positiv men 

oftast har den negativa effekter. Till exempel gör annorlundaskapet hos en kvinna att de 

blir sedda som en symbol för sitt kön; ”ett misslyckande från en kvinna får bevisa alla 

kvinnors inkompetens eller olämplighet inom området”79. På en mansdominerad 

arbetsplats kan kvinnors annorlundaskap dessutom göra att deras kompetens och 

prestation osynliggörs.80

 

Utgångspunkt för studier av jämställdhet: Mannen som norm 

Busk, Robertsson och Abrahamsson har alla funnit att mannen ofta är norm på 

arbetsplatser och i organisationer. Som vi tidigare nämnt är en vanlig föreställning att 

män och kvinnor behandlas lika och att det inte görs någon skillnad på kön. Busk har i sin 

studie sett att det påståendet till viss del stämmer men hennes undersökning visar även att 

det är männen som är norm på företaget då de innehar fler statuspositioner och har ett 

givet tolkningsföreträde. Den här maktobalansen visar på att jämställdhetsarbete är 

viktigt då dessa skillnader måste jämnas ut.  

                                                 
79 Abrahamsson (2000), s. 115. 
80 Ibid, s. 114-115. 
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Robertsson har i sin studie konstaterat att manliga läkare inte ser den manliga 

normen på arbetsplatsen. De manliga läkarna kände inte av det förtryck som de kvinnliga 

läkarna gjorde. Abrahamsson tydliggör konkreta exempel på den manliga normen. På de 

mansdominerade arbetsplatser som hon har undersökt har maskiner, redskap och lokaler 

alla varit anpassade efter män. Kön på dessa arbetsplatser spelade stor roll för 

karriärmöjligheter och organisationens utformning. Den manliga normen visade sig i 

arbetsmiljön, det var den manliga kulturen som gällde och det var männen som satte upp 

reglerna. För att kvinnorna skulle få delta i den rådande kulturen fick de visa att de 

tillhörde normen, det vill säga, att de inte var för kvinnliga.   

 

Arbetsindelning utifrån kön 
Lena Abrahamsson diskuterar komplikationer med organisationsförändringar och 

exempel på det här hämtar hon från mansdominerade företag. Ett exempel som 

Abrahamsson beskriver innebar att de kvinnliga maskinoperatörerna och de manliga 

reparatörerna på ett företag skulle dela på de tidigare könsstämplade arbetsuppgifterna. 

Följden blev att många av männen hellre valde att sluta på företaget än att ingå i ett 

könsblandat arbetslag. De få män som arbetade kvar fick speciella uppgifter som inte var 

likadana som de som kvinnorna i gruppen hade.81 På ett annat företag infördes 

arbetsrotation där män och kvinnor skulle skifta arbetsuppgifter med varandra. Resultatet 

blev att männen och kvinnorna roterade i sina egna arbetslag istället för att blanda upp de 

könssegregerade arbetslagen.82 I en av organisationerna som Abrahamsson studerade 

fanns en tydlig genusordning. Både män och kvinnor protesterade mot att blanda kön i 

olika arbetsuppgifter, men starkast kom protesterna från män som inte ville göra 

”kvinnojobb” och som därför blev erbjudna andra arbetsuppgifter. Kvinnorna ”tyckte 

synd” om de män som skulle utföra ”kvinnojobb” och Abrahamssons tolkning är ”att de 

inte ville att männen skulle bli mindre manliga”83.  

                                                 
81 Abrahamsson (2000), s. 205. 
82 Ibid, s. 207. 
83 Ibid, s. 247. 
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Hans Robertsson har även han i sin studie funnit att män och kvinnor inom 

samma yrke förväntas utföra olika arbetsuppgifter utifrån vilket kön de har. Många av de 

manliga sjuksköterskorna i Robertssons studie Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, 

könssegregering och jämställdhet berättar att de mötts med beundran från omgivningen 

över att de valt ett kvinnodominerat yrke. Manliga läkare i studien ifrågasätter inte 

kompetensen hos de manliga sjuksköterskorna, däremot ifrågasätter läkarna de manliga 

sjuksköterskornas manlighet då de arbetar inom ett kvinnodominerat yrke.84 Det visar på 

en föreställning om att män som arbetar inom ett ”typiskt” kvinnoyrke blir mindre 

manliga.  

Att män behövs inom den kvinnodominerade vården är både läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor, av både könen, överens om i Robertssons studie. Det 

motiveras med mäns förväntade fysiska styrka och tekniska kompetens då vårdyrket blir 

allt mer teknikinriktat. Sociala aspekter nämndes också, som till exempel att 

könsblandade grupper fungerar bättre och ger en bättre stämning och arbetsklimat. Även 

ett statushöjande av sjuksköterskeyrket var en förhoppning, samt att lönen också skulle 

höjas om fler män kom in i vårdyrket.85

De manliga sjuksköterskorna i Robertssons studie tyckte själva att de som män 

hade både för- och nackdelar inom yrket. De trivdes i den kvinnodominerade 

arbetsmiljön och de tyckte att stämningen var trevligare än i mansdominerade kretsar. De 

manliga sjuksköterskorna vittnar dock om att män och kvinnor förväntas utföra olika 

sysslor inom yrket, beroende på kön. Robertsson menar att ”traditionella förhållningssätt 

mellan könen upprätthölls och att kvinnlighet och manlighet och horisontell och vertikal 

segregering konstruerades och återskapades”86. Exempel på detta är att de manliga 

sjuksköterskorna många gånger fick bli företrädare för arbetsgruppen samt att de 

förväntades vara mer intresserade av tekniska arbetsuppgifter och utföra fler fysiskt tunga 

sådana.87 Pia Höök menar även hon att det finns en föreställning om att könsordningen är 

naturlig, att kvinnor och män av naturliga skäl har olika uppgifter. Kvinnor förväntas 

                                                 
84Robertsson (2003), s. 16. 
85 Ibid, s. 17. 
86 Ibid, s. 19.  
87 Ibid, s. 22. 
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arbeta och samtidigt ta hand om familj och barn medan männen endast förväntas 

förvärvsarbeta.88  

Marie Nordberg, filosofie doktor i etnologi, har i sin avhandling Jämställdhetens 

spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet 

och heteronormativitet89 studerat hur manlighet och kvinnlighet skapas och hur 

jämställdhet grundas och ”produceras” ur heteronormativa föreställningar om kvinnlighet 

och manlighet. Nordberg diskuterar huruvida ”manlig” och ”kvinnlig” kultur är statiska 

begrepp och hävdar att det inte är så avgränsat och entydigt som begreppen kan tyckas 

vara. Hon ställer sig frågan om ”det tas för givet att män alltid står för en gemensam 

manlig kultur och kvinnor för en kvinnlig”90 och menar att tanken på en manlig enhetlig 

kultur skild och motsatt från en kvinnlig kultur kan utmanas.91  

I de dagliga uppgifterna på en av förskolorna i Nordbergs studie sågs det ingen 

skillnad på män och kvinnor vid till exempel blöjbyte, städning eller gullande med 

barnen. Det var när barnen skulle aktiveras som uppdelningen av manliga och kvinnliga 

sysslor synliggjordes. Ett exempel är snickeriet i förskolans snickarbod. Det förutsattes 

att männen som arbetade på förskolan skulle ha ett större intresse för träslöjd än deras 

kvinnliga kollegor. Nordberg menar att praktiska aktiviteter som att snickra eller spela 

fotboll ses som manliga i studien. Även om aktiviteterna kan utföras av kvinnor så menar 

Nordberg att när kvinnorna leder aktiviteterna så anses de inte göra det lika bra som 

männen. När männen till exempel spelar fotboll med barnen så gör de det i form av en 

manlig förebild, vilket inte en kvinna kan vara. I studien har det även framkommit att 

föräldrar till barnen på förskolorna har kommenterat de manliga arbetstagarnas jobb. Till 

exempel har en pappa uttalat sig om att när en av de kvinnliga förskolelärarna spelat 

fotboll med barnen blir det inte samma sak som när en manlig förskolelärare spelar.92  

Uppfattningen om att barnen genom de manliga förskolelärarna skulle få manliga 

förebilder hänvisar Nordberg till heteronormen, där kärnfamiljen med en mamma och en 

pappa ses som räddningen för ett barn. Till exempel pratar en manlig lågstadielärare som 

                                                 
88 Höök (2001), s. 57. 
89 Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? Arkipelag, 2005.  
90 Ibid, s 164. 
91 Ibid, s 166. 
92 Ibid, s 103-105. 
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Nordberg intervjuat om det förödande med att ett barn ”i värsta fall” lever med bara sin 

mamma, går hos en ensamstående dagmamma, eller på dagis med bara kvinnliga 

anställda, och sedan kommer till skolan och fritids där det oftast jobbar enbart kvinnor. 

Nordberg menar att den manliga förskoleläraren här pekas ut som en viktig person som 

ska rädda barnet från de eventuella problem det kan få med att enbart växa upp bland 

kvinnor.93  

Utöver diskussionen kring arbetsindelning utifrån kön nämner Wahl et al. ytterligare 

en föreställning som kan finnas om jämställdhet på arbetsplatser.  

• Jämställdhet – att hjälpa kvinnor  

Att jämställdhet är ett kvinnoproblem är en vanlig föreställning. Det är inte 

organisationen eller arbetsplatsens problem utan det ligger på kvinnornas eget 

ansvar att bli jämställda, om de inte är det. Att kvinnor inte åtgärdar detta problem 

brukar förklaras med att kvinnor har dåligt självförtroende eller att de saknar 

kompetens. Jämställdhetsarbete ses som en hjälp för kvinnor att lösa sina problem 

med ojämställdhet.94   

 

Utgångspunkt för studier av jämställdhet: Arbetsindelning 
utifrån kön 

Gemensamt för studierna som Abrahamsson, Robertsson, Höök, Nordberg och Wahl et 

al. har gjort är att de har sett att det finns en tydlig syn på vilka arbetsuppgifter som är 

knutna till män och kvinnor. Höök fann i sin studie att könsordningen ansågs vara 

naturlig, kvinnor och män förväntades ha olika uppgifter som ansågs vara naturliga. Även 

i Abrahamssons studie fanns det en tydlig genusordning som ansågs vara självklar. När 

arbetsfördelningen skulle förändras och de anställda skulle skifta arbetsuppgifter kom 

starka protester främst från män som inte ville göra ”kvinnojobb”.  Dessa män fick 

uppbackning från sina kvinnliga kollegor vilket Abrahamsson tolkar som att kvinnorna 

inte ville att männen skulle bli mindre manliga. Robertsson har även han uppmärksammat 

hur vissa arbetsuppgifter gör att män anses vara mindre manliga. De manliga 

                                                 
93 Nordberg (2005), s. 108. 
94 Wahl et al. (2001), s. 174. 
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sjuksköterskornas manlighet kunde ifrågasättas men inte deras kompetens. Mäns tekniska 

kompetens och fysiska styrka kunde dock gottgöra bristen på manlighet. De manliga 

sjuksköterskorna förväntades även vara mer intresserade av tekniska och fysiska 

arbetsuppgifter än sina kvinnliga kollegor. När det skulle väljas företrädare för 

arbetsgruppen var det ofta männen som fick inta rollen som företrädare.  

Även på arbetsplatserna i Norbergs studie fanns det en tydlig genusordning. Ett 

exempel som Nordberg nämner är att praktiska aktiviteter, såsom att snickra och spela 

fotboll, anses kunna utföras bäst av en man. Detta bekräftas dels av personalen då barn 

med kvinnliga förskolelärare får stå utanför snickarboden när barn med manliga 

förskolelärare snickrar, dels av föräldrar då de kommenterar att det inte blir samma sak 

när en kvinna spelar fotboll med barnen som när en man gör det. Norberg menar att 

kärnfamiljen ses som norm och att det finns en syn om att barn som endast möter kvinnor 

under sina första levnadsår kommer få problem med sin identitet då de inte möter både 

manliga och kvinnliga förebilder. Enligt informanterna i Nordbergs studie är det viktigt 

att det även finns manliga förskolelärare då det endast är män som kan vara manliga 

förebilder.  

 

Kommunens jämställdhetsplan 
Nu kommer vi att sammanfatta jämställdhetsplanen för den kommun där Förskolan och 

Brandförsvaret finns. Hela jämställdhetsplanen finns att läsa i Bilaga 4.  

Kommunens jämställdhetsplan är tänkt att genomsyra alla verksamheter inom 

kommunen och ska vara den gemensamma utgångspunkten för jämställdhetsarbete i 

kommunen. Planen börjar med att punkta upp hur kommunens verksamheter ska 

bedrivas. Sammanfattningsvis säger punkterna att ett jämställdhetsperspektiv ständigt ska 

vara i fokus. Med detta som grund sätts därefter målen med jämställdhetsplanen upp. Till 

varje mål finns det även åtgärder som är tänkta att genomföras för att uppnå målen. Till 

sist avslutas jämställdhetsplanen med en beskrivning av hur utvärderingen av planen ska 

genomföras.  

Jämställdhetsplanen fokuserar på fyra områden för de mål som ska uppfyllas: 

personal, nyrekrytering, chefskap samt föräldraskap. När det gäller personalen är ett mål 
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att anställda ska känna till jämställdhetsplanen. Samtliga förvaltningar ska även upprätta 

handlingsplaner för sin verksamhet för hur man ska kunna uppnå målen med 

jämställdhetsplanen. Det ska heller inte finnas några löneskillnader mellan könen. När det 

gäller nyrekrytering ska det underrepresenterade könet prioriteras vid nyrekrytering av 

personal. Angående föräldraskap uppmuntrar jämställdhetsplanen fäder till att ta ut 

pappaledighet. Arbetssökande ska inte heller bli förbigångna på grund av planerat 

föräldraskap. När det gäller chefskap ska andelen kvinnor som är chefer direkt under 

politisk ledning vara minst 40 procent vid utgången av 2007.  

Trots målen som beskrivs i planen är den ofta generell och abstrakt. Exempel på 

detta är bland annat i förordet till samtliga anställda: ”Vi vill uppmana samtliga anställda 

till att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv i fokus, och på så sätt verka för mäns och 

kvinnors lika villkor som anställda i kommunen.”95. När det beskrivs hur kommunens 

verksamhet ska bedrivas finns det ytterligare exempel på att planen är generell. Två av 

punkterna lyder: ”där ärenden och frågor i kommunens verksamhet behandlas ur ett 

jämställdhetsperspektiv”96, ”där personal i all verksamhet föregår med gott exempel”97.   

 

 

Analys 
Analysen har vi valt att dela upp i två olika delar. Inledningsvis kommer en presentation 

av informanterna från Brandförsvaret och Förskolan. I presentationerna kommer vi att 

redogöra för: Vilka är informanterna? Vad har de för arbetsuppgifter? Hur länge har de 

varit anställda? Hur trivs de? Hur många ingår i deras arbetsgrupp? I presentationen 

kommer även informanternas grundläggande åsikter kortfattat att presenteras kring 

kommande teman i analysen. Arbetar de med jämställdhet? Har de fått någon utbildning? 

Känner de till jämställdhetsplanen samt vad är jämställdhet för dem?  

Efter presentationen av informanterna följer en tematisk analys där vi kommer att 

analysera vårt empiriska material utifrån två teman som vuxit fram ur empirin: Kvinnor 

                                                 
95 Kommunens jämställdhetsplan, s. 2, se Bilaga 4. 
96 Ibid, s. 3. 
97 Ibid. 
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och män samt Jämställdhet och jämställdhetsarbete.  Därefter knyter vi samman analysen 

med de teoretiska utgångspunkterna under rubriken Anknytning till de teoretiska 

utgångspunkterna. Analysen avslutas sedan med ett tredje och sammanfattande tema, 

Slutsatser av analys, där vi utvecklar och fördjupar att jämställdhet ses som ett icke-

problem.  

 

Presentation av informanterna 

Brandförsvaret 

På Brandförsvaret har vi intervjuat fyra personer. Anders som är brandchef, Lasse som är 

brandmästare och skydds- och säkerhetssamordnare, Mikael som är heltidsbrandman och 

Åsa som är deltidsbrandman.  

 

Anders 

Anders är 43 år gammal och har varit anställd på Brandförsvaret sedan 1989. Enligt 

Anders är hans viktigaste arbetsuppgifter i den rollen han har just nu, arbetsledning och 

att se att organisationen fungerar samt att det finns ett verklighetsflöde i organisationen. 

Anders trivs väldigt bra på sin arbetsplats, vilket han alltid gjort. I rollen som brandchef 

jobbar Anders med hela Brandförsvaret som består av 100 heltidsanställda varav 94 är 

män och 6 är kvinnor (dessa kvinnor arbetar endast med administration) samt 80 

deltidsanställda varav 76 är män och 4 är kvinnor.  

Jämställdhet för Anders är att varje människa oavsett om personen är man, 

kvinna, gammal eller ung, har invandrarbakgrund eller svensk bakgrund, ska betraktas 

som den person hon/han är. I Anders arbetsuppgifter på Brandförsvaret ingår det att 

arbeta med jämställdhet. Han har dock inte fått någon specifik utbildning i ämnet utan har 

endast varit på ”konferenser och liknande”, som han själv utrycker det. Anders är insatt i 

kommunens jämställdhetsplan. 
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Lasse 

Lasse är 50 år gammal och har varit anställd på Brandförsvaret sedan 1981. Enligt Lasse 

är hans viktigaste arbetsuppgifter att arbeta med arbetsskydd och han trivs just nu väldigt 

bra på sin arbetsplats. Lasse arbetar inte i någon arbetsgrupp och säger själv att han för 

den mesta tiden jobbar ensam.  

Jämställdhet för Lasse är att alla ska ha samma värde och rättigheter oavsett om 

man är tjej eller kille. Han tycker även att jämställdhet innebär rätten att få säga och tycka 

vad man vill så länge man inte stöter sig med någon. Lasse arbetar inte med 

jämställdhetsfrågor på sin arbetsplats och har inte fått något stöd eller någon utbildning 

från arbetsgivaren däremot har han fått det via facket. Lasse är insatt i kommunens 

jämställdhetsplan.  

 

Mikael 

Mikael är 31 år gammal och har varit anställd på Brandförsvaret sedan 1996. Enligt 

Mikael är hans viktigaste arbetsuppgifter att hjälpa tredje man, att hjälpa människor som 

behöver hjälp eller de som han kan hjälpa. Mikael stormtrivs på sin arbetsplats. I Mikaels 

arbetsgrupp jobbar det cirka 15 personer och alla är män. När vi gör intervjun med Mikael 

har dock två kvinnliga praktikanter precis påbörjat sin praktik i Mikaels arbetsgrupp.  

Jämställdhet för Mikael är att det ska vara lika mellan män och kvinnor, lika lön 

för lika arbete. Däremot innebär det inte att kvinnor ska bli män och vice versa, Mikael 

säger att han gärna vill se att kvinnor är kvinnor och män är män. Mikael har inte arbetat 

med jämställdhet på sin arbetsplats och ser inte det heller som sin uppgift. Han har varken 

fått stöd eller utbildning i jämställdhet och kände inte till att det finns en 

jämställdhetsplan som Brandförsvaret ska följa.   

 

Åsa 

Åsa är 36 år gammal och har varit anställd på Brandförsvaret sedan 2002. Åsa tycker att 

det är svårt att beskriva sina viktigaste arbetsuppgifter men ser sitt arbete som väldigt 

medmänskligt och att hon tar hand om andra människor. Jobbet som brandman är för Åsa 

väldigt lugnande och hjälpande för sina medmänniskor. Åsa trivs jättebra på sin 
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arbetsplats och i hennes arbetsgrupp jobbar det tjugo personer, arton män och två 

kvinnor.  

Jämställdhet för Åsa är lika lön för lika arbete och att alla ska få chans till alla 

jobb utan kvotering. Åsa har svårt att svara på om hon jobbar med jämställdhet eller inte 

på sin arbetsplats. Efter en stunds funderande svarar hon att det inte är något som hon gör 

medvetet men hon tror att hon gör det indirekt. Åsa har varken fått något stöd eller någon 

utbildning av sin arbetsgivare i jämställdhet. Hon är osäker på om det överhuvudtaget 

finns någon jämställdhetsplan på hennes arbetsplats men tror sig veta att alla arbetsplatser 

måste ha en sådan. Åsa har dock aldrig sett eller läst någon men ser det som 

allmänbildning att veta att arbetsplatser ska ha en jämställdhetsplan. Som anledning till 

att Åsa inte är helt säker på om det finns en jämställdhetsplan på arbetsplatsen ger hon två 

skäl: för det första har hon inte fått någon information av arbetsgivaren och för det andra 

så anser hon sig inte vara intresserad.  

 

Förskolan 

På Förskolan har vi intervjuat tre personer på samma avdelning: Mona som är 

genuspedagog och barnskötare, Katarina som är förskolelärare och Ana som är 

barnskötare.  

 

Mona 

Mona är 52 år gammal och har varit anställd på Förskolan sedan 2003 eller 2004. Enligt 

Mona är hennes viktigaste arbetsuppgifter att möta barnen och deras föräldrar. Hon vill 

skapa en trygg miljö för barnen som ska vara både rolig och lärorik. Mona vill förmedla 

till föräldrarna att hon gör det bästa för deras barn, att hon ser barnen för de individer de 

är och att hon ger dem de utvecklingsmöjligheter som barn behöver. Mona vill även 

förmedla att barnen är efterlängtade på Förskolan. Mona trivs väldigt bra på sitt arbete och 

i hennes arbetsgrupp jobbar det fyra personer vilka alla är kvinnor. 

Jämställdhet för Mona är att män och kvinnor ska ha lika värde och samma 

rättigheter och hon tycker att en person ska mötas för den individen som denna person är. 

Mona jobbar i första hand med jämställdhet när det gäller barnen men tycker även att 
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detta arbete reflekteras i hur de som personal behandlar varandra. Det är på eget initiativ 

som Mona har utbildat sig till genuspedagog. Mona fick gå utbildningen under arbetstid 

men i övrigt har Mona varken fått något stöd eller utbildning från sin arbetsgivare. Mona 

är mycket väl insatt i kommunens jämställdhetsplan då hon har varit med och tagit fram 

denna under tidigare uppdrag som skyddsombud.  

 

Katarina 

Katarina är 41 år gammal och har varit anställd på Förskolan sedan 1993. Enligt Katarina 

är hennes viktigaste arbetsuppgifter att arbeta med barn och få dem att må bra och vara 

trygga. Hon menar även att det är viktigt att skapa ett förtroende till föräldrarna och att de 

ska vara nöjda. Katarina trivs bra på sin arbetsplats och i hennes arbetsgrupp jobbar det 

fyra personer vilka alla är kvinnor.  

Jämställdhet är ett nytt ord och ett nytt begrepp för Katarina. Efter en stunds 

tvekande säger Katarina att jämställdhet innebär att alla har samma möjligheter. Katarina 

arbetar inte med jämställdhet inom arbetsgruppen men då de arbetar aktivt med 

jämställdhet med barnen tycker hon att detta arbete avspeglar sig i hur de är mot 

varandra. Det är genuspedagogen på avdelningen som ger henne stöd och utbildning i 

jämställdhet. Katarina är osäker på om det finns någon jämställdhetsplan på hennes 

arbetsplats men hon tror att det finns en skriven plan. Hon har dock varken sett eller läst 

denna.  

 

Ana 

Ana är 54 år gammal och har varit anställd på Förskolan sedan 1989. Enligt Ana är 

hennes viktigaste arbetsuppgifter barnen och kontakten med deras föräldrar. Hon trivs 

väldigt bra på sin arbetsplats och i hennes arbetsgrupp jobbar det fyra personer vilka alla 

är kvinnor.   

Jämställdhet för Ana är att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Ana säger 

att de som grupp arbetar med jämställdhet på arbetsplatsen och att de tillsammans ska 

jobba med denna fråga. Det stöd och den utbildning som Ana fått i jämställdhet kommer 

från genuspedagogen på hennes avdelning. Något stöd eller utbildning från arbetsgivaren 
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nämner inte Ana.  Ana är insatt i jämställdhetsplanen för arbetsplatsen, det är något som 

hela personalen arbetar med säger Ana.  

 

Tematisk analys 
Analysen är uppbyggd kring två olika teman som vuxit fram ur empirin. De två temana 

är: Kvinnor och män samt Jämställdhet och jämställdhetsarbete. Varje tema har i sin tur 

underrubriker för att underlätta läsningen och föra analysen vidare. Efter de här temana 

återknyter vi analysen med de teoretiska utgångspunkterna i avsnittet Anknytning till de 

teoretiska utgångspunkterna. Den tematiska analysen avslutas med ett tredje och sista 

tema, Slutsatser av analys. Temat har vuxit fram ur de två föregående teman och är en 

fördjupning av analysen.  

 

Kvinnor och män 

Det första temat som handlar om kvinnor och män anser vi vara en viktig utgångspunkt i 

vår analys. Att belysa synen på kvinnor och män visar på de grundläggande värderingar 

som våra informanter bär med sig i sin syn på jämställdhet och jämställdhetsarbete. 

 

Kvinnor och män – lika eller olika? 

Brandförsvaret 

Samtliga informanter på Brandförsvaret tycker att kvinnor och män är olika men deras 

åsikter om hur män och kvinnor är olika skiljer sig åt. En föreställning hos informanterna 

på Brandförsvaret är att kvinnor och män kompletterar varandra då informanterna anser 

att de olika könen tänker och fungerar olika. Till exempel säger Mikael ”Eeh, inte sagt att 

något är bättre än något annat, men vi är nog lite olika och tur är väl det?!”  

Tre av informanterna har svårt att sätta ord på olikheterna som de anser finns 

mellan könen men de tillskriver kvinnor och män olika egenskaper såsom att kvinnor är 

mer omhändertagande och att män ska vara starka karlar. Den fjärde informanten på 

Brandförsvaret tycker dock att olikheterna mellan könen grundar sig i vilken bakgrund 
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olika individer har. Den största skillnaden enligt honom finns mellan könen och är 

baserad på individnivå. Med andra ord är olikheterna inte, enligt honom, könsrelaterad 

utan individbaserad. 

De två yngre informanterna på Brandförsvaret har lättare att prata om hur kvinnor 

förväntas vara och tycker att det är svårt att generalisera när det gäller hur män förväntas 

vara. Två av de manliga informanterna refererar till sina familjesituationer eller anekdoter 

från arbetsplatsen för att beskriva olikheter och likheter mellan könen. En av dem pratar 

till exempel om hur han och hans fru delar upp ansvaret i hemmet för att beskriva att de 

som makar är lika. En annan informant hänvisar till någon annans uttalande genom att 

referera till en historia som berättats på arbetsplatsen. 

Vet du vilken skillnad det är mellan en kvinna och en fiskmås? Jo, det ena flaxar 
omkring och skränar och skriker och är på platser man aldrig vill att de ska vara och 
det andra är en fågel (informanten skrattar). 

Det är i vissa fall en svårighet att veta om informanterna på Brandförsvaret pratar utifrån 

sin egen uppfattning eller utifrån den allmänna uppfattningen på arbetsplatsen. En 

informant tvekar till exempel inför sina svar om kvinnor och män och anser sig 

förmodligen vara präglad av de andra på arbetsplatsen och deras syn på män och kvinnor.  

Även om de flesta av informanterna på Brandförsvaret ger exempel på olikheter 

mellan män och kvinnor tycker de ändå att dessa föreställningar om olikheter var mer 

förekommande förr i tiden. Ett exempel är en informant som menar att dennes pappa inte 

var jämställd i förhållandet till mamman. Informanten säger till exempel att pappan inte 

”hjälpte till” så mycket hemma. Men det var ju förr i tiden och inte idag.  

 

Förskolan 

Samtliga informanter på Förskolan är överens om att män och kvinnor är olika men deras 

uppfattningar om denna olikhet skiljer sig åt. De är emellertid återhållsamma i sina 

beskrivningar av hur män och kvinnor skiljer sig åt.  

Två av informanterna tycker att olikheten är individbaserad snarare än 

könsrelaterad. Det är individens bakgrund och dess olika referenser som avgör hur en 

människa ska vara enligt de två informanterna. De säger att samhället har en viss syn på 
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hur man ska vara som kvinna och man. Den här synen är dock inte en uppfattning som de 

delar, då de menar att män och kvinnor ska få vara som de vill vara. 

Den tredje informanten på Förskolan tycker att män och kvinnor är både lika och 

olika. Hon säger att de tänker olika och för att beskriva olikheten refererar hon till sin 

egen familjesituation där hon jämför sig själv med sin man och menar att kvinnor är mer 

känslosamma och män är lite mer strikta och kalla.  

 

Att vara kvinna och man på arbetsplatsen 

Brandförsvaret 

Informanterna på Brandförsvaret har alla olika uppfattningar om hur det är att vara 

kvinna respektive man i yrket som brandman. Men samtliga informanter anser att de ska 

få vara som de vill på arbetsplatsen. De manliga informanterna ser inte några skillnader 

mellan män och kvinnor som är anställda på Brandförsvaret. De tycker att alla är 

likställda på arbetsplatsen men de betonar att kvinnor har mindre fysisk styrka än vad 

männen har. De framhäver också att kvinnor till viss del har en speciell funktion i själva 

räddningsarbetet när det är kvinnor och barn inblandade. En informant säger till exempel:

Ehh, i vissa situationer så kan en kvinna betraktas, ehh mer mjuk och att man då kan 
få fram den typen av frågor och man kan öppna sig i den typen av frågor. 

De manliga informanterna tycker inte heller att det finns någon skillnad i hur män och 

kvinnor förväntas vara i arbetsgruppen. Den kvinnliga informanten är dock av en annan 

åsikt. Hon menar att man som tjej måste anpassa sig efter killarnas premisser och vara 

som de är men samtidigt får man inte vara helt som dem eftersom man ju ändå är en 

kvinna. 

Det är en väldigt svår balansgång, att veta hur man ska göra för att det inte ska ses fel. 
För som tjej måste du vara lite bättre (visar citationstecken), för att det inte ska slå 
tillbaka på dig. För om jag gör något fel som tjej då får jag höra det lite lättare än om 
jag gör samma fel om jag är kille. Då ses det inte på samma sätt. 

Den kvinnliga informanten beskriver att när en kvinna gör fel så slår det alltså tillbaka 

mot det kvinnliga könet och inte mot henne som person. Hon säger också att man helst 

ska vara som de andra i gruppen på arbetsplatsen. Men om man är kvinna ska man 

självklart inte vara en man.  
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Då tycker jag nog inte att man har förväntats att vara på något annat sätt än killarna. 
Utan då ska man vara som alla andra, och inte kanske vara som en man då, utan man 
är en grupp, att det ska inte vara någon större skillnad då. […] Men, ehh, man ska nog 
helst, inte vara som dom andra. Man ska inte vara som en kille och gå och klia sig i 
skrevet, det tror jag inte de är ute efter heller. Men man ska nog inte märkas att man är 
på ett annat sätt så att säga. Sen är ju killarna olika varandra också så klart, så att. 

Den kvinnliga informanten blir här tvetydig och säger mot sig själv. Hennes resonemang 

tyder på att det är en manlig norm som gäller på arbetsplatsen, något som är svårt för en 

kvinna att leva upp till. Som kvinna på Brandförsvaret är det en balansgång mellan 

könsrollerna. Du får inte vara så mycket tjej att det stör men du får inte heller vara så 

mycket kille för du är ju ändå en tjej. Det går inte heller att vara helt könlös utan ditt kön 

måste kunna definieras.  

Att den kvinnliga informanten på Brandförsvaret har anpassat sig efter den övriga 

gruppen tycker vi märks och hon säger själv att hon gjort detta men ser det endast som en 

fördel. Att hon är präglad av gruppens attityder ter sig bland annat uttryck i när hon 

berättar om en nyanställd kvinna på hennes brandstation. Den nyanställda kvinnan bryter 

enligt den kvinnliga informanten mot mönstret över hur man ska vara som brandman på 

Brandförsvaret.  

Hon är lite mer feminin än vad jag är, jag menar, jag kör ju inte med handväska och 
såna grejer, men hon gör det. Och det ser ganska roligt ut faktiskt när hon kommer när 
vi har övningar, när hon går omkring i larmstället och så kommer hon med handväska 
(informanten skrattar) liksom det ser lite roligt ut och det tycker jag också, så jag är 
nog lite färgad av killarna […] jag tror inte att det är någon som tycker […] att det är 
något fel med det, men det bryter mönstret, det gör det.  

Här ger den kvinnliga informanten uttryck för hur man förväntas vara som man och 

kvinna på arbetsplatsen. Kvinnor ska vara på ett visst sätt och män på ett annat. Men det 

viktigaste är ändå att vara som den övriga gruppen. Det faktum att det endast är den 

kvinnliga informanten som reflekterar över att man ska vara som den övriga gruppen 

tyder på att mannen är norm på arbetsplatsen. Vi anser att de som är en del av den 

rådande normen oftast inte reflekterar över detta faktum. Till exempel ser de manliga 

informanterna, till skillnad från den kvinnliga informanten, ingen skillnad på hur män och 

kvinnor förväntas vara i sin yrkesroll på arbetsplatsen. En manlig informant uttrycker 

dock att han tycker att det är stor skillnad på män och kvinnor privat och i yrket och 

menar att i yrket ska män och kvinnor vara likställda eftersom de är där för att göra ett 

jobb.  
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Förskolan 

De tre informanterna på Förskolan är inte överens om hur det är att vara kvinna 

respektive man på deras arbetsplats. Två av dem anser att det är en fördel att vara man 

medan den tredje inte ser någon skillnad med ett tillägg att det snarare är en nackdel att 

vara man och hänvisar till den mediala debatten om pedofiler.  

De två informanterna som ser det som en fördel att vara man på Förskolan säger 

att anledningen till männens fördel är den auktoritet som män ofta får i en grupp som är 

kvinnodominerad. En informant berättar till exempel om när en man vikarierade på 

avdelningen bredvid hennes. Han fick en viss auktoritet bland den övriga personalen som 

var kvinnor. Till exempel så tystande alla när han pratade berättar hon.  Hon berättar att 

det var positivt att den här mannen inte intog rollen som en busig farbror utan visade 

sidor som liknade de övriga anställdas. Informanten tyckte även att det var positivt att 

den anställda mannen var som den övriga gruppen, vilka alla är kvinnor. ”Han var 

inkännande och visade just dom här sidorna, det empatiska. Han intog ju ingen ja, den 

här store bus och lekfarbrorn, inte alls den rollen då.”  

Fastän en av informanterna ser fördelar med att vara man på Förskolan betonar 

hon att det egentligen är helt beroende på hur man är som person och det viktigaste är 

trots allt att vara en bra pedagog även om det behövs både manliga och kvinnliga 

förebilder enligt henne. Även en annan informant är lite tveksam i sitt resonemang om att 

män har fördelar i yrket. Om en man skulle komma in i deras arbetsgrupp så tror hon att 

deras balans skulle rubbas eftersom hon tycker att när en kvinna tänker en sak så gör en 

annan kvinna det som den första kvinnan tänkt. ”Men vi [kvinnor, vår anmärkning] är 

snabba, ja, när den ena tänker en sak kanske den andra går och gör det, ja.” Det här 

tänket skulle inte en man kunna uppfatta menar informanten.  

Den tredje informanten tror att en man skulle få det lite svårare än en kvinna på 

arbetsplatsen och nämner pedofil- och incestdebatten som figurerat i media. Hon ser det 

dock som en fördel om det skulle finnas män på arbetsplatsen då hon tycker att mycket av 

det skitsnack som förekommer kvinnor emellan då skulle försvinna. En fördel med att ha 

en könsblandad arbetsgrupp gentemot barnen skulle enligt henne vara att barnen även 
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behöver manliga förebilder, särskilt viktigt är det för barn som lever ensamma med sin 

mamma. 

Samtliga informanter på Förskolan framhäver att det är viktigt att barnen får både 

manliga och kvinnliga förebilder på förskolan. Den här manliga förebilden tycks bara 

kunna ges av män och har egenskaper som inte kvinnor innehar. Manliga och kvinnliga 

förebilder tycks komplettera varandra med olika egenskaper.  

 

Jämställdhet och jämställdhetsarbete 

Under det här temat kommer vi att analysera de tankar och upplevelser som 

informanterna har om jämställdhet och jämställdhetsarbete.  

 

Upplevelse av jämställdhet 

Brandförsvaret 

Samtliga informanter på Brandförsvaret är överens om att jämställdhet är lika lön för lika 

arbete samt att alla ska ha lika rättigheter. Trots att de har samma grundläggande 

värdering kring vad jämställdhet är skiljer sig deras tankar om och omkring jämställdhet 

åt.  

En informant vill se alla människor ur ett individperspektiv och talar hellre om 

mångfald och jämlikhet än jämställdhet. Idealet för honom är ett samhälle där män och 

kvinnor betraktas som individer och där könet inte är det viktiga. För denna informant är 

jämställdhet en process där individperspektiv är målet. För den kvinnliga informanten är 

jämställdhet till största del ett positivt begrepp även om hon ser en negativ koppling till 

begreppet. För henne är kvotering en stor del av jämställdhet, vilket hon tycker är fel. 

Hon ser jämställdhet som något som inte gynnar henne. Det är något som hålls emot 

henne för att hon är kvinna. 

Två av informanterna på Brandförsvaret refererar till sina privatliv och 

hemförhållanden när de ska beskriva vad jämställdhet är för dem. Som vi har nämnt 

tidigare är en av dem till exempel mycket noga med att betona att han och hans fru delar 

på ansvaret hemma, de hjälps åt. Den här informanten vill inte direkt berätta om sina 
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personliga åsikter kring jämställdhet utan refererar till Arbetsmiljöverkets regler som 

hans arbetsplats måste följa. Det är svårt att få grepp om vad informanten tycker 

personligen.  

Den andra av de två informanterna som refererar till privatliv och 

hemförhållanden när de pratar om jämställdhet skiljer på jämställdhet i hemmet och i 

yrket. I yrket ses det som något självklart för informanten att alla har samma rättigheter 

och behandlas lika men i privatlivet är det inget som är lika naturligt för honom. Det 

anses snarare som en onödig och löjlig fråga som han inte tycker är viktig att kriga för.  

I min yrkesroll då ska det ju vara så, då ska det vara lika alltså. Men, hemmet privat, 
civilt så tycker jag väl kanske att det inte behöver vara det. […] Men så att, jag tycker 
kanske att det behöver ju inte vara så. Det är ju inget att kriga för. Tycker min tjej om 
att tvätta då får hon väl tvätta, alltså. 

Trots att samtliga informanter definierar jämställdhet på olika sätt är de alla öppna och 

relativt positiva till jämställdhet. 

 

Förskolan 

Även på Förskolan är samtliga informanter öppna och positiva till jämställdhet. De 

definierar alla jämställdhet likadant: alla ska ha samma rättigheter och lika värde. Trots 

denna samstämmighet gällande definitionen verkar jämställdhet ha olika innebörder för 

dem. För en informant är det individen som är det viktiga och inte könet.   

Jaa, enkelt sagt, lika värde. Du och jag vi är lika mycket värda. Vi behöver ju inte 
krångla till det, jag menar, samma rättigheter, jag menar man kan ju tala om de här 
fraserna. För mig handlar det om att jag har samma värde, jag ska inte bli 
särbehandlad på grund utav eller annorlunda behandlad bara för att jag är kvinna eller 
man, pojke eller flicka. Det är inte det, utan jag ska mötas för den individ jag är. 

Hon fortsätter sitt resonemang med att säga att jämställdhet inte innebär att alla ska få 

samma saker. Hon menar att det viktiga är att se individen och vilka behov den har. 

Ibland kan vissa grupper behöva lyftas mer än andra och då ska de lyftas, oavsett 

könstillhörighet.  

En annan av informanterna är lite osäker när hon ska beskriva vad jämställdhet är. 

Hon tycker att det är ett nytt ord och ett nytt begrepp. Till slut svarar hon med ett skratt 

att alla ska ha samma möjligheter. Den här informanten ser jämställdhet som en process 
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där det är viktigt att ta små, små steg för att nå målet.  Den tredje informanten är desto 

säkrare i sitt svar och svarar kort och gott att jämställdhet är att alla har samma rättigheter 

och skyldigheter. 

 

Jämställdhet – till för vem och vem anses vara ansvarig? 

Brandförsvaret 

Under intervjuerna med informanterna på Brandförsvaret pratade vi med dem om 

jämställdhet och om de anser att deras arbetsplats är jämställd. Dessa diskussioner ledde 

ofta fram till att jämställdhet ansågs vara en kvinnofråga. För tre av informanterna är 

jämställdhet starkt kopplat till kvinnor. Jämställdhet tycks vara något som bara gynnar 

och berör kvinnor. Trots den här synen, att jämställdhet är till för kvinnor, är det ingen av 

informanterna på Brandförsvaret som anser att jämställdhet missgynnar någon. Återigen 

är jämställdhet ett positivt begrepp även om alla inte anser att just de ska jobba med det.  

Problemet med jämställdhet för en av informanterna är att det är så få kvinnor 

inom Brandförsvaret. Anledningen anser informanten vara Arbetsmiljöverkets regler om 

en viss fysisk styrka och kondition. På frågan om hur arbetsplatsen ska bli jämställd 

svarar den här informanten att arbetsplatsen ska lyfta de kvinnor som redan finns i 

organisationen och deras kunskap. Informanten berättar även att de på Brandförsvaret har 

prova-på-dagar där de försöker locka fler kvinnor till Brandförsvaret. Informanten lägger 

över ansvaret för jämställdhetsarbetet på de kvinnor som finns på arbetsplatsen samt på 

de kvinnor som ännu inte är anställda. Genom dessa kvinnor ska synen på kvinnor inom 

brandmannayrket förändras och Brandförsvaret ska bli jämställt. 

Den andra informanten som främst kopplar jämställdhet till kvinnor tycker att 

hans arbetsplats redan är jämställd. Han tycker att det ser jämställt ut och han ser inget 

problem med ojämställdhet på arbetsplatsen. För att få ”rätt” svar på frågan om 

arbetsplatsen är jämställd tycker han att vi ska fråga en nyanställd kvinna på 

Brandförsvaret:  

Du fick ju ett namn här i huset, ehh, vi har anställt en ny brandingenjörstjej då, det 
skulle du nog ha ställt till henne istället, för det är nog lättare att se till hur, hur liksom 
hon ser det ifrån sitt håll. 
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Informanten verkar se jämställdhet som något som endast kvinnor kan uttala sig om även 

om han tycker att jämställdhet är något som gynnar både kvinnor och män. Genom att 

arbeta med jämställdhet får både kvinnor och män det lättare inom brandmannayrket. Ett 

exempel på detta är att om det finns fler kvinnor inom Brandförsvaret så måste de 

anpassa materialen efter kvinnors fysik, menar den här informanten. Han säger att deras 

material är onödigt tungt men att det är något som accepteras då män antas vara starka.  

Men informanten vill inte enbart lyfta kvinnor utan tycker att Brandförsvaret måste 

bredda sig ytterligare och ”ta in folk från andra platser”. 

Den tredje informanten som kopplar jämställdhet till kvinnor menar att om 

arbetsplatsen är jämställd så väljer kvinnor att stanna kvar. Den här informanten nämner 

inte män utan verkar se jämställdhet som något som bara kvinnor kan tjäna på. I nästa 

sekund säger informanten att en jämställd arbetsplats ger ett bättre arbetsklimat men tror 

inte att jämställdhet är något som killar tänker på nämnvärt. Informanten säger att en del 

killar skulle nog arbeta för att få en jämställd arbetsplats och ställa sig på tjejernas sida, 

medan en del skulle rycka på axlarna.  

Ehh, mmm, de vinner ju på det att tjejerna stannar kvar (informanten skrattar) absolut, 
skulle det vara ojämställt skulle man kanske inte, det beror på hur man är som person. 
Men då kanske man inte skulle orkat stångas eller så där, då kanske man skulle skita i 
det. Ehhh, mmmm, och så vinner man på det klimatmässigt, är det jämställt så då trivs 
ju tjejerna och då blir det ja. […] Det är säkert olika, det tror jag nog är nog mer 
varierat, att vissa rycker mer på axlarna än andra och vissa, vissa skulle säkert stå på 
tjejernas sida, det tror jag, absolut och kanske arbeta för det.  

När det gäller vem som ansvarar för jämställdhetsarbete på Brandförsvaret ser två av 

informanterna detta arbete som något som någon annan ansvarar för. Ansvaret ligger 

främst på arbetsgivaren, det är inget för gemene man på arbetsplatsen. Dock uttrycker en 

av dessa två att om jämställdhetsfrågor skulle dyka upp inom hans område så skulle han 

självklart ta tag i det. Jämställdhet för dessa två informanter verkar å andra sidan även 

vara något som sköter sig själv. En av dem uttrycker att det bland annat sker genom den 

nystartade utbildningen SMO (Skydd Mot Olyckor): 

Ja, det är väl ett, en tanke liksom och sen jag tror att det kommer att te sig själv nu här 
eftersom SMO har dragit i gång […] SMO: Skydd Mot Olyckor, heter den, så jag tror 
att det automatiskt kommer komma in mer kvinnor för att inkörsporten till 
Brandförsvaren är just genom SMO, Brandförsvaren kan inte ta folk från gatan längre 
utan man kommer plocka från de här SMO klasserna. Så jag tror att det nog kommer 
att lösa sig. 
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Jämställdhet för den här informanten handlar alltså även till stor del om att få in fler 

kvinnor på arbetsplatsen. Återigen blir jämställdhet en kvinnofråga. Den här åsikten delas 

med en tredje informant; för att lyckas med jämställdhetsmålen bör fler kvinnor anställas 

på Brandförsvaret som inte kan bli en jämställd arbetsplats på egen hand. I sökandet efter 

dessa kvinnor ska Brandförsvaret ha ett jämställdhetsperspektiv, menar denna informant. 

De kvinnor som söker måste i sin tur klara de krav som ställs, däribland de fysiska kraven 

från Arbetsmiljöverket. Om inte dessa kvinnor kan nå upp till de krav som ställs kan inte 

heller Brandförsvaret bli en jämställd arbetsplats menar den tredje informanten ”Ehhh, 

annars är vi ju lite liksom lite bakbundna, kan vi ju inte leva upp till det”. Det är således 

inte de nuvarande anställda på Brandförsvaret som ska göra arbetsplatsen mer jämställd. 

Det är en fråga som ska klaras av vid nyrekryteringar och de ännu inte anställda 

kvinnorna.  

Den fjärde informanten är av en helt annan åsikt än de övriga och menar att 

jämställdhet är något som är upp till var och en. De olika resonemang som informanterna 

har visar på att jämställdhet blir en fråga som hamnar i kläm, ingen verkar veta vem som 

ska sköta jämställdhetsarbetet.  

 

Förskolan 

På Förskolan pratar två av informanterna om vem som tjänar på jämställdhet samt vem 

eller vilka frågan är till för. En av informanterna menar att jämställdhet gynnar både 

kvinnor och män och tycker att båda könen ska arbeta med det medan den andra 

informanten menar att det först och främst är kvinnors ansvar att arbeta med jämställdhet, 

även om båda könen tjänar på det. Åsikterna glider med andra ord isär när det gäller vem 

som ska ansvara för jämställdhet. Dock är samtliga informanter överens om att 

jämställdhet är till för och gynnar båda könen.  

Den informanten som tycker att både män och kvinnor gynnas av jämställdhet 

säger att det är självklart att kvinnor vinner på jämställdhet, men hon säger också att män 

vinner på jämställdhet. Även om männen måste dela med sig så vinner även de på det 

eftersom deras möjligheter vidgas, trots att deras utrymme förminskas.  
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Man har en kaka och män har si och så mycket och kvinnor har så, och dom [män, vår 
anmärkning] ska dela med sig, då kan man ju tro att män är förlorare. Men det tror 
inte jag för män vinner på det här eftersom man vidgar deras möjligheter också.  

Jämställdhet för denna informant är alltså något som gynnar både män och kvinnor. Den 

andra informanten uttrycker inte vem det är som tjänar på jämställdhet men om det inte 

arbetas med jämställdhet så är både män och kvinnor förlorare då de förväntas vara på ett 

visst sätt utifrån en bestämd könsroll. När hon ska beskriva hur det här kan förändras 

betonar hon att det är mammorna, som uppfostrar sina söner, som bär ansvar för att dessa 

män blir jämställda. Informanten refererar till sin egen familj då hon anser sig ha lyckats 

med att ge sin son ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet för den här informanten 

verkar vara något som kvinnor ansvarar för att män ska upptäcka.  

För det är vi mammor som fostrar våra pojkar och vi fostrar dem som män. […] Det är 
vi, det är därför jag säger vi kvinnor måste ändra våran sätt för att vi är mammor och vi 
ja, vi uppfostrar våra barn. Och då måste vi börja där, sen de är små, att, för att det är, 
jag säger, jag har lyckats med min son. Han hjälper, han lagar mat, han städar, han tar 
hand om sitt barn, han går och leker med honom. Jag tycker att jag har lyckats med det, 
fast, han är macho ändå, varför vet jag inte. 

När det gäller vem som ska ansvara över och sköta jämställdhetsarbete på Förskolan 

tycker en av informanterna att alla har ansvar för detta arbete. Hon säger att 

framgångsfaktorn med deras jämställdhetsarbete grundar sig i att de själva sköter 

utvecklingsarbetet. Det är inte kommunledningen eller chefer som gör det utan det är upp 

till de anställda att jobba med jämställdhet.  

 

Hur ska jämställdhetsarbete gå till? 

Brandförsvaret 

Brandförsvaret har utvecklat en egen handlingsplan för jämställdhet vilken innehåller tre 

delar som beskriver bakgrund, dagsläget och framtiden. Planen innehåller dock inga 

verktyg eller konkreta metoder för hur det ska arbetas med jämställdhet istället fokuserar 

den på hur många kvinnor som har varit och är anställda. Framtidsvisionen är att öka 

både jämställdhet och mångfald i samband med nyanställningar. Handlingsplanen handlar 

alltså främst om kvinnor och nyrekrytering.98 På Brandförsvaret är det först och främst 

                                                 
98 Brandförsvarets handlingsplan finns att tillgå i sin helhet i Bilaga 5. 
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befälen och vissa av de högre cheferna som arbetar med jämställdhetsfrågor inom 

Brandförsvaret.  

De två informanterna med högre befattningar är båda insatta i kommunens 

jämställdhetsplan. Dock har de olika uppfattningar om vad som är bra eller dåligt med 

planen. Anders säger till exempel ”Att vi inte har kommit till det än [målet: vår 

anmärkning], det kan va dåligt, att vi inte lyckats förverkliga det”, medan Lasse säger 

”Utav det jag har läst och känner till så tycker jag väl att det är fullt accepterbart, det 

finns inget som är dåligt i det”. Lasse berättar även att det är ett krav från deras nya 

förvaltningschef att alla, men framför allt befälen ska ha läst jämställdhetsplanen. Målet 

för den nya chefen är alltså att alla på Brandförsvaret ska ta del av vad som står i planen.  

Trots målet att alla ska känna till jämställdhetsplanen, känner ingen av 

informanterna med lägre befattning till att det överhuvudtaget finns en sådan plan. En av 

dem anger dessutom två skäl till varför hon inte är insatt i planen.  

Nej, jag har aldrig sett den, jag har aldrig läst den. […] Ehh, ett jag har inte varit 
intresserad och två jag har väl inte fått någon information till mig heller från 
arbetsgivaren direkt. […]  

De informanter som har kunskap om arbetsplatsens jämställdhetsplan är alltså de som 

innehar en högre befattning på Brandförsvaret. Det här tyder på en uppfattning att 

jämställdhet inte är något som alla behöver arbeta med. Jämställdhet är inget som 

genomsyrar hela organisationen.  

När det gäller själva jämställdhetsarbetet på Brandförsvaret är det endast en av 

informanterna som arbetar med jämställdhet då det ingår i hans arbetsuppgifter. Dock har 

den här informanten inte fått någon specifik jämställdhetsutbildning från arbetsgivaren 

men säger att han har varit på konferenser samt andra informationer om detta tema, som 

han själv utrycker det. De tre övriga informanterna jobbar inte med jämställdhetsfrågor 

på Brandförsvaret och de ser inte heller det som sin uppgift. En av informanterna säger 

dock att om jämställdhetsfrågor skulle hamna inom det område som han jobbar med så 

skulle han arbeta med dem. På frågan om han arbetar med jämställdhet svara denna 

informant:  

Nej, nej, det gör jag inte. Däremot så vet jag ju, om det dyker upp några bekymmer, eeh 
exempelvis omklädningsrum och så där då, […] då kan det komma på mitt bord. Inte 
annars.  
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De tre informanterna som inte jobbar med jämställdhet på sina arbetsplatser har inte fått 

någon utbildning av sin arbetsgivare kring jämställdhet. En av dem säger att de inte ens 

pratar om jämställdhet på arbetsplatsen. En annan av informanterna uttrycker dock att 

han fått utbildning om jämställdhet via sina fackliga uppdrag.  

När det gäller vilka verktyg och metoder som finns för att arbeta med jämställdhet 

på Brandförsvaret är det endast informanten som jobbar med jämställdhet som ger ett 

svar på frågan om det finns några verktyg eller metoder. Han säger att han ser 

kommunens jämställdhetsplan som ett verktyg för Brandförsvarets jämställdhetsarbete. 

De tre övriga informanterna vet inte om det finns sådana verktyg eller metoder. En av 

dem tror dock att det går att finna hjälpmedel från fackligt håll. Bland de tre 

informanterna verkar jämställdhet vara något som någon annan ska arbeta med. Ett citat 

som illustrerar detta är: 

Jag kan inte, dom frågorna, det är inte på mitt bord. […] (informanten suckar) det är 
nog mer X svar tror jag, det lämnar jag till honom. Och skulle det komma opp då så 
skulle jag nog ta ett prat om det med honom, eller våran chef. 

Huruvida Brandförsvaret är en jämställd arbetsplats eller inte är informanterna oeniga 

om. Två av informanterna anser att deras arbetsplats är jämställd. En av dem anser att 

arbetsplatsen är jämställd eftersom jämställdhet för informanten inte handlar om att det 

ska vara lika antal kvinnor och män. Den andra informanten tycker inte arbetsplatsen 

behöver bli mer jämställd, Brandförsvaret är enligt denna informant jämställd nog. ”Jaa 

[…] du säger mer jämställd, jag ser inte några bekymmer här.”  Informanten har tidigare 

under intervjun berättat om att deltidsstationerna ännu inte kan ses som jämställda då det 

bland annat saknas separata omklädningsrum. När vi påpekar det här för informanten får 

vi till svar att ”det är ju ett jobb som vi har börjat titta på, det är väl där som jag ser. 

Annars tycker jag att vi är ganska så jämställda.” Informanten vill inte gå in i en vidare 

diskussion om huruvida Brandförsvaret är jämställt eller inte då informanten inte anser 

sig kunna ge ett rättvist svar. Men efter en stunds funderande svarar informanten att 

Brandförsvaret är en jämställd arbetsplats.  

Ja men det tycker jag nog. Men det skulle du nog, du fick ju ett namn här i huset, eeh, 
vi har anställt en ny brandingenjörstjej då, det skulle du nog ha ställt till henne istället, 
för det är nog lättare att se till hur, hur liksom hon ser det ifrån sitt håll. Jag tycker nog 
att det ser jämställt ut, visst som jag sa innan det finns vissa lokaliteter på 
deltidsstationer där vi kanske inte når opp kanske till dom mål som finns, det är ju, det 
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saknas kanske ett omklädningsrum fullt ut, duschar fullt ut, det vet vi om och vi har ju 
som sagt var tittat på det där då. 

De två andra informanterna tycker däremot inte att Brandförsvaret är en jämställd 

arbetsplats. En av dem tycker inte att hans arbetsplats är jämställd eftersom det jobbar för 

få kvinnor där. Han tycker att de fysiska krav som ställs på brandmän är det största 

hindret till att så få kvinnor väljer detta yrke och han tycker att de fysiska kraven kan 

sänkas då han anser dem vara orimliga. 

Ehh (tystnad) för att få in mer kvinnor på utryckningstjänsten så tycker jag att man ska 
lätta lite på fyskraven faktiskt. Jag tycker de är lite väl hårda just för det här yrket, jag 
tycker att man kan sänka dem lite för att, jag förstår vart de ville komma, de vill att 
man ska vara vältränad och så när man kommer in på Brandförsvaret för att man ska 
hålla till en pensionsålder. Men, jag menar för att komma in på Brandförsvaret för 
några år sedan då var man ju tvungen att vara raketforskare och maratonlöpare och jag 
menar det var så orimligt för att komma in. Sänka dom kraven lite så att tjejerna helt 
enkelt kommer in. Det är ju oftast fyskraven som de missar på tjejerna, det är synd 
tycker jag.  

Den andra informanten som inte ser Brandförsvaret som jämställt säger att det inte är 

jämställt nog enligt hans åsikt. När vi frågar honom om hans arbetsplats är jämställd 

svarar han: 

Eeh, inte som jag skulle vilja ha den. […] Jag skulle vilja ha, att det är mer lika 
perspektiv, att vi betraktar alla oavsett eller det här med kön och mångfald, som 
individer och det gör vi nog inte riktigt. 

Hur arbetsplatsen ska bli så jämställd som informanten önskar att den vore säger han att 

”det är bara, jobba med frågan, prata om frågan, lyfta opp den på bordet och ta tag i, 

inte sopa den under mattan”. Han tycker att jämställdhet är ett jätteviktigt arbete för att 

komma framåt i utvecklingen, det är viktigt att belysa och prata om grundvärderingar. 

Enligt honom behövs det fler kvinnor inom organisationen för att arbetsplatsen ska bli 

mer jämställd.  

 

Förskolan 

Förskolan har inte utvecklat någon egen handlingsplan vad vi har erfarit utifrån 

informanterna utan de följer den jämställdhetsplan som kommunen utfärdat. I Förskolans 

mål och uppgift ingår det att arbeta med ett aktiv jämställdhetsarbete med barnen, dock 

inte med personalen. Det vi tycker är viktigt att påpeka här är att arbetet med jämställdhet 
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inom arbetsgruppen inte är personalens fokus utan det kommer således i andra hand, efter 

arbetet med barnen.  

Informanterna på Förskolan har olika uppfattningar om jämställdhetsplanen. Två 

av dem anser sig vara insatta i planen. En av dem berättar om jämställdhetsplanen på ett 

utförligt sätt och säger att hon tidigare arbetat som skyddsombud och då varit med och 

tagit fram denna plan. Det som hon framhäver som positivt i jämställdhetsplanen är de 

enkla och tydliga målen samt möjligheten att vara förälder. Men eftersom 

jämställdhetsplanen skrevs för några år sedan tycker hon att den behöver revideras idag 

då samhället är i ständig förändring. Informanten tycker även att varje arbetsplats bör 

utveckla enskilda jämställdhetsplaner utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Den andra 

informanten på Förskolan som anser sig vara insatt i jämställdhetsplanen säger att det 

positiva med den är att det finns utrymme att växa som människa genom den. Hon 

uttrycker även att all personalen på Förskolan jobbar med denna jämställdhetsplan. Den 

tredje informanten är däremot osäker på om det överhuvudtaget finns en 

jämställdhetsplan på arbetsplatsen, hon har i alla fall inte sett någon. 

Svaren från två av de tre informanterna säger emot varandra och vi funderar över 

hur deras uppfattningar om jämställdhetsplanen kan skilja sig så pass mycket åt. En 

informant menar att all personal arbetar med jämställdhetsplanen medan en annan säger 

att hon inte ens har sett en sådan plan. Här är det svårt för oss att veta om vilket 

jämställdhetsarbete som informanterna pratar om. Är det jämställdhet inom deras 

arbetsgrupp eller är det jämställdhet gentemot barnen? De säger alla att de arbetar med 

jämställdhet gentemot barnen och det verkar som att jämställdhet inom arbetsgruppen 

alltid kommer i andra hand. Det här perspektivet är återkommande under samtliga 

intervjuer med informanterna på Förskolan. Men eftersom vår uppsats inte handlar om 

arbetet med barnen har vi valt att inte fokusera eller ta upp denna diskussion då vi är 

intresserade av hur de arbetar med jämställdhet inom arbetsgruppen. Givetvis är 

diskussionen om jämställdhetsarbete gentemot barnen en viktig och relevant fråga men 

det är en helt annan diskussion än vad syftet med den här uppsatsen ämnar till.  

Även när det gäller utbildning om jämställdhet märks det att fokus ligger på 

barnen. Mona är den som utbildar arbetsgruppen i egenskap av rollen som genuspedagog, 

i övrigt har ingen av informanterna fått någon annan utbildning kring jämställdhet av 
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arbetsgivaren. Samtliga informanter menar att deras jämställdhetsarbete med barnen har 

reflekterats i deras sätt att behandla och vara mot varandra inom arbetsgruppen. En 

informant säger till exempel att de har blivit mer öppna mot varandra sen de började 

arbeta med jämställdhet i Förskolans verksamhet ”man är väl mer öppen och inte 

främmande för att ta upp såna frågor. Om man ser artiklar i tidningar och så där”. 

När det gäller verktyg och metoder för jämställdhet på Förskolan har 

informanterna skilda uppfattningar. Återigen är det svårt att skilja på om de pratar om 

barnen eller arbetsgruppen. En informant säger att de verktyg och metoder som de har 

kring jämställdhetsarbete har de utvecklat själva. De här verktygen och metoderna är 

samtal och reflektioner. De har bland annat så kallade ”genusträffar” [informantens eget 

ord som beskriver möten med genus som utgångspunkt, vår anmärkning] med jämna 

mellanrum. Ett problem som informanten ser är att den kunskap de har i teorin är svår att 

praktisera i verkligheten. ”Jag menar, okej nu har jag allt det här i hjärnan, hur gör jag 

för att det ska komma ut i händerna?” En annan informant är av en annan åsikt och säger 

att de varken har verktyg eller metoder för att arbeta med jämställdhet på Förskolan, dock 

är verktyg under utveckling menar denna informant. 

Att Förskolan inte är en jämställd arbetsplats är alla informanter överens om. Den 

främsta orsaken är avsaknaden av män på arbetsplatsen, till exempel säger Katarina att: 

Nä men dels för att vi inte har några män då, här, som jobbar […] Det är väl att man 
önskar att det skulle bli mer uppblandat då, män och kvinnor. Mmm. 

En annan informant uttrycker att de ändå är på god väg att bli en jämställd arbetsplats. 

För att uppnå målet behöver de skaffa mer kunskap och diskutera mer. Den tredje 

informanten har ett förslag på hur Förskolan ska bli en jämställd arbetsplats. Hon menar 

att de måste ha en fungerande jämställdhetsplan, vilket de inte har idag. Det måste finnas 

en enskild jämställdhetsplan för just Förskolan.  

Det behövs, planer, tyvärr men det måste skrivas dokument som är nerskrivna som 
alla kan läsa som då utvärderar utifrån, ’hörni, uppfyller vi det här? Gör vi det här? 
Varför gör vi inte det då?’ För du måste ju alltid analysera. Ehh, såna dokument, så vi 
skriver om styrdokumenten så de fungerar på våran arbetsplats, måste vi göra. 
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Anknytning till de teoretiska utgångspunkterna 
Under den här rubriken kommer vi att göra en anknytning till de teoretiska 

utgångspunkterna utifrån analysen. Vi har liksom i de teoretiska utgångspunkterna utgått 

från de tre temana Jämställdhet – ett icke-problem, Mannen som norm samt 

Arbetsindelning utifrån kön.  

 

Jämställdhet – ett icke-problem 

På Brandförsvaret finns det föreställningar om att olikheter och ojämställdhet mellan 

kvinnor och män var mer förekommande förr i tiden. Idag ses det inte som ett lika stort 

problem. Det här synsättet blir då, som Wahl et al. menar, att jämställdhet ses som en 

naturlig utveckling vilket osynliggör det tidigare jämställdhetsarbetet och de 

förutsättningar som har åstadkommits tidigare i historien. Vidare menar Wahl et al. att ett 

fortsatt jämställdhetsarbete ses som onödigt och överdrivet när jämställdhet blir en 

generationsfråga. Även Höök uppmärksammar den här problematiken, att problemet 

läggs någon annanstans, i det förgångna eller i historien. Vi har funnit belägg för både 

Wahl et al. och Hööks teorier i svaren från informanterna på Brandförsvaret. Ett exempel 

på det här är när en informant jämför sig med sin pappa och menar att han själv är mycket 

mer jämställd än pappan. Han menar att han ”hjälper till” mer hemma än vad pappan har 

gjort.  

På Brandförsvaret finns det även en syn på att det är skillnad på jämställdhet 

privat och i yrket. Höök diskuterar att om problem med ojämställdhet förekommer så 

läggs ansvaret någon annanstans, till exempel i den privata sfären. En av informanterna 

ger specifikt uttryck för att han är jämställd i det privata vilket vi anser tyder på en syn att 

han inte behöver vara jämställd i yrket, då han redan är jämställd privat. En annan 

informant uttrycker dock motsatsen till detta, då han anser sig vara jämställd i yrket 

behöver han inte vara det privat. Privat anser informanten att jämställdhet inte är värt att 

kriga för medan det i yrket ska vara en självklarhet att män och kvinnor är jämställda. Det 

här synsättet bekräftar Hööks teorier som menar att: om ett jämställdhetsperspektiv 

saknas på vissa nivåer hos en person leder det här till att problem med ojämställdhet 
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läggs någon annanstans. I vissa fall kan det vara i den privata sfären men ibland kan det 

även vara raka motsatsen, vilket ovanstående exempel från informanterna bekräftar.  

På både Förskolan och Brandförsvaret finns det en uppfattning om att olikheter 

mellan män och kvinnor snarare är individbaserad än könsrelaterad. Det här tyder på en 

uppfattning om att arbetsplatserna ser sig själva som könsneutrala. Enligt Abrahamsson 

är problemet med en arbetsplats som ser sig själv som könsneutral att det blir omöjligt att 

se varken kön eller mönster som i sin tur leder till att en eventuell ojämställdhet inte går 

att uppfatta. Det beror på att det ofta är de manliga erfarenheterna och perspektiven som 

ligger till grund för organisationen och därmed osynliggörs det kvinnliga.  

Enligt Höök kan det finnas många olika uppfattningar inom en organisation om 

vad jämställdhet är. På Brandförsvaret visar informanterna på att de har skilda åsikter 

kring jämställdhet och vad begreppet innebär. Då de inte har en enhetlig syn kring 

jämställdhet blir det också svårt att arbeta mot ett gemensamt mål. Dessutom uttrycker en 

av informanterna att det överhuvudtaget inte pratas om jämställdhet på arbetsplatsen. Om 

det varken pratas om eller finns ett gemensamt synsätt kring vad jämställdhet är och 

innebär blir jämställdhetsarbete en osynlig fråga och därmed även ett icke-problem.  

Ytterligare exempel på att jämställdhet blir ett icke-problem både på 

Brandförsvaret och på Förskolan är att det endast är två personer som ser och har 

jämställdhet som sin arbetsuppgift. Resterande informanter ser jämställdhet som något 

som andra på arbetsplatserna ska sköta. Merparten av informanter känner inte heller till 

att arbetsplatserna ska följa den jämställdhetsplan som kommunen utfärdat. Det visar på 

att jämställdhetsplanen endast blir ett pappersdokument. Drejhammar och Pingel menar 

att då jämställdhetsplaner endast blir ett pappersdokument har det ofta varit svårt att 

motivera de anställda till jämställdhetsarbete. Vi anser att då de flesta av informanterna 

varken ser jämställdhet som sin uppgift eller ens är medvetna om jämställdhetsplanen blir 

det självklart svårt att motivera jämställdhetsarbete för dem. Detta resonemang kan 

knytas till diskussionen vi fört tidigare om att det är svårt att arbeta mot ett gemensamt 

mål då det figurerar så skilda åsikter och uppfattningar om jämställdhet på 

arbetsplatserna. När arbetsplatsen varken har gemensamma mål eller lika kunskap om det 

jämställdhetsarbete som borde finnas blir det omöjligt att arbeta med jämställdhet. 

Ytterligare exempel på att jämställdhet görs till ett icke-problem är att det inte heller har 
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utfärdats någon handlingsplan, utifrån kommunens jämställdhetsplan, på Förskolan. 

Brandförsvaret har visserligen utfärdat en egen handlinsplan men den är alltför abstrakt 

och behandlar inte hur det ska arbetas med jämställdhet på arbetsplatsen.  Det här bevisar 

än en gång att det inte finns eller har funnits någon diskussion om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete på arbetsplatserna.  

Den främsta anledningen till att informanterna på Brandförsvaret och Förskolan 

inte arbetar med jämställdhet är de svårigheter som anses finnas kring detta arbete. Men 

som vi har nämnt tidigare är flera av informanterna öppna och positiva till jämställdhet. 

Till exempel uttrycker två av dem att de skulle vilja arbeta mer med jämställdhet. Dock 

kan vi se en ambivalens hos informanterna, de ser vikten av jämställdhetsarbete men har 

svårt att omsätta tankarna om jämställdhet i praktiken.   

På Brandförsvaret finns det en syn om att det inte görs någon skillnad på män och 

kvinnor. Enström menar att påståenden som ’här gör vi ingen skillnad på man eller 

kvinna’ tyder på en ovisshet om den könsblindhet som råder på arbetsplatsen och därmed 

blir jämställdhet ett icke-problem. På Förskolan finns det en uppfattning om att det inte 

går att prata om jämställdhet då endast kvinnor är anställda på denna arbetsplats. Det här 

resonemanget tyder även det på att jämställdhet inte synliggörs och blir något oviktigt 

som hamnar i skymundan. Genom att uppmärksamma och diskutera jämställdhet på 

arbetsplatserna är det möjligt att lyfta frågan, precis som en av informanterna påpekar. 

Med en medveten diskussion om jämställdhet skulle det vara möjligt att fånga upp den 

öppenhet som finns hos informanterna gällande jämställdhet och jämställdhetsarbete.  

 

Mannen som norm 

Det faktum att det endast är den kvinnliga informanten på Brandförsvaret som reflekterar 

över hur man ska bete sig på ett visst sätt på arbetsplatsen och i arbetsgruppen visar 

tydligt på att det är mannen som är norm. Enligt Robertsson förklaras ett sådant tänkande 

med att det råder en manlig norm på arbetsplatsen. Den kvinnliga informanten beskriver 

hur hon som tjej ska anpassa sig efter gruppen, det vill säga männen. De manliga 

informanterna menar att man får vara som man vill på Brandförsvaret och i 

arbetsgrupperna, alla är likställda. Detta tyder på att det är männen som har 
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tolkningsföreträde på Brandförsvaret, dels genom att det är ett ”manligt” sätt att vara som 

uppmuntras och dels genom att de innehar fler statuspositioner. Busk menar att då män 

innehar fler statuspositioner får de även ett givet tolkningsföreträde, så också på 

Brandförsvaret.  

Den kvinnliga informanten på Brandförsvaret beskriver också hur det är en svår 

balansgång då hon känner att hon ska vara som den övriga gruppen, det vill säga som en 

man men hon måste ändå vara ”kvinnlig” för hon är ju trots allt en kvinna. Abrahamsson 

menar att en manlig norm på en arbetsplats visar sig i arbetsmiljön. Det är männen som 

sätter upp reglerna och för att kvinnor ska få delta i den rådande kulturen ska de visa att 

även de tillhör normen, de får med andra ord inte vara alltför kvinnliga vilket den 

kvinnliga informanten på Brandförsvaret upplever. Även om det endast är den kvinnliga 

informanten som reflekterar över det här är det viktigt att betona att hon även godtar och 

upprätthåller ordningen som råder på arbetsplatsen. 

På Förskolan beskriver en informant hur hon tror att arbetsgruppen positivt skulle 

förändras med en man i denna grupp. Hon tror att mycket av det skitsnack, som hon anser 

finns, skulle försvinna eftersom hon tror att mannen skulle tillföra ett mer rakt och tydligt 

språk personalen emellan. De andra informanterna uttrycker även de hur gruppen skulle 

förändras på ett positivt sätt med en man i gruppen. Wahl et al. menar att om det är män 

som är den rådande normen är ett tydligt språk det som värderas högst. Indirekt råder det 

en manlig norm på Förskolan då de värdesätter egenskaper som anses vara ”manliga” 

högre än ”kvinnliga”.  

 

Arbetsindelning utifrån kön 

Höök, Abrahamsson, Robertsson och Nordberg menar alla att det i deras studier finns en 

tydlig genusordning där män och kvinnor, utifrån deras kön förväntas vara olika bra på 

olika arbetsuppgifter. Den här synen har vi funnit på både Förskolan och Brandförsvaret. 

Det finns en uppfattning om att kvinnor är mer omhändertagande och känslosamma och 

därmed lämpar sig bättre för vissa arbetsuppgifter. Inom brandmannayrket är exempel på 

sådana arbetsuppgifter att ta hand om kvinnor och barn vid räddningssituationer.  
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På Förskolan uttrycks det att barnen på Förskolan behöver både manliga och 

kvinnliga förebilder. Deras syn på manliga och kvinnliga förebilder verkar vara att det 

endast är en man som kan vara en manlig förebild liksom det endast är en kvinna som 

kan vara en kvinnlig förebild. Det här tycker vi visar på att det råder en tydlig 

genusordning på arbetsplatsen. Nordberg diskuterar denna problematik. Hon har i sin 

studie funnit att det finns en syn att då barn inte möter både manliga och kvinnliga 

förebilder kan de få problem med sin identitet senare i livet. Enligt den uppfattningen 

behövs det både män och kvinnor inom förskolan för att barnen ska få både manliga och 

kvinnliga förebilder.  

Under intervjuerna med informanterna på Brandförsvaret och Förskolan upptäckte 

vi att jämställdhet upplevdes som en fråga som är starkt kopplat till kvinnor och därmed 

endast en fråga för dem. Wahl et al. menar att jämställdhet som ett kvinnoproblem är en 

vanlig föreställning på arbetsplatser och inom organisationer. Många arbetsplatser anser 

att det åligger kvinnorna själva huruvida de är jämställda eller inte. Jämställdhetsarbete 

ses som en hjälp för kvinnor att lösa deras problem med ojämställdhet. Den här teorin 

bekräftas i vår studie. Många av informanterna pratar endast om jämställdhet när det 

gäller nyrekrytering samt att jämställdhet handlar om att få in fler kvinnor på 

arbetsplatsen. Ett exempel på när jämställdhet blir en kvinnofråga är när en informant 

uttrycker att det som arbetsplatsen tjänar på med jämställdhet är att kvinnor väljer att 

stanna kvar inom organisationen. Ytterligare exempel är när en manlig informant 

hänvisar till en kvinna inom organisationen på frågan huruvida arbetsplatsen är jämställd 

eller inte. Dock ska det sägas att samtliga informanter, både på Förskolan och 

Brandförsvaret är öppna och relativt positiva till jämställdhet.  

 

Slutsatser av analys 
Under arbetet med de två första temana kunde vi se ett mönster hos samtliga informanter, 

både på Brandförsvaret och på Förskolan. Mönstret var att informanterna ansåg 

jämställdhet vara ett icke-problem på sina arbetsplatser. Därför har vi valt att 

sammanfatta analysen med ett tredje och mer fördjupande tema. Det här temat belyser 

informanternas grundläggande åsikter och värderingar beträffande hur de ser på 
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jämställdhet och jämställdhetsarbete på sina respektive arbetsplatser. I de teoretiska 

utgångspunkterna som ligger till grund för analysen fokuseras det på hur jämställdhet 

försvinner men i arbetet med den här uppsatsen har vi uppmärksammat en öppenhet hos 

informanterna att diskutera och arbeta med jämställdhet. Dock finns det en ambivalens 

hos dem vilket kommer till uttryck genom att även om de är relativt positiva till 

jämställdhet finns det ändå hinder för detta arbete. Det största hindret trots den positiva 

inställningen är att jämställdhet blir ett icke-problem på arbetsplatserna.  

 

Jämställdhet – ett icke-problem 

Brandförsvaret 

På Brandförsvaret visar arbetsgivaren inget större intresse för att de anställda ska arbeta 

med jämställdhet. Det är endast inom vissa grupperingar, till exempel inom 

samverkansråd och vid nyrekryteringar, samt vissa befattningar som man aktivt arbetar 

med jämställdhet. Synen på att det endast är vissa personer och grupper som ska arbeta 

med jämställdhet genomsyrar hela organisationen. Det är därmed inget arbete som ska 

skötas av gemene man. Informanterna på Brandförsvaret tycker att det först och främst är 

viktigt med jämställdhet vid rekrytering av kvinnor till arbetsplatsen. Synen på vem som 

ska jobba med jämställdhet för informanterna är att det är ”någon annans jobb”. 

Jämställdhet är inget som de behöver ta notis om eller sköta. Det finns en uppfattning om 

att jämställdhet ska sköta sig själv. Om någon ska arbeta med frågan är det någon annan 

och inte de själva som ska utföra detta arbete. De ser det som arbetsgivarens uppgift att 

arbeta med jämställdhet.  

Jämställdhet verkar vara något som själva arbetsplatsen som den ser ut idag, inte 

kan arbeta med. Ett hinder som flera av informanterna uttrycker är att det faktiskt inte 

finns så många kvinnor på Brandförsvaret. Avsaknaden av kvinnor gör det svårt att arbeta 

med jämställdhet. Jämställdhet blir istället något som ska skötas vid nyrekryteringar där 

det först och främst är kvinnor som bör anställas. Informanterna pratar mycket om hur de 

ännu inte anställda kvinnorna kan göra arbetsplatsen mer jämställd.  Jämställdhet blir dels 

en fråga för de som ännu inte är anställda och dels en kvinnofråga, något som män inte 

behöver tänka på.  
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De informanter som ser sin arbetsplats som jämställd anser att ojämställdhet är 

något som förekom mer förr i tiden. Det här resonemanget hänvisar en av informanterna 

till hur han är duktigare än sin pappa på att hjälpa till hemma. Informanten ser sig själv 

som jämställd då han hjälper till i hushållsarbetet. Ordvalet ”hjälpa till” tyder på att 

informanten inte ser sig själv som delaktig utan endast som en bifigur i 

jämställdhetsarbetet. Han ser inte ojämställdhet som ett problem då han faktiskt hjälper 

till. 

Vi upplever att det finns en könsblindhet på Brandförsvaret vilket ter sig uttryck 

bland annat i det individperspektiv som råder bland informanterna. Genom att flytta 

fokus från könet till individen görs jämställdhet till ett individuellt problem snarare än ett 

strukturellt. Det betonas ofta bland informanterna att det är viktigt att se ett bredare 

perspektiv än bara jämställdhet, till exempel nämner några av informanterna mångfald. 

Detta kan leda till att jämställdhet blir något som osynliggörs. Men därmed är det inte 

sagt att detta bredare perspektiv endast är negativt. Med ett vidare perspektiv kan det 

även skapas förståelse och kunskap som i slutändan gynnar jämställdhetsarbetet.  

 

Förskolan 

På Förskolan är det de anställdas egna initiativ som gjort att de börjat fokusera på 

jämställdhet. Det är deras intresse och inte arbetsgivarens som har lett till att jämställdhet 

är något som det arbetas aktivt med på Förskolan. Genom Förskolans genuspedagogs 

intresse har jämställdhet blivit ett arbetssätt på Förskolan då hon har introducerat olika 

verktyg för jämställdhetsarbetet. Dock är detta arbete endast fokuserat på barnen och inte 

på personalen.  

Jämställdhetsperspektivet med fokus på barnen anses ha effekt på hur personalen 

behandlar varandra och jobbar med varandra. Effekten verkar dock, enligt dem vara 

något som sköter sig själv och kommer naturligt.  Även om informanterna själva inte ser 

sin arbetsplats som jämställd, då det inte arbetar några män på Förskolan är jämställdhet 

något som enligt dem verkar sköta sig själv.   

Att det inte jobbar några män på Förskolan verkar vara det största hindret för att 

jämställdhetsarbete inte kan utföras. Enligt informanterna går det inte att jobba med 
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jämställdhet på en enkönad arbetsplats. Det blir dock lite tvetydigt då de samtidigt har 

synen att effekterna av jämställdhetsarbetet med barnen även ger utslag bland personalen.  

Jämställdhetsarbete på Förskolan handlar enbart om hur barnen behandlas. Ett annat 

hinder för personalen är att de inte fått någon utbildning i jämställdhet. Något stöd från 

arbetsgivaren finns inte utan det ligger på genuspedagogens ansvar att utbilda sina 

kollegor.  

Det vi ser som ytterligare ett problem är den könsblindhet som råder på 

Förskolan. Till exempel fokuserar en informant mycket på individen. Individperspektivet 

gör att jämställdhet blir ett individuellt problem och inte ett strukturellt. Dock kan det här 

synsättet göra att andra perspektiv uppmärksammas. Genom ett bredare perspektiv såsom 

mångfald integreras jämställdhet i en större problematik vilket skulle kunna leda till att 

ojämställdhet osynliggörs. Ett individperspektiv gör även att jämställdhet blir osynligt. 

Men som vi nämnt tidigare behöver jämställdhet inte endast bli osynligt då det sätts in i 

ett större perspektiv. Det vidare perspektivet kan även tillföra mer kunskap och förståelse.  

 

Diskussion 
När vi påbörjade vår diskussion blev vi än en gång påminda om den roll som vi har haft 

under uppsatsens gång. Vi har märkt att informanterna till viss del sett oss som ”experter” 

på jämställdhet vilket troligen har påverkat deras svar till oss. I en del fall har vi känt att 

de snarare har svarat vad de tror att vi vill höra snarare än deras egna åsikter. Även om vi 

är medvetna om denna problematik är det inget som vi kan påverka. Vi menar att de svar 

och de resultat som vi kan utröna ur intervjuerna är representativa för informanternas 

åsikter kring kön, jämställdhet och jämställdhetsarbete.   

På Förskolan som vi undersökt består personalen endast av kvinnor vilket gör 

arbetsplatsen till enkönad och på den andra arbetsplatsen som vi har undersökt, 

Brandförsvaret, är män i stor majoritet. De två arbetsplatserna och de olika informanterna 

har delade meningar huruvida det är möjligt att prata om jämställdhet på enkönade 

arbetsplatser samt på arbetsplatser med ett kön överrepresenterat. Vi tycker dock att det 

är högst relevant att föra en diskussion om jämställdhet även på sådana arbetsplatser. I 

likhet med Eva Amundsdotter vars studie om jämställdhetsrelevans på kvinnodominerade 
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arbetsplatser vi presenterat i kapitlet Bakgrund menar även vi att om jämställdhet inte 

anses som viktigt på enkönade arbetsplatser så ställs en stor del av den svenska 

arbetsmarknaden utanför ett aktivt jämställdhetsarbete. Därför är det av stor relevans att 

dels arbeta aktivt med jämställdhetsarbete även på dessa arbetsplatser och dels diskutera 

detta arbete. Den här uppsatsen diskuterar och belyser synen på kön, jämställdhet och 

jämställdhetsarbete. Vår studie skiljer sig från tidigare forskning genom att inte endast 

undersöka hur jämställdhet försvinner utan även få svar på varför detta arbete hamnar i 

skymundan genom att vi har undersökt synen på kön, jämställdhet och 

jämställdhetsarbete.  

I diskussionen har vi valt att använda oss av tre rubriker under vilka vi diskuterar 

de slutsatser som vi har dragit utifrån studien. De tre rubrikerna är Mannen som rådande 

norm, Jämställdhetsarbete samt Synen på jämställdhet.  

 

Mannen som rådande norm 
På både Förskolan och Brandförsvaret har vi kunnat dra slutsatsen att mannen är norm 

vilket leder till en maktobalans där män har ett givet tolkningsföreträde. På 

Brandförsvaret tar det sig bland annat uttryck i att kvinnorna på arbetsplatsen förväntas 

vara som den övriga gruppen. Kvinnor bör anpassa sig efter majoriteten, vilka är män och 

förväntas delta i den rådande jargongen på arbetsplatsen. En tvetydighet märks dock då 

kvinnorna inte får vara mer ”manliga” än männen. De måste vara så pass ”kvinnliga” att 

de lever upp till förväntningen om att de ska ha god hand med barn och kvinnor vid till 

exempel räddningssituationer. Kvinnor tycks vara ett komplement till männen. De 

förväntas vara det som männen inte är.  

På Förskolan har informanterna en förväntning att män automatiskt får fördelar 

och övertag i en arbetsgrupp och därför vill de att en framtida anställd man ska anpassa 

sig efter dem som grupp. På så sätt förminskas hans eventuella fördelar och övertag 

gentemot de kvinnor som redan finns på arbetsplatsen. Resonemang som värderar 

”manliga” egenskaper högre än ”kvinnliga” tyder på att mannen är norm eftersom 

mannen tillskrivs positiva egenskaper som en kvinna förväntas eftersträva men som hon 
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inte kan uppnå på egen hand. Trots att det inte finns eller har funnits någon man anställd 

på Förskolan under informanternas tid på arbetsplatsen är ändå män den rådande normen.  

 

Jämställdhetsarbete 
Informanterna har alla åsikter om jämställdhet och hur arbetsplatserna ska bli jämställda 

men det är endast två av dem som ser det som sin uppgift att arbeta med jämställdhet. 

Övriga informanter tycks inte se sitt eget ansvar och verkar se ojämställdheten som något 

vilket någon annan ska lösa. Antingen så sköter någon annan person jämställdhetsarbetet 

eller så sköter det sig av sig själv. Det är inget som de själva aktivt behöver arbeta med. 

En del av informanterna tycker inte heller att arbetsplatserna är ojämställda.  

Kommunen som Förskolan och Brandförsvaret tillhör har utfärdat en 

jämställdhetsplan vilken gäller för samliga kommunala verksamheter. Då kommunens 

jämställdhetsplan gäller för samtliga verksamheter inom kommunen tenderar planen att 

bli generell. För att lösa det här ska varje kontor/förvaltning upprätta egna 

handlingsplaner utifrån kommunens jämställdhetsplan. Vad vi har erfarit via 

informanterna tycks ingen veta om dessa individuella handlingsplaner. Anmärkningsvärt 

är att Brandförsvaret faktiskt har utfärdat en handlingsplan, dock är det inget som någon 

av informanterna betonar. Jämställdhetsarbete blir något som endast finns på ett papper. 

Eftersom kommunens jämställdhetsplan är generell utlämnar den mycket till 

enskilda förvaltningar. Å ena sidan är det positivt då planen bör anpassas till varje 

arbetsplats. Å andra sidan har det fått en negativ effekt. Med en generell plan riskerar 

även själva jämställdhetsarbetet att bli generellt och luddigt då det inte finns några klara 

direktiv. Vi anser att ansvaret för det uteblivna arbetet med jämställdhet dels ligger hos 

kommunen som borde utforma en mer tydlig jämställdhetsplan och dels hos de enskilda 

förvaltningarna som inte förmedlar eller diskuterar den handlingsplan som ska upprättas 

för varje verksamhet, med sina medarbetare. Jämställdhet blir något som endast 

diskuteras i vissa kretsar vilket gör det svårt att uppnå de uppsatta målen som finns i 

jämställdhetsplanen då hela organisationen inte är involverad i jämställdhetsarbetet.  
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Synen på jämställdhet 
Informanterna har en syn på olikheter mellan kvinnor och män som biologiska och 

”naturliga”. Manliga respektive kvinnliga egenskaper är något som man föds med. Män 

och kvinnor tycks enligt informanterna komplettera varandra med respektive egenskaper. 

Kvinnor ska vara mjuka och omhändertagande medan män ska vara starka. Några av 

informanterna betonar dock att det snarare är individen med sin bakgrund och referens 

som avgör hur en människa är. Trots att informanterna uttrycker att olikheter mellan 

kvinnor och män är biologiska betonar de vid vissa tillfällen att det här är samhällets syn 

på män och kvinnor. En syn de i många fall inte delar. När det gäller själva arbetsplatsen 

menar många av informanterna att det har funnits en syn på män och kvinnor som olika 

men att denna syn var mer förekommande förr. Informanterna uttrycker att 

arbetsplatserna med dess anställda idag inte längre har tankar om olikheter mellan 

kvinnor och män. Trots viss skepsis mot jämställdhet är samtliga informanter öppna och 

relativt positiva till jämställdhet och de flesta av informanterna anser att jämställdhet 

gynnar både kvinnor och män. Även det finns en positiv inställning till jämställdhet på 

båda Brandförsvaret och Förskolan blir arbetsplatserna låste vid föreställningen om att 

jämställdhet handlar om biologiskt kön. För flera av informanterna innebär jämställdhet 

lika antal män och kvinnor och om det inte finns lika antal försvåras därmed öppningar 

till jämställdhetsarbete.  

Som Abrahamsson beskriver kan det finnas en syn på att kön och ojämställdhet 

kommer från det övriga samhället. Vi har tidigare beskrivit att med ett könsneutralt 

synsätt kan det vara svårt att se vissa mönster gällande kvinnor och män. Om 

arbetsplatsen inte synliggör de skillnader som arbetsplatsen har och gör på kvinnor och 

män är det omöjligt att diskutera kvinnors och mäns villkor. Den här synen att 

ojämställdhet är något som kommer från det övriga samhället har vi funnit hos vissa av 

informanterna. De ser inte sin arbetsplats som ojämställd och de tycker att ojämställdhet 

är något som finns i det övriga samhället och inte på deras arbetsplats. Arbetsplatsen blir 

därför könsblind då den inte ser betydelsen av könsperspektiv.  

Genom att se öppningar och möjligheter för jämställdhet hos informanterna har vi 

funnit en ambivalens hos dem. Vi har kunnat konstatera att jämställdhet försvinner samt 

hur det försvinner men vi har även funnit belägg för att informanterna ser jämställdhet 
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som positivt samt att de är öppna för den här typen av frågor. I en vidare undersökning 

skulle det därför vara intressant att utveckla en teori som grundar sig i den ambivalens vi 

funnit hos informanterna. För att vidga perspektivet och även finna verktyg och metoder 

för hur det kan arbetas med jämställdhet är det viktigt att inte endast undersöka hur 

jämställdhet försvinner utan även titta på de möjligheter och öppningar som finns. 

Därefter vore det möjligt att göra en konkret handlingsplan för hur man kan arbeta med 

jämställdhet på en arbetsplats som redan ser sig själv som jämställd även om den inte är 

det. En annan intressant utveckling vore att intervjua informanterna i grupp på respektive 

arbetsplats. På så sätt skulle det vara möjligt att se hur informanterna interagerar med 

varandra och hur de i grupp uttrycker sina åsikter kring kön, jämställdhet och 

jämställdhetsarbete.  

Ett problem inom den svenska arbetsmarknaden är den könssegregering som 

finns. Kvinnor och män är uppdelade inom olika yrken som traditionellt sätt anses som 

”manliga” och ”kvinnliga”. Det finns en syn att på enkönade arbetsplatser är det inte 

heller nödvändigt att arbeta med jämställdhet. Vi anser att det är raka motsatsen. 

Jämställdhetsarebete är lika viktigt såväl på enkönade arbetsplatser som på arbetsplaster 

där båda könen finns representerade. Om ett jämställdhetsperspektiv ska kunna 

genomsyra Sveriges arbetsmarknad är det nödvändigt att även arbeta med jämställdhet på 

enkönade arbetsplatser. Annars ställs en stor del av Sveriges arbetsmarknad utanför det 

här arbetet.  
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Bilaga 1  

Mail inför intervju 
 

Här kommer information inför intervjun (datum kl. plats) 

 

Det är viktigt att vi får prata med Dig enskilt och ostört så att Du känner Dig trygg i 

intervjusituationen. 

 

Vi kommer att banda intervjun för vårt eget kom ihågs skull. Detta material kommer ej 

att lyssnas på av någon annan än oss.  

 

Vi ser fram emot att få träffa Dig på _dag.  

 

Mvh 

Maria Pålsson och Evelina Johansson 
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Bilaga 2 

Brev till informanter vid intervju 
 

Information kring intervju 

 

Vi, Evelina och Maria, studerar på programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning 

(KSM) på Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Nu går vi vårt fjärde och sista år 

på utbildningen, det så kallade magisteråret. Under detta år producerar vi en 

medieproduktion och skriver en uppsats. 

 

Det är för uppsatsen som vi intervjuar Dig. Vår uppsats handlar om hur 

jämställdhetsarbete bedrivs i praktiken på arbetsplatser. Då uppsatsen är en D-uppsats 

kommer den att publiceras och finnas tillgänglig på universitetets bibliotek, där den är 

offentlig.  

 

Du som person i uppsatsen kommer att vara anonym för offentligheten, dock kan vi ej 

garantera anonymitet inför Dina arbetskamrater eller andra personer som är insatta i Er 

verksamhet, då de kan känna igen Ditt sätt att prata och Ert sätt att arbeta på 

arbetsplatsen. Ditt riktiga namn kommer att fingeras men vi kommer att kalla Din 

arbetsplats för Brandförsvaret i uppsatsen.  

 

Tack för Din medverkan, 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Maria Pålsson och Evelina Johansson 

 

Maria: e-mailadress, telefonnummer 

Evelina: e-mailadress, telefonnummer 
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Bilaga 3 

Intervjugudie 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du varit anställd? 

• Beskriv dina viktigaste arbetsuppgifter 

• Hur trivs du på din arbetsplats? 

• Tycker du att kvinnor och män är olika? På vilket sätt? 

• Hur anser du att man förväntas vara som kvinna och man? 

• Tror du att det finns fördelar med att vara kvinna/man på din arbetsplats? Vilka? 

• Tror eller tycker du att du själv har några fördomar kring män och kvinnor? 

Vilka?  

• Märker du att dina arbetskamrater har fördomar kring män och kvinnor? Vad 

består dessa av i så fall? 

• Hur många personer ingår i din arbetsgrupp/ finns på din avdelning? 

• Hur många är kvinnor? Hur många är män? 

o Blandad: vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att en blandad 

grupp ger? 

o Homogen: vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att en homogen 

grupp ger? 

• Vad innebär jämställdhet för dig? 

• Arbetar du med jämställdhetsfrågor på din enhet? 
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• Har du fått något stöd eller utbildning kring jämställdhetsarbete? 

• Har din arbetsplats några verktyg eller metoder som kan användas som stöd i 

jämställdhetsarbete? I så fall: vilka är dessa? 

• Tycker du att de åtgärder eller aktiviteter som initieras ger någon effekt? 

• Tycker du att din arbetsplats är jämställd? 

• Vad ska man göra för att få din arbetsplats mer jämställd? 

• Vad vinner respektive förlorar din arbetsplats på jämställdhet? 

• För chefer: hur är löneutvecklingen för kvinnor respektive män? 

• Är du insatt i din arbetsplats jämställdhetsplan? Om ja, finns det någon som är 

särskilt bra eller dåligt? Om inte: varför är du inte insatt i den? 

• Skulle du vilja komplettera planen med något som du tycker fattas? 

• Har du känt dig diskriminerad på grund av ditt kön någon gång i ditt arbete? Om 

ja, i vilken eller vilka situationer? 

• Upplever du att du blivit behandlad annorlunda än dina manliga/kvinnliga 

kolleger? På vilket sätt? 

• Har du någon gång i en arbetssituation blivit annorlunda behandlad på grund av 

ditt kön i positiv mening? I vilken situation?  

• Något du vill tillägga? 

• Hur upplevde du intervjun? 

• Hur upplevde du frågorna? 

• Är det något du vill fråga oss? 

  2   



 

Bilaga 4 

Kommunens jämställdhetsplan  
 

Xxxxxxxs KOMMUN          

Personalkontoret         2005-12-07 

 
 
 

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2006 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-07, § 174. 
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Till samtliga anställda i kommunen 

 

Kommunens jämställdhetsplan är den gemensamma utgångspunkten för 

jämställdhetsarbetet i kommunen. 

 

I planen redovisas mål för jämställdhetsarbetet samt de åtgärder vi vill arbeta med under 

år 2006. 

 

Jämställdhetsplanen är gemensam för kommunens samtliga verksamheter. Den antogs i 

personalutskottet den 7: december och i kommunstyrelsen januari 2006. Varje 

kontor/förvaltning ska upprätta en handlingsplan för hur verksamhetens arbete med att 

uppnå målen ska bedrivas. Handlingsplanen skall vara personalkontoret tillhanda senast 

vid juni månads utgång år 2006. Utvärdering av 2006 års jämställdhetsarbete sker under 

våren 2007. 

 

Jämställdhetstanken ska genomsyra alla kommunens verksamheter och beaktas i olika 

sammanhang. Vi vill uppmana samtliga anställda till att alltid ha 

jämställdhetsperspektivet i fokus, och på så sätt verka för mäns och kvinnors lika 

villkor som anställda i kommunen. 

 

2005-12-07 

 

PERSONALUTSKOTTET 

 

 

ordförande      personaldirektör 
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JÄMSTÄLLD 2006 
Xxxxxxxs kommun skall bedriva en verksamhet: 

 

• där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sin 

anställning 

 

• där alla anställda har respekt för människors olika behov oavsett kön och 

behandlar arbetskamrater, chefer, brukare och medborgare på ett jämställt sätt 

 

• där arbetet i kommunen organiseras så att både kvinnor och män kan förena 

förvärvsarbete med föräldraskap 

 

• där lika lön betalas för lika/likvärdigt arbete vid lika/likvärdig kompetens oavsett 

kön 

 

• där kvinnor och män erbjuds lika möjligheter till kompetensutveckling 

 

• där ärenden och frågor i kommunens verksamhet behandlas ur ett 

jämställdhetsperspektiv 

 

• där all redovisning och statistik, som rör kvinnor och män, görs ur ett 

jämställdhetsperspektiv 

 

• där ingen utsätts för mobbning eller trakasserier av något slag 

 

• där personal i all verksamhet föregår med gott exempel. Detta är särskilt viktigt 

inom barn- och ungdomsverksamheten 

 

• där en jämnare könsfördelning eftersträvas 
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MÅL 

 
1. Mål:   Alla anställda ska känna till kommunens jämställdhetsmål. 

 

Åtgärd:  Personalkontoret ska informera kommunens alla chefer om 

innehållet i jämställdhetsplanen. 

 

Samtliga förvaltningar ska tillsammans med sina chefer/ 

medarbetare göra en handlingsplan för sin verksamhet som skall 

visa hur man inom verksamheten ska arbeta för att uppnå målen. 

Handlingsplanen ska lämnas in till personalkontoret senast i juni 

månad. 

 

 

2.  Mål:   Alla som företräder kommunen som arbetsgivare ska ha insikt om 

jämställdhetsperspektivet utifrån den över- och underordning som 

finns mellan könen och medvetet arbeta för att förändra denna. 

 

Åtgärd:  Personalkontoret ska lyfta fram jämställdhetsfrågorna så att alla 

som företräder kommunen som arbetsgivare kan bidra till ett 

jämställt förhållningssätt mot de anställda. 

 

 

3.  Mål:   Kommunen ska sträva efter att andelen kvinnor som är chefer 

direkt under politisk ledning ska vara minst 40 % vid utgången 

av år 2007. 

 

Åtgärd : Kommunledningen ska arbeta aktivt, för att få kvinnor att söka 

lediga chefstjänster. 

 

Kommunen ska utforma platsannonser så att de väcker intresse 
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både hos kvinnor och män. 

 

 

4.  Mål:   Kommunen eftersträvar en jämn könsfördelning inom alla 

områden. 

 

Vid utgången av 2007 bör andelen män ha ökat till minst 10 % 

män i vården och minst 25 % män i barn och 

ungdomsverksamheten. 

 

Åtgärd:  Vid rekrytering av personal skall underrepresenterat kön prioriteras 

förutsatt att tillräcklig kompetens föreligger. 

 

Underrepresenterat kön skall prioriteras när det gäller uttagning till 

feriearbeten. 

De anställda som informerar om kommunens yrken skall vara både 

män och kvinnor. 

 

Kommunen ska utforma platsannonser så att de väcker intresse hos 

både män och kvinnor. 

 

 

5.  Mål:   Senast 2006-12-31 ska kommunens alla anställda inom ramen för 

sin kompetens ha fått önskad sysselsättningsgrad. 

 

Åtgärd:  Kommunen ska ha arbetstidsmodeller som tillgodoser 

verksamhetens behov, och så långt möjligt även individens behov. 

 

Vid nyanställning skall redan nu strävan vara att erbjuda anställda 

önskad sysselsättningsgrad. 
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För att kunna möjliggöra önskad höjning av sysselsättningsgrad, 

kan i många fall anställning på flera arbetsställen krävas. 

 

 

6.  Mål:   Ingen anställd i kommunen ska bli utsatt för kränkande 

särbehandling eller sexuella trakasserier. 

 

Åtgärd:  Frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska 

finnas med i medarbetarsamtalen, samt tas upp på arbetsplatsträffar 

och i samverkansråd. 

 

 

7.  Mål:   Ingen arbetssökande ska bli förbigången på grund av planerat 

föräldraskap 

 

Åtgärd:  Personalkontoret skall informera chefer med personalansvar att 

blivande föräldraskap inte får utgöra hinder vid nyanställning. 

 

8.  Mål:   Kommunen som arbetsgivare skall sträva efter att alla anställda 

upplever att det går att förena arbete och föräldraskap. 

 

Åtgärd:  Kommunen ser positivt på att män tar ut ”pappaledighet” och 

chefer skall underlätta för männen att kunna utnyttja den 

rättigheten. 

 

Chefer skall samtala med anställda inför föräldraledighet. Vid 

samtalet skall den anställde erbjudas möjlighet att delta i 

fortbildning, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal samt erhålla 

information. 

 

Lönesättande chefer skall tillse att anställd som är föräldraledig, 
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följer löneutvecklingen inom yrket. 

 

Kommunen ska ha arbetstidsmodeller som tillgodoser 

verksamhetens och så långt möjligt även individens behov. 

 

 

9.  Mål:   I kommunen ska det inte finnas löneskillnader som beror på kön. 

 

Åtgärd: Kommunen ska årligen göra en kartläggning för att utröna om det 

finns löneskillnader som beror på kön. 

 

Eventuella osakliga löneskillnader som beror på kön ska vara 

åtgärdade inom tre år. 
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UTVÄRDERING 

 
Mål och åtgärder i 2005 års jämställdhetsplan kommer att utvärderas under våren 

2006. Utvärderingen skall vara klar att redovisas vid personalutskottets sista 

sammanträde under våren. 

 

Metod: 
Varje år genomförs en hearing med ett representativt urval av kommunens chefer. 

Hearingen fokuserar på två områden, dels chefernas uppfattning om jämställdhetsplanen 

dels deras uppfattning om jämställdhetsarbetet på den egna enheten och i 

kommunen. 

Varje år genomförs också en hearing med fackliga företrädare utsedda av respektive 

organisation. Denna hearing har samma fokus som chefernas. 

 

Utvärdering av jämna års jämställdhetsplaner görs dessutom genom en personalenkät 

till slumpvis utvalda anställda. 
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Bilaga 5 

Brandförsvarets handlingsplan 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)Xxxxxxx kommun 
Brandförsvaret 

2006-06-07 Vårt diarienummer  

BMN-xxxx.xxx 

Personalkontoret Handläggare, titel, telefon  

Xxxx Xxxxxx, t f brandchef 

123- 123 456 

 

Handlingsplan för jämställdhet  
 
Bakgrund 

Xxxxxxxs brandförsvar har 2 gånger anställt kvinnor som heltidsanställd brandman. 

Första anställningen var 1990 då en kvinna anställdes som brandman med tjänstgöring 

även som ambulansförare. Året därpå, 1991, tog landstinget över hela 

ambulansverksamheten och LAS tillämpades på brandförsvarets personal och den 

kvinnliga brandmannen blev uppsagd. Andra anställningen var 1998 då en kvinna 

anställdes och genomgick kompetensutbildning både som brandman och vattendykare. 

2002 slutade hon på egen begäran sin anställning i Xxxxxxx och började arbeta som 

instruktör på Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx i xxxx. Vid bägge tillfällena genomfördes 

arbetsrelaterade tester där kvinnorna konkurrerade med manliga sökande på lika villkor. 

 

Dagsläget 

Xxxxxxxs brandförsvar har 4 kvinnor anställda som deltidsanställda brandmän men inga 

som heltidsanställda brandmän. Inom förvaltningen finns 5 kvinnor anställda på den 

administrativa sidan och en kvinna som brandingenjör. Den kvinnliga brandingenjören 
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började sin anställning under 2006 tillsammans med en manlig kollega. De bägge kom 

direkt från sin utbildning till brandingenjörer och lika lön för lika arbete har tillämpats. 

 

Framtiden 

Under de närmaste 5 åren har ca 30% av personalen möjlighet att gå i pension och 

nyanställningar kommer därmed att ske. Vid dessa nyanställningar kommer 

arbetsrelaterade tester tillsammans med intervjuer att genomföras. De arbetsrelaterade 

testerna strävar efter att se om personen har förutsättningar att kunna arbeta som 

exempelvis brandman, inte enbart om personen är snabbast, starkast eller mest uthållig. 

En strävan är att öka både jämställdhet och mångfald bland brandförsvarets personal i 

samband med nyanställningar. 

Brandförsvaret 

 

Xxxx Xxxxxx 
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