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Sammanfattning 

Under början av 1960-talet blev jämställdhet ett politiskt begrepp, men närmare 
60 år senare har kvinnor och män fortfarande inte samma möjlighet och makt 
att forma samhället och sina liv. 2017 blev #metoo-rörelsen viral världen över 
och kravet på ett jämställt samhälle har sedan dess ökat, vilket tidigare forskning 
visar kan leda till att organisationer börjar rannsaka sig själva. Det är ingen nyhet 
att jämställda organisationer leder till ökad utveckling och lönsamhet - ändå är 
flertalet yrkesområden könsmärkta och stereotypa för män. Forskning visar att 
detta delvis beror på att föreställningar om kön och genus produceras och 
reproduceras av människor inom organisationer, vilket gör det viktigt att förstå 
individerna. 

Syftet med denna studie är därför att skapa mer kunskap om synen på 
jämställdhet i större organisationer och mer specifikt inom tung 
verkstadsindustri. Genom en kvalitativ metod kartlägger och jämför studien 
anställdas uppfattning och upplevelse av jämställdhet inom olika avdelningar 
och nivåer, för att spegla hur jämställdhet upplevs och hanteras i större 
organisationer. Insamling av empiri utfördes med en enkätundersökning där 261 
respondenter deltog.   

En slutsats som studien genererat är att rekryteringsprocessen är betydande för 
synen på jämställdhet. Män uppmanar till ökad rekrytering av kvinnor, samtidigt 
som de anser att diskriminerande könskvotering förekommer. Dessa argument 
resulterar i en paradox som gör att studien bidrar till tidigare forskning med 
ytterligare en aspekt av jämställdhet inom organisationer. Av resultatet framgår 
det att tung verkstadsindustri befinner sig i ett generationsskifte där yngre 
kvinnor är på väg in. Detta pekar på en gynnsam utveckling för branschen då 
yngre individer generellt sett har ett mer positivt förhållningssätt till 
jämställdhet, samt att det leder till en mer jämn könsfördelning. Studien visar 
även att yrkesområdet produktion bekräftar de stereotypa föreställningar som 
finns om dem. Likartat tenderar anställda med ansvarsbefattningar att svara i 
enlighet med vad som förväntas av dem. Avslutningsvis hämmar nämnda 
faktorer organisationers jämställdhetsarbete som kräver att problemet 
synliggörs och problematiseras.  

 

 

 

 



Abstract 

In the early 1960's century, gender equality became a political concept in 
Sweden, but nearly 60 years later, women and men still do not have the same 
opportunity and power to form the society and their lives. In 2017 the #metoo 
movement became viral all over the world and since then the requirement for a 
gender equal society has increased. According to previous research, this may 
encourage organizations to examine themselves. Organizations with gender 
equality leads to increased development and profitability, however, many 
professions are still gender-marked and stereotypical for men. This is, according 
to previous research, partly due to the fact that gender notions and stereotypes 
are produced and reproduced by people within organizations, which makes it 
important to understand these individuals. 

Thus, the purpose of this study is to generate knowledge about employees’ view 
of gender equality in larger organizations, and more specifically in the heavy 
engineering industry. By comparing the employees’ perceptions and experiences 
of gender equality, within different departments and levels, the study reflects on 
how gender equality is perceived and managed in larger organizations. The study 
applies a qualitative research design and the empirical material is based on a 
questionnaire, involving 261 respondents.  

A conclusion is that the recruitment process is significant for the view of gender 
equality. Men urge for recruitment of more women, whilst they consider gender 
quotas to occur, and accuse it for being discriminative. These arguments results 
in a paradox, that contributes to previous research with another aspect of gender 
equality within organizations. The result also suggests, that there is a 
generational shift in the heavy engineering industry, where younger women are 
entering. This points to favourable development for the industry, as younger 
individuals generally have a more positive approach to gender equality, and since 
it leads to gender balance. Another conclusion is that the production area 
confirms the stereotypical performances that exist about them. Similarly, 
employees in higher positions tend to respond in accordance with what is 
expected of them. In conclusion, these factors prevent the gender equality work 
in organizations', that requires the problem to be visualized and problematized. 
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1. Introduktion 

1.1. Problembakgrund 

År 2016 fastställde Svenska Riksdagen ett krav på svenska myndigheter att 
införa jämställdhetsintegrering, vilket gör de skyldiga att arbeta utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och inkludera det i sin dagliga verksamhet. Målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv och detta 
är inte uppfyllt än (Regeringskansliet 2016). Inte minst blev detta påtagligt under 
hösten 2017 då något som kan ses som revolutionerande inom jämställdhet 
hände - hashtagen metoo blev viral världen över. #metoo uppmärksammade 
kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier på arbetsplatser, vilket skapade 
debatter och en ökad medvetenhet om den bristande jämställdhet som råder 
(Bergold 2018). En effekt av samhällsdebatter likt #metoo har enligt tidigare 
forskning en inverkan på organisationer (Wahl et al. 2011). I aktuellt fall genom 
att samhället sätter press på organisationer då de uppmanar dem att ta sitt ansvar 
och agera i jämställdhetsfrågan (Bergold 2018).  

Historien visar att kampen för ett jämställt samhälle har pågått sedan lång tid 
tillbaka, men det var först under början av 1960-talet som jämställdhet 
introducerades som ett politiskt begrepp med syfte att skilja ur kön från 
“jämlikhet” (Hirdman 2003). Användandet av begreppet har därefter ökat 
markant, vilket har lett till att ett forskningsfält har vuxit fram (Lindgren 1999). 
Vad innebär då jämställdhet? Enligt Åström (1994) kan jämställdhet ses som en 
demokrati; det krävs arbete mot ett mål som innefattar att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på väsentliga områden i livet. 
Wahl et al. (2011) beskriver även att jämställdhet kan förstås som ett 
samhällsfenomen, vilket ger konsekvenser på organisationsnivå. En 
organisation har nämligen ständig interaktion med samhället då det i stora drag 
handlar om samverkan mellan människor både i och utanför organisationen. En 
förklaring till detta är att de flesta som finns i organisationen är engagerade i 
andra institutioner och sammanhang i samhället som påverkar deras 
föreställningar. Följaktligen har det som sker i samhället en inverkan på 
individer, som i sin tur har en stark effekt på organisationen de tillhör. Resultatet 
blir att faktorer som strukturer, normer och kultur ständigt skapas och 
återskapas inom organisationen (ibid). Kopplingen mellan jämställdhet, 
samhälle och organisation är sålunda stark och kan dessutom refereras till 
legitimitetsteorin som säger att organisationer vill, främst för sin överlevnad, 
leva upp till de förväntningar som samhället har på dem (Brown & Deegan 
1998). Förutom att bevara det sociala kontraktet enligt legitimitetsteorin, visar 
forskning att lönsamhet är ett argument för företag att sträva efter jämställdhet. 



 7

Enligt exempelvis Alvesson et al. (2011) handlar inte jämn könsfördelning bara 
om rättvisa och demokrati inom organisationen, utan även om effektivitet och 
på lång sikt lönsamhet.  

1.2. Problemdiskussion 

Trots fördelar och makroekonomiska förändringar världen över är jämställdhet 
ännu ingen självklarhet inom organisationer, vilket enligt Williams (2013) delvis 
beror på arbetsrelaterade strukturer. För trots att dagens organisationer fungerar 
och agerar annorlunda än förr, är de fortfarande uppbyggda kring strukturer och 
praxis som är till fördel för vita män (Correll 2017). Ytterligare en förklaring är 
att organisationsteori ofta kritiseras för att vara könsblind, vilket innebär att 
uppfattningar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” inte problematiseras. 
Således produceras och reproduceras föreställningar om genus inom 
organisationer och hämmar jämställdhetsarbete, vars förutsättning är förståelse 
och kunskap om genus i organisationer (Wahl & Linghag 2013).  Detta kan 
relateras till Diskrimineringslagen, som är det reglerande verktyget med syfte att 
få organisationer mer jämställda och som understryker att företag ska främja en 
jämn könsfördelning i olika delar av organisationen (SFS 2008:567). Däremot 
menar Wahl et al. (2011) att det inte är tillräckligt att undersöka 
könsfördelningen för att tolka vilken betydelse genus har. Därav kan lagen 
tänkas skapa ett fokus som blir otillräckligt i det faktiska jämställdhetsarbetet, 
då könsfördelningen inte täcker de bakomliggande faktorerna för strukturen. 
Könsstrukturen inkluderar fördelningen mellan kvinnor och män, men även hur 
sociala konstruktioner som könsmärkning blir till. Med detta menas att det finns 
delade uppfattningar om att respektive kön passar bäst för olika uppgifter, 
således bildas det naturliga och “sanna” tolkningar av kön (ibid). Tidigare 
forskning efterfrågar studier om hur denna konstruktion av kvinnlighet och 
manlighet ser ut i olika organisationer (Wahl 2003), vilket flera forskare har tagit 
sig an och utfört. Dock tenderar dessa studier att begränsa sitt 
forskningsområde till specifika avdelningar och positioner (bland andra 
Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011; Wahl 2003; Strannegård & Eriksson-
Zetterquist 2011). En effekt av detta är att resultatet inte kan appliceras på större 
organisationer med flera nivåer, vilka kräver mer heltäckande studier. Det blir 
dessutom bristfälligt för organisationer inom exempelvis tung verkstadsindustri, 
då de generellt sett har få kvinnliga representanter inom samtliga avdelningar 
och positioner (Statistiska centralbyrån 2016). I många fall är dessa studier även 
baserade på insamlad data från enbart kvinnliga respondenter. Wahl (2003) 
menar att detta kan ge en smal synvinkel på problemet, inte minst då dessa 
studier tenderar att fokusera på kvinnor i chefspositioner (exempelvis Charles 
et al. 2014; Barley & Kunda 1992; Alvesson et al. 2011; Strannegård & Eriksson-
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Zetterquist 2011; Höök 1994). Vidare är jämställdhet inte bara ett 
återkommande problem för kvinnor inom vissa yrkesområden och positioner. 
Samtliga kön, avdelningar och hierarkiska nivåer i en organisation bör analyseras 
för att förstå hur genusproblem konstrueras. Välciterade studier om 
genusrelationer på arbetsplatser, likt Williams (2013), Johansson och Ringblom 
(2017) samt Alvesson (1998), tar nämnda aspekter i beaktning. Däremot är dessa 
studier baserade på olje-, skogsindustrin respektive reklambranschen, vilka 
innehar andra strukturer och normer jämfört med organisationer inom tung 
verkstadsindustri. Detta skapar ett behov av heltäckande jämställdhetsstudier 
inom organisationer med andra kontexter, likt tyngre verkstadsindustrier som få 
studier berör. Genom en undersökning av anställdas syn på jämställdhet i en 
större organisation, som inkluderar flera avdelningar och positioner, blir det 
möjligt att utveckla och bygga vidare på den kunskap som finns om jämställdhet 
och bristen av det inom organisationer. 

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att skapa mer kunskap om synen på jämställdhet i större 
organisationer och mer specifikt inom tung verkstadsindustri som inte har 
prioriterats tillräckligt inom tidigare jämställdhetsforskning. Studien kommer att 
kartlägga och jämföra anställdas uppfattning och upplevelse av jämställdhet 
inom samtliga avdelningar och nivåer för att kunna spegla hur jämställdhet 
upplevs och hanteras i större organisationer. 

1.4. Forskningsfrågor 

För att uppnå ovanstående syfte har studien grundats på följande 
forskningsfrågor: 

1. Hur upplever anställda jämställdhet på sin arbetsplats? 

1. Hur skiljer sig synen åt mellan olika yrkesområden och 
ansvarsbefattningar inom organisationen?  

1.1. Kunskapsbidrag  

Trots tidigare studier om jämställdhet i organisationer upplevs en avsaknad av 
ett heltäckande perspektiv som även tar hänsyn till de kontexter som finns i 
tyngre verkstadsindustrier (exempelvis Alvesson 1998; Eriksson-Zetterquist & 
Renemark 2011; Charles et al. 2014). Genom att undersöka hur och varför 
synen på jämställdhet skiljer sig inom en och samma organisation, kan vi 
utveckla och bygga vidare på den kunskap som finns om organisationer ur ett 
genusperspektiv. Detta kan bidra med ökad förståelse för hur jämställdhet 
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upplevs och uppfattas av anställda, vilket är en förutsättning för att 
organisationer ska kunna bedriva ett givande jämställdhetsarbete. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Legitimitetsteorin 

Tidigare studier angående organisationer pekar på vikten av att möta 
omvärldens krav, inte bara på vad som produceras utan även hur det produceras 
(Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). Är exempelvis en organisation 
demokratisk, modern och hållbar i sitt arbete? Det här är något som 
Legitimitetsteorin handlar om, nämligen organisationers aktiva strävan efter att 
bli uppfattade som legitima av samhället. Detta genom att handla enligt riktlinjer 
och normer för respektive organisations verkningsområde och därmed uppfylla 
samhällets förväntningar på organisationen (Brown & Deegan 1998). Vad som 
är legitimt kan förklaras genom en annan välciterad författare, Suchman (1995), 
som beskriver legitimitet som generaliserade uppfattningar över önskvärda, 
korrekta eller lämpliga handlingar av en organisation inom ett socialt konstruerat 
system av normer. Dessa normer och förväntningar som samhället har om hur 
organisationer ska bete sig behöver uppfyllas och det gäller därmed att företag 
inte bara är effektiva, etiska och miljömedvetna, de måste även visa att de är det 
(Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). Hållbarhet är en central del i de 
förväntningar som finns på organisationer och därigenom blir jämställdhet en 
viktig komponent för organisationer att arbeta med. Detta bevisar FN:s globala 
mål för hållbar utveckling, där jämställdhet mellan könen är det femte uppsatta 
målet för världens länder att jobba på (Sachs & Pan 2015). Jämställdhet kan 
därmed ses som en legitimitetsfråga. 

Vad som anses vara övertygande gällande legitimitetsteorin är dess avgörande 
inverkan på organisationers fortlevnad. Detta på grund av möjliga sanktioner 
som organisationer kan bli drabbade av om de inte lever upp till de 
förväntningar som samhället har. Brown och Deegan (1998) förklarar att dessa 
förväntningar över hur organisationer ska bedriva sin verksamhet finns i det så 
kallade sociala kontraktet mellan organisationen och samhället. Om 
förväntningarna inte uppfylls enligt det sociala kontraktet kan samhället införa 
sanktioner som minskad efterfrågan på organisationens produkter genom 
exempelvis bojkott (ibid). Legitimitet är därmed en viktig aspekt för 
organisationer för att vinna acceptans från omgivningen (Strannegård & 
Eriksson-Zetterquist 2011) och därmed skapa en större efterfrågan, vilket i regel 
leder till högre lönsamhet. 

2.2. Lönsamhet 

Enligt Alvesson et al. (2011) agerar en konservativ organisationsordning 
hämmande för både kvinnor och män då de båda könen blir begränsade till sina 
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klassiska könsroller och de egenskaper som traditionellt förknippas med dem. 
Således handlar inte jämn könsfördelning bara om rättvisa och demokrati inom 
organisationen, utan även om effektivitet och på lång sikt lönsamhet och 
företagsekonomi. För i en organisation där jämn könsfördelning och heterogena 
arbetsgrupper råder kommer det finnas större utrymme för individuell 
utveckling som skapar kreativitet och potentialer för hela gruppen. Vidare visar 
även en organisation med jämn könsfördelning på större möjlighet att utveckla 
sociala relationer, effektivare kommunikation och ett öppnare arbetsklimat 
(Sandberg 2003). 

Johansson och Ringblom gjorde år 2017 en studie om jämställdhet på skogs- 
och gruvindustrier, vilka är typiskt mansdominerade branscher. Resultatet 
visade att jämställda organisationer medförde långsiktiga och 
konkurrenskraftiga fördelar, delvis för att de var mer attraktiva som 
arbetsplatser (ibid). Att vara en jämställd organisation anses även vara en 
förutsättning för inlärning och förståelse av arbetsplatser enligt Johansson & 
Abrahamsson (2018). Sambandet mellan jämställdhet och lönsamhet har 
förstärkts betydligt under de senaste årtiondena menar Rönnblom (2009), något 
som fler och fler organisationer börjar förstå. 

2.3. Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet myntades av författaren Eva Moberg under början av 
1960-talet i syfte att ha ett ord motsvarande jämlikhet fast specificerat på kön 
(Hirdman 2003; Norrbin & Olsson 2010). Jämlikhet avser rättvisa förhållanden 
mellan alla grupper och individer i samhället, vilket innebär att alla människor 
har lika värde oavsett kön, religion och etnicitet. Jämställdhet grundar sig således 
i detta men avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män (Statistiska 
centralbyrån 2016). Efter att begreppet infördes har ett forskningsfält vuxit fram 
och ämnet har varit omdiskuterat och blivit mer och mer aktuellt. 

2017 rankades länder inom Europeiska Unionen utifrån hur jämställda de är och 
Sverige hamnade på första plats. Samma år kallade sig den svenska regeringen 
för världens första feministiska regering (Regeringskansliet 2017). Å ena sidan 
är det nationella målet med jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv (Regeringskansliet 2016), vilket 
Sverige inte har uppnått ännu. Å andra sidan för regeringen ett aktivt arbete för 
att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i form av bland annat 
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM1), samt högskolor och universitet 

                                                
1 JiM - Jämställdhetsintegrering i myndigheter. 
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(JiHU2). Jämställdhetsintegrering är en strategi som ska strukturera arbetet med 
jämställdhet i myndigheter och lärosäten (Jämställdhetsmyndigheten 2018). Det 
syftar inte enbart till att könen ska vara jämnt fördelade, utan innefattar även att 
maktrelationer mellan kvinnor och män ska analyseras samt att åtgärder ska 
vidtas för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter (Norrbin & Olsson 
2010). Ytterligare ett statligt styrmedel för att skapa ett mer jämställt samhälle är 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), som bland annat reglerar kravet på 
jämställdhetsarbete inom organisationer. För större företag ska det finnas en 
jämställdhetsplan som innefattar arbete med jämställda löner, rekrytering, 
kompetensutveckling och möjligheter att kombinera förvärvsarbetet med 
föräldraskap (SFS 2008:567, kap. 3 § 5). Jämställdhetsplanen ska dessutom 
påvisa att arbetsgivaren arbetar med utbildning som främjar en jämn 
könsfördelning i olika delar av dess organisation, samt att de har rutiner och 
riktlinjer för hur de ska förhindra trakasserier (SFS 2008:567, kap. 3 §§ 6–7).  

Följande kan målet med jämställdhet delas in kvantitativt och kvalitativt 
(Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Det kvantitativa målet är att det ska 
vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället 
och förespråkar att vardera kön ska representera minst 40 respektive max 60 
procent (Sundin & Göranson 2006). Målet som är kvalitativt är mer 
övergripande då det handlar om att allas värderingar, kunskaper och 
erfarenheter ska ha inflytande och möjlighet att påverka utvecklingen inom 
samtliga områden i samhället (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Således 
är jämställdhet ett omfattande begrepp som genomsyrar alla delar i samhället 
och sträcker sig från individ- till regeringsnivå. Därmed är lösningen inte enbart 
jämn könsfördelning utan det krävs även förändring av sociala faktorer som 
värderingar, medvetenhet, kultur och normer för att nå jämställdhet. En 
förklaring till varför jämställdhet ännu inte är en självklarhet i samhället är enligt 
flertalet forskare på grund av bristande kunskap. Enligt Caprile och Serrano 
(2011) är det nämligen en positiv relation mellan jämställdhet och utbildning. 
Acker (2006) förklarar att bristande medvetenhet kring jämställdhet kan vara 
avsiktlig eller oavsiktlig. Män tenderar att ha en oavsiktlig omedvetenhet då de 
sällan ser eller förstår deras genusrelaterade förutsättningar (McIntosh 
1988).  Människor som tillhör en dominant grupp, likt män på en 
mansdominerad arbetsplats, ser generellt sett att bristande jämställdhet existerar 
på andra platser men inte där dem är. På så vis kan genus- och 
jämställdhetsproblem förbigås inom organisationer då de är sedda som något 
utanför organisationens ramar (Acker 2006). 

                                                
2 JIHU - Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. 
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2.4. Kön eller genus 

Begreppet genus började användas under 1970-talet för att tydliggöra dess 
differens gentemot kön. Kön ansågs endast betyda det biologiskt kroppsliga 
könet, medan genus skulle syfta till det socialt och kulturellt konstruerade 
genuset (Hirdman 2003). Med detta försökte det svenska språket motsvara de 
engelska begreppen sex och gender, vars definitioner ansågs vara mer tydliga 
(Rubin 1975). Uppdelningen av kön och genus har dock kritiserats och 
användningen av de båda begreppen skiljer sig åt än idag. Hirdman (2003) menar 
att genus är ett system som, förutom att tolka och kategorisera kvinnor och män, 
även innefattar praktiker, föreställningar och institutioner som är en del av 
samhället. Enligt Butler (1990) är det som bedöms vara ett biologiskt kön också 
en konstruerad tolkning, det vill säga vad genus beskrivs som. Därför uppmanar 
Butler till att inte göra en distinktion mellan de två orden. Wahl (2003) gör heller 
inga specifika skillnader på begreppen, då hon anser att det eliminerar 
möjligheten att skilja ut biologiskt från socialt och kulturellt. I detta arbete har 
det, utifrån nämnda diskussioner, valts att använda begreppen som synonymer. 
Detta för att undvika att lägga större vikt vid vare sig biologisk, kulturell eller 
social betydelse då vi anser utifrån tidigare teori att kön och genus är för starkt 
sammankopplade för att kunna göra skillnad på dem. 

2.5. Organisationer ur ett genusperspektiv  

Utifrån kan organisationer ses som stabilt konstruerade enheter med syfte att 
koordinera och uträtta olika handlingar. En närmare titt visar att organisationer 
till stor del består av sociala konstruktioner upprättade av människorna som 
arbetar och agerar inom dess ramar (Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). 
Att definiera en organisation beror således på beskrivarens uppfattning av 
organisationen, vilket kan variera bland människor både i och utanför den. De 
som arbetar i organisationen kan därför beskriva den annorlunda än de som inte 
gör det, men även inom organisationen kan det finnas varierande uppfattningar 
som resulterar i olika definitioner. Detta beror på att människorna, både i och 
utanför organisationen, även är engagerade i andra sammanhang och 
institutioner i samhället som påverkar deras föreställningar (Wahl et al. 2011). 
Sociologerna Berger och Luckmann (1966) förklarar att människor socialt 
konstruerar förståelse för omvärlden och att detta blir en del av organisationers 
uppbyggnad. På så vis framställs organisationer ofta som rörliga och gränslösa 
då de förändras och reproduceras av människorna i dess närhet. Följaktligen blir 
det vaga gränser mellan organisation, individ och samhälle då de ständigt 
interagerar med varandra (Wahl et al. 2011). 
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Att beskriva organisationer ur ett genusperspektiv innebär, enligt Wahl et al. 
(2011), att vikten av kön i organisationen förklaras och problematiseras. Detta 
påverkar således tolkningar av vad som sker i organisationer och varför. 
Exempelvis kan det handla om hur uppfattningar om vad som är ”kvinnligt” 
och ”manligt” skapas, återskapas och förändras i organisationer (Wahl et al. 
2011). West och Zimmermann (1987) ligger bakom artikeln ”Doing gender”, 
som har blivit en klassiker inom området. West och Zimmermann definierar 
genus som något man gör och inte som något man är. Deras argument är att 
genus är något som ständigt blir socialt konstruerat på grund av samhällets 
normer och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Således menar 
de att genus är en pågående process av social interaktion då dessa föreställningar 
varierar över tid, etnicitet och sociala situationer. Risman (2004) utvecklar teorin 
från ”Doing gender” med att påstå att institutionella dimensioner av samhället 
är en betydande del i definitionen av genus. Sammantaget visar forskning på att 
genus, likt organisationer, till stor del präglas av samhället och dess sociala 
skapelser. Trots detta kritiserar tidigare forskning ofta organisationsteorin för 
att vara könsblind, vilket syftar till en omedvetenhet om genus och att 
teoribildningen förmedlar att genus inte spelar någon roll (Wahl 2003). Enligt 
Wahl sker detta indirekt då organisationsteorin inte öppet problematiserar 
genus, vilket leder till ett underförstått ställningstagande som medverkar till att 
förstärka de normer som finns gällande kön och genus. Således, menar Wahl, 
blir budskapet att genus är något naturligt och givet i en organisation och 
därmed inte går att problematisera. Acker och Van Houten (1974) var tidiga 
med att även dem kritisera organisationsteorin. De dekonstruerade två kända 
organisationsstudier ur genusperspektiv, bland annat Hawthornestudien, och 
fann exempel på tydliga skillnader i genus som tidigare inte problematiserats. 
Studiernas slutsatser visar på strukturella faktorer i organisationerna som bidrar 
till könsskillnader, samt att resultaten kan tolkas olika om hänsyn tas till detta. 
Sammantaget säger flertalet forskare som har studerat organisationer och deras 
jämställdhetsarbete att de föreställningar som finns om genus inom 
organisationen är ett hinder för att de ska kunna förändras (bland andra 
Woodward & Winter 2006; Quinn 2004). 

Det var under 1970-talet som organisationsteoretiska studier ur genusperspektiv 
fick ett uppsving och ökade (Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). En av 
de mest kända studierna från denna tid, en etnografisk fallstudie på ett 
amerikanskt företag med 50 000 anställda, utfördes av Kanter (1977). Till 
skillnad från tidigare studier beskriver inte Kanter kvinnor och mäns 
organisatoriska skillnader relaterat till deras uppväxt eller biologiska arv, utan 
menar att deras skilda positioner beror på deras roll och situation inom 
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organisationen. Kanter fann att kvinnor mest återfinns på positioner av 
administrativ karaktär och där de saknade inflytande på organisationen, detta 
gäller även kvinnor i ledningen. Kanters studie visar även att 
rekryteringsprocessen spelar stor roll för organisationers bristande jämställdhet, 
då manliga chefer tenderar att rekrytera andra män på grund av så kallad 
homosocial reproduktion. Detta innebär att män anser att kvinnor är mycket 
olika dem själva och rekryterar därför män som de kan identifiera sig med. På 
så vis anser de sig försäkrade om att de nyanställda är prestationslystra och lojala 
mot företaget, eftersom de upplever att dem själva är det. Sammantaget pekar 
Kanters resultat på tre strukturer som bidrar till att kvinnor inte ges samma 
möjligheter som männen: möjlighets-, makt- och frekvensstrukturen. 
Möjlighetsstrukturen syftar till att olika positioner i en organisation inte har 
samma karriärmöjligheter. En position med goda möjligheter kommer motivera 
den anställde att vara engagerad och avancera inom organisationen, medan 
positioner med sämre möjligheter kommer hämma individens engagemang och 
det risktagande som krävs för att klättra upp för karriärstegen. Denna struktur 
beskriver även vilket stereotypt beteende som råder kopplat till positioner och 
Kanter menar att vissa män framstår som karriärorienterade på grund av deras 
position, inte som ett resultat av deras könstillhörighet. Maktstrukturen härrör 
till makt i den mening att en individ kan mobilisera de resurser som krävs för 
att uppnå ett mål. Exempelvis har en nyanställd begränsade resurser till skillnad 
från någon som varit anställd en längre tid och som har hunnit bygga upp 
allianser inom organisationen. Enligt Kanter kan nya kvinnliga chefer därför 
upplevas som auktoritära, kritiska och övervakande då de är nya och osäkra – 
inte på grund av deras könstillhörighet. Frekvensstrukturen innebär effekten av 
att tillhöra minoriteten. Att tillhöra en minoritet innebär ofta att individen blir 
sedd som tillhörande en kategori, i stället för att bli sedd som en person. Således 
blir minoritetsindivider mer synliga än de som tillhör majoriteten och synlighet 
anses vara bra för karriären, men här faller fokus på vad personen är snarare än 
vad personen gör (Kanter 1977). Kanters studie har haft ett stort genomslag för 
att den problematiserar organisationers roll vid skapandet av könsskillnader. 
Dock har den kritiserats för att inte ta hänsyn till kvinnor och mäns villkor i 
samhället, vilket också har inflytande på deras arbetssituation (Strannegård & 
Eriksson-Zetterquist 2011). Lindgren (1985) menar att om män har större 
inflytande i samhället kommer det i sin tur påverka organisationer och dess 
villkor. Denna kritik styrks även av kapitlets inledande beskrivningar om 
organisationer som socialt konstruerade och i ständig interaktion med samhället 
(exempelvis Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011; Wahl et al. 2011; Berger 
och Luckmann 1966). 
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2.6. Fördelning och märkning av kön 

Könsstrukturen i en organisation visar hur betydelsen av kön kommer till 
uttryck i organisationen och skapas utifrån vad som anses vara passande för 
kvinnor och män. När därefter kvinnor och män agerar utifrån strukturen 
bekräftas det att dessa är naturliga och föreställningarna om kön återskapas. 
Således bygger könsstrukturer till stor del på sociala konstruktioner (Wahl & 
Linghag 2013), vilket utvecklas längre fram. En grundförutsättning för att kunna 
studera vilken betydelse och vilka konsekvenser könsstrukturen i en 
organisation har, är att identifiera hur många kvinnor och män som finns samt 
hur de är fördelade i organisationen. Detta för att könsstrukturen innefattar 
organisationens könsfördelning och syftar på hur könen är fördelade i antal, 
position och grad av inflytande och kunskap. På en arbetsplats är det relativt 
enkelt att se hur arbetsfördelningen bland män och kvinnor är, men det är desto 
mer komplicerat att tolka hur människor förklarar och upplever fördelningen. 
Att arbete ofta fördelas efter kön finns det många olika förklaringar till, en 
dominerande uppfattning är att det beror på en naturlighet eller en fallenhet. 
Män kan exempelvis anses ha ett behov av att röra på sig och få nyttja sin styrka, 
medan kvinnor är lämpliga för mer ”fingerfärdiga” sysslor. Denna typ av 
förklaring som påstår att respektive kön passar bäst för olika uppgifter är en 
uppfattning som delas av många människor samtidigt i ett samhälle och 
betraktas som naturliga och sanna tolkningar av kön. Inom forskningen kallas 
detta för sociala konstruktioner av kvinnlighet och manlighet (Wahl et al. 2011). 

Sociala konstruktioner tenderar att leda till könsmärkning, vilket Wahl och 
Linghag (2013) förklarar innebär att en position, syssla eller ett yrke associeras 
med ett visst kön och således förknippas med antingen kvinnlighet eller 
manlighet. Cockburn (1983) studerade en verkstadsindustri och fann att på 
verkstadsgolvet, där en manlig arbetarkultur dominerade, beskrevs deras 
hantverksmässiga kompetensområde som exklusivt för endast män. Sålunda var 
deras arbetsuppgifter könsmärkta. Det är även identifierat att en maktaspekt 
finns kopplat till könsmärkning då det anses markera en status, varav det 
intressanta är att det inte är själva sysslan eller positionen som påverkar statusen 
utan det är könet som avgör (Wahl et al. 2011). Tidigare forskning visar att 
oavsett vilken syssla det är som utförs, värderas oftast det som en man gör högre 
jämfört med vad en kvinna gör (Sundin 1998; Abrahamsson 2002). Enligt Wahl 
et al. (2011) tyder detta på att könsmärkning uttrycker maktrelationen mellan 
kön i organisationer. Andra studier, också dem gjorda på mansdominerade 
industrier, pekar på samma resultat där organisationer präglas av normer och 
regler som upprätthåller segregering mellan könen (Lindgren 1985; 
Abrahamsson 2002). I studien utförd av Lindgren beskrivs ett kvinnligt 
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kollektivt system som är underordnat det manliga i positionshänseende. Detta 
visade sig genom att kvinnor som ställde krav vanligtvis mottogs av respons från 
sina manliga kollegor i form av förlöjligande reaktioner och att de förminskade 
de problem som kvinnorna tog upp. Acker (2006) beskriver relationen mellan 
legitimitet och synlighet som en viktig aspekt att beakta vid studerandet av 
jämställdhet inom organisationer. Hon menar nämligen att människor med 
fördelar har en benägenhet att uppleva dessa fördelar som välförtjänta och 
uppfattar därför synliga orättvisor som något legitimt. Exempelvis en 
medarbetare bedömer sin lön vara för låg, men ur dennes chefs perspektiv anses 
medarbetarens lön vara rimlig och rättvis (ibid). Följande kan detta relateras till 
forskning som visar att det är vanligt förekommande med både direkt och 
indirekt diskriminering av kvinnor i mansdominerade organisationer med 
mansdominerad könsstruktur (Wahl 2003). De aktiviteter mellan människor 
som bidrar till att bristande jämställdheter fortgår är, likt exemplet, ofta subtila 
och osagda. Detta gör det svårt att dokumentera och problematisera dem. Andra 
faktorer som är mer konkreta och påtagliga, likt sexuella trakasserier och 
diskriminering, är ofta tydliga för den som blir utsatt men inte lika tydliga för 
andra personer (Acker 2006). 
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3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på jämställdhet och hur den 
skiljer sig åt mellan olika avdelningar och ansvarsbefattningar i en större 
organisation. Eftersom detta handlar om att få en förståelse för individers syn 
på ett möjligt problem har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Med en 
kvalitativ forskningsstrategi kan vi skapa en illustration av ett problem och nå 
en djupare förståelse, vilket gör att metoden är lämplig i relation till studiens 
syfte. Då vi vill göra en kartläggning av ett stort urval kommer en 
enkätundersökning användas som undersökningsmetod. På så vis kan vi nå ut 
till många respondenter och få en bättre överblick av de anställdas syn på 
jämställdhet. Det stora urvalet ger även studien ett mer tillförlitligt resultat, som 
gör att vi kan dra slutsatser som kan hänvisas till andra större mansdominerade 
organisationer (Thurén 2007).  

Att angripa och analysera insamlad empiri kan te sig på flera olika sätt och det 
som avgör valet av vetenskapsfilosofisk ståndpunkt ska enligt Ekengren och 
Hinnfors (2012) vara uppsatsens forskningsfråga. Syftet är att generera kunskap 
och förståelse för synen på jämställdhet, en forskningsfråga som kan tänkas 
passa ett hermeneutistisk synsätt då det är av subjektiv karaktär och ämnar förstå 
inhämtad empiri och dess relation till befintlig teori (Bryman & Bell 2013). 
Därför har studiens data analyserats med hänsyn till de sociala kontexter som 
råder när materialet togs fram, i syfte att förstå och tolka svaren så som 
respondenten menat det (Thurén 2007). En abduktiv forskningsansats kommer 
tillämpas, då utgångsläget är empirisk fakta men även hänsyn till tidigare teori 
kommer tas. Forskningsprocessen består således av en pendling mellan empiri 
och teori, vilket enligt Alvesson & Sköldberg (2017) är det mest realistiska och 
flexibla tillvägagångssättet. Vanligtvis förekommer abduktion vid 
fallstudiebaserade undersökningar (ibid) och rekommenderas ofta vid innovativ 
empirisk forskning som bygger på teori (Meyer & Lunnay 2013), vilket vi anser 
är i linje med vår undersökning. 

3.2.  Datainsamlingsmetod 

Vid val av datainsamlingsmetod ska utgångspunkten vara uppsatsens syfte och 
problemformulering, därefter tas hänsyn till faktorer som tillgänglighet av 
resurser och lämpliga informationskällor (Trost & Hultåker 2016). Då vi är 
intresserade av att undersöka många individers åsikter och beteenden samt 
kunna dra slutsatser som kan hänvisas till fler organisationer inom tung 
verkstadsindustri, är enkätundersökning ett bra tillvägagångssätt (Ekengren & 
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Hinnfors 2012). Bidragande till detta är standardiseringen som innebär att 
samma frågor och svarsalternativ presenteras för samtliga respondenter. Då det 
rör sig om ett stort urval är enkätundersökning dessutom en resurseffektiv 
metod i form av kostnad och tid (Eljertsson 2014). 

Vid en enkätkonstruktion finns det många viktiga aspekter att ta hänsyn till för 
att frågeformuläret ska bli så användbart som möjligt (Christensen et al. 2010). 
För att minimera risken för misstolkningar är frågorna utformade med ett enkelt 
och begripligt språk som lämpar sig för urvalet (Trost & Hultåker 2016). En 
pilotstudie har genomförts för att upptäcka eventuella fel och förhindra 
misstolkningar, vi hänvisar till appendix för en mer utförlig beskrivning av 
pilotstudiens tillvägagångssätt. Enkätundersökningen inleder med ett 
informationsbrev till respondenterna, vilket har utformats i linje med 
Eljertssons (2014) principer. Detta innefattar att vi förklarar och motiverar 
undersökningen genom att beskriva dess syfte samt viktiga faktorer som 
respondenternas anonymitet, frivillighet till att delta och att svaren kommer 
behandlas konfidentiellt. 

Enkäten är uppdelad i fyra avsnitt varav det första består av demografiska 
frågor, vilket innebär grundläggande bakgrundsinformation om respondenten 
som enligt Trost och Hultåker (2016) kan inge känslan av att frågeformuläret är 
enkelt att besvara. De demografiska frågorna behandlar dels mer personlig 
information som kön och civilstatus, dels mer arbetsrelaterade frågor som 
yrkesområde och hur länge de har varit anställda i organisationen. Detta 
möjliggör att vi kan analysera utifrån olika individuella- och organisatoriska 
kategorier för att se om det finns några trender kopplat till deras syn på 
jämställdhet. För att kunna analysera data utifrån olika ansvarsbefattningar, får 
respondenterna besvara om de har underställd personal. En följdfråga till de 
med underställd personal är om det även innefattar underställda chefer, vilket 
innebär en högre ansvarsbefattning.  

I det andra och tredje avsnittet används frågematriser med påståenden som 
respondenterna tar ställning till och anger i vilken utsträckning de anser att det 
stämmer eller ej. Vid utformandet fokuserade vi på att kunna analysera attityder 
som påverkar det beteende som ligger till grund för sociala konstruktioner 
(Trost & Hultåker 2016). Detta eftersom tidigare forskning visar att bristande 
jämställdhet i mångt och mycket beror på de föreställningar om kön som 
produceras och reproduceras i organisationer. Ett påstående som används är 
“på min arbetsplats är det enkelt och accepterat att prata om jämställdhet”. 
Detta anser vi vara intressant då upplevelsen av att inte kunna diskutera 
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jämställdhet på arbetsplatsen, kan vara en aspekt som minskar både 
medvetenhet och utveckling av ämnet inom organisationen.  

Förutom påståenden berör det andra avsnittet frågor om det förekommer 
sexuella eller kränkande jargonger på arbetsplatsen gällande kvinnor, män 
respektive icke-binära personer med svarsalternativen “ja/nej/ingen 
uppfattning”. Vi har valt att dela upp frågan efter respektive könsidentitet för 
att kunna jämföra om det skiljer sig mellan dem. Frågor av denna karaktär kan 
uppfattas som känsliga och därför är de placerade efter påståendena som berör 
bland annat sexuella trakasserier. På så vis förbereds respondenten och blir mer 
bekväm med att svara. Detta förespråkas av Trost och Hultåker (2016) då 
respondenten kan uppleva frågan som mer tillåtande och därför vågar välja ett 
annat alternativ än “ingen uppfattning”.  

Slutligen avrundas undersökningen genom öppna frågor, vilket bör finnas i 
slutet på en enkät (ibid). Öppna frågor används för att ge respondenterna 
möjlighet att svara mer utförligt utifrån deras egna tankar och erfarenheter, 
vilket kan bidra till att vi får en djupare förståelse för deras syn på jämställdhet 
(Christensen et al. 2010). 

3.2.1. Urval och svarsfrekvens 

Studien vill presentera resultat som ger indikationer på hur det ser ut gällande 
jämställdhet i en stor organisation inom tung verkstadsindustri, vilket kräver att 
urvalet är representativt för dess population (Bryman & Bell 2013). Vår studie 
baseras på anställda hos Valmet på Lamberget i Karlstad, vilka vi anser är 
representativa för större organisationer inom tung verkstadsindustri. De är 
globalt ledande utvecklare och leverantörer av teknik, automation och service 
inom papper-, energi- och massaindustri. På Lamberget i Karlstad finns deras 
centrum för arbetsområdet “mjukpapper” som bedriver både produktion och 
FoU3 med cirka 411 anställda. 

Till enkätundersökningen fick vi tillgång till 381 av de anställdas e-postadresser, 
varav 261 av dem valde att delta i undersökningen. Av dessa valde 21% att 
identifiera sig som kvinnor och resterande 79% som män. Detta speglar till stor 
del hur den totala fördelningen av kvinnor och män ser ut inom organisationen, 
vilket är 18% kvinnor och 82% män. Denna fördelning kan jämföras med det 
nationella kvantitativa jämställdhetsmålet som är att vardera kön ska 
representera minst 40% respektive max 60% (Sundin & Göranson 2006). 
Svarsfrekvensen är högre bland de tillfrågade kvinnorna, jämfört med männen, 

                                                
3 Forskning och utveckling (FoU) 
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vilket kan tänkas bero på att kvinnor i allmänhet engagerar sig mer än män i 
jämställdhetsfrågor (Jalmert 1983). Då denna undersökning ämnar spegla en hel 
organisation, bland annat genom att kartlägga och jämföra avdelningar, 
efterfrågar vi vilket yrkesområde respondenterna arbetar inom. Vi bad Valmet 
definiera dessa för att respondenterna enkelt ska kunna identifiera sina roller. 
Dessutom efterfrågar vi yrkesområden och inte specifika avdelningar, då 
respondenternas anonymitet är av stor vikt och vi vill inte riskera att de upplever 
att denna kan rubbas genom att ange vad de arbetar med. Tabell 1 visar samtliga 
åtta yrkesområden och andelen kvinnliga respektive manliga respondenter som 
medverkar:  
 

Yrkesområde Kvinnor % Män % 

Produktion/Tillverkning 9 91 

Konstruktion 23 77 

Inköp och skeppning 33 87 

Stödfunktioner  
(t.ex. HR, Finance, Payroll, Administration) 

42 58 

Sälj 20 80 

Forskning och utveckling 11 89 

Projektledning 32 68 

Installation och startup på site 5 95 

Tabell 1: Visar de yrkesområden som finns inom organisationen, samt andelen kvinnliga respektive 
manliga respondenter från varje yrkesområde som deltar i enkätundersökningen. 
 

Tabell 1 visar att stödfunktioner är det yrkesområde med mest jämn 
könsfördelning, bestående av 42% kvinnor och 58% män. Inom stödfunktioner 
återfinns även den största andelen kvinnor, vilket går i linje med Kanter (1977) 
som säger att kvinnor oftast återfinns på positioner av administrativ karaktär.  
Installation och startup på site har minst kvinnliga representanter, därefter 
kommer produktion/tillverkning och FoU. Majoriteten respondenter är mellan 
35 och 54 år gamla. I relation till den totala andelen kvinnor respektive män är 
det procentuellt sett dubbelt så många kvinnor än män i spannet 16 till 34 år, 
medan det bland andelen 55 år och äldre är tvärtom, dubbelt så många män som 
kvinnor. Se figur 1:   
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Figur 1: Diagrammet visar fördelningen av respondenternas ålder utifrån identifieringen kvinna 
respektive man.  

3.2.2. Databearbetning och analysmetod 

Vi har använt oss av webbverktyget SurveyMonkey (se appendix) för 
bearbetning och analys av data för att undvika tidskrävande arbete i form av 
sammanställning av enkäter och komplicerade beräkningar. SurveyMonkey är 
inte bara en enkätgenerator utan även ett hjälpmedel för att hantera 
undersökningens resultat; den tar emot, lagrar och kodar undersökningens data. 
Enkätverktyget underlättar således både bearbetning och analys av data och 
presenterar sedan resultatet i form av text, tabeller och diagram, vilket även 
tillämpas i empirin. Vi kommer använda oss av olika metoder för att analysera 
vårt resultat och detta är på grund av svårigheten att hålla sig till endast en 
analysmetod när undersökningen innehåller flera olika skalor och variabler 
(Christensen et al. 2010). Denna undersökning bygger främst på kvalitativa 
variabler, vilket innebär att frågornas svarsalternativ beskriver en kvalitet och är 
av icke-numerisk karaktär. Vi tillämpar statistisk analys till dessa frågor som är 
en användbar metod för att sammanfatta en större mängd insamlad data. Med 
denna analys finns det möjlighet att sammanfatta sin data i olika frekvensmått 
och sambandsmått (Ekengren & Hinnfors 2012), vilket vi har valt att göra. 
Exempelvis kommer data klassificeras utifrån yrkesområden, för att se om synen 
på jämställdhet skiljer sig mellan dem. Studien innehåller även öppna frågor för 
att få en djupare förståelse genom tilläggsinformation av respondenterna, dock 
är dessa mer svårbearbetade i jämförelse med slutna frågor (Bryman & Bell 
2013). Svaren på dessa öppna frågor kallas “mjukdata” och kan inte behandlas 
på samma sätt som övriga variabler (Eljertsson 2014) utan behöver en 
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textanalys. Vi har valt att analysera dessa genom kvalitativ innehållsanalys, en 
analysmetod som systematiskt beskriver kvalitativ data och tillämpas främst på 
textmaterial. Detta innebär att resultatet kommer analyseras stegvis, för att på 
så vis finna återkommande och utmärkande svar. Utifrån detta identifieras olika 
teman (Schreier 2013) som kan anses vara betydande för de anställdas syn på 
jämställdhet. 

3.3.  Forskningsetik 

Vid planerandet av en enkätundersökning är det viktigt att göra etiska 
överväganden och Eljertsson (2014) nämner fyra krav inom forskningsetiska 
principer som omfattar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av 
svaren. Vidare innebär detta att de som deltar i undersökningen ska bli 
underrättade om enkätens syfte, deras frivillighet att delta, att de medverkar 
anonymt samt att vi behandlar svaren konfidentiellt. För att deltagarna inte ska 
känna att deras svar av yrkesområde kan avslöja deras anonymitet har vi, med 
hjälp av Valmet, utformat svarsalternativ som berör större arbetsområden men 
som samtidigt är tillräckligt specifika för att fungera för ändamålet att jämföra 
avdelningar. Trots detta visar resultatet att vissa yrkesområden har färre än tio 
kvinnliga respondenter och därför har vi valt att inte nämna deras yrkesområde 
vid citering av dem, då risken finns att deras anonymitet brister. Nyttjandekravet 
innebär enligt Eljertsson att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får 
användas till något annat än det enkätundersökningen ämnar. Ytterligare en 
aspekt som har tagits hänsyn till är frågan om könstillhörighet. Detta är en 
enkätfråga vars formulering har diskuterats mycket utifrån etiksynpunkt och 
därför väljer vi att fråga vad respondenten identifierar sig med av alternativen 
“kvinna/man/annat” (ibid). 

3.4.  Metodreflektion 

En viktig del av forskningsarbetet är att säkerställa undersökningens kvalitet, 
inte minst i en enkätundersökning som den här studien bygger på. Detta kan 
göras genom att motivera huruvida de resultat som tagits fram med tillräcklig 
säkerhet mäter en viss variabel, om urvalet är representativt och om rätt frågor 
har ställts på rätt sätt. Beträffande dessa aspekter används begreppen reliabilitet 
och validitet (Eljertsson 2014). 

3.4.1. Reliabilitet 

För att ett urval ska vara reliabelt ska det vara representativt och därmed inte 
påverkas av tillfälligheter som ger slumpmässiga fel. Reliabilitet handlar därmed 
om tillförlitlighet och innebär att det resultat som tagits fram är korrekt. 
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Exempel på vad som görs i denna undersökning för att nå hög reliabilitet är 
valet av ett stort urval, som inte lider av slumpmässiga fel eftersom vi har 
tillfrågat tillgängliga respondenter i organisationen. Således ska denna 
undersökning med stor sannolikhet kunna göras om på nytt och ge samma 
resultat, eftersom studien inte påverkas av tillfälliga betingelser vid högre 
reliabilitet (Thurén 2007). Dessutom görs olika val för att respondenterna ska 
känna sig trygga i sitt deltagande och därmed svara mer ärligt, vilket ger mer 
tillförlitliga svar. Valet av enkätundersökning är en av dessa åtgärder då 
respondenterna kan vara anonyma och inte i en intervju behöver svara på 
känsliga frågor, som jämställdhet kan upplevas som. Det finns en risk att 
respondenter missuppfattar enkätfrågor där det används negationer eller 
krångliga ord, vilket påverkar tillförlitligheten i svaren. Därför har 
enkätfrågorna, i linje med Trost och Hultåker (2016), utformats med enkel och 
begriplig text som alla kan uppfatta på samma sätt. Även begrepp som används 
internt på arbetsplatsen har använts, samt avstått från subjektiva begrepp som 
exempelvis ofta, sällan och ibland för att undvika missuppfattningar.  

3.4.2. Validitet 

Det andra begreppet som används när man säkerställer en undersöknings 
kvalitet är validitet, vilket beskrivs som mer komplicerat enligt Bryman och Bell 
(2013). Det handlar om ett mått för om ett begrepp verkligen mäter det den är 
avsedd att mäta. För att en undersökning ska kunna mäta rätt saker krävs det att 
respondenterna inte missuppfattar frågorna. Som nämnt är det en låg grad av 
reliabilitet när frågor missuppfattas, men det är även en låg grad av validitet 
eftersom begreppet i fråga endast mäts till viss del eller inte alls (Trost & 
Hultåker 2016). För att undersökningen ska mäta rätt saker och således ha en 
hög validitet krävs det även att enkla och lättförståeliga ord används. Något som 
däremot är svårt att påverka gällande tolkning av frågor är de som mäts i 
ordinalskalor, vilket denna studie har. Sådana variabler kan rangordnas men 
avstånden mellan kategorierna är inte lika stora över hela skalan (Bryman & Bell 
2013). Detta gör att respondenter tolkar dessa avstånd individuellt och därmed 
kan olika tolkningar göras (Christensen et al. 2010). Slutligen kan 
undersökningens kvalitet sammanfattas med att fokus har lagts på 
enkätfrågornas formulering och formulärets utseende då det är starkt kopplat 
till både reliabilitet och validitet (Trost & Hultåker 2016). 

3.5. Metodkritik 

Av respondenternas svar på enkäten framgår det att vissa har besvarat frågorna 
utifrån sin egen avdelning och således inte utifrån hela arbetsplatsen som vi har 



 25

beskrivit är Valmet på Lamberget i Karlstad. Detta försökte vi förmedla för att 
alla skulle svara utifrån samma förutsättningar men tyvärr har vissa valt att tolka 
det annorlunda ändå. Respondenter svarar bland annat ”Kan inte prata för Karlstad 
som site men i min avdelning har vi bra stämning och respekterar varandra” och ”I min egen 
arbetsmiljö är det ganska blandat med män och kvinnor men jag kan inte svara för övriga 
företaget”. Vissa anser även att deras avdelning är jämställd men att inte alla 
avdelningar inom organisationen är det, en respondent svarar”[…]jag definierar 
"min arbetsplats" som enbart min avdelnling i denna enkät. På andra avdelnignar i företaget 
vet jag att det inte är lika jämställt[…]”. På så vis är det sannolikt att fler 
respondenter har svarat utifrån samma bedömning, vilket kan göra att 
uppsatsens validitet ifrågasätts då inte det som är avsett att mätas mäts.  
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4. Empiri 

Följande kapitel presenterar studiens resultat och inleder med att redogöra för 
de anställdas upplevelser av jämställdhet på arbetsplatsen. För att få en bättre 
förståelse redovisas därefter bakomliggande faktorer som har identifierats som 
betydelsefulla. Detta innefattar respondenternas uppfattning om arbetsplatsens 
könsfördelning, hur rekrytering påverkar samt deras åsikter om kvotering. 
Dessutom visar resultatet att möjligheter och rättigheter tillsammans med trakasserier, 
jargonger och diskriminering är återkommande faktorer som påverkar synen på 
jämställdhet inom organisationen. Den slutliga aspekten som presenteras är 
skillnader i svar mellan respondenter med ansvarsbefattningar eller ej.    

4.1. Upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen 

Undersökningen visar att kvinnor generellt sett har en mer positiv syn på 
jämställdhet, då de i större utsträckning än män instämmer med påståendena. 
Dels syns detta gällande om jämställdhet anses vara en viktig fråga eller ej. 80% 
av de kvinnliga respondenterna anser att det är det, motsvarande 61% av de 
manliga respondenterna. De som inte alls anser att jämställdhet är en viktig fråga 
är en minoritet som representeras av män inom produktion/tillverkning, inköp 
och skeppning samt installation och startup på site. En respondent säger 
följande: “Trött på alla jämställdhetsfrågor och förstår inte den energi som läggs ned i fråga” 
(man, 55+år, konstruktion). Liknande resultat ges angående vikten av att 
arbetsplatsen arbetar med jämställdhetsfrågor som lika rättigheter och lön. Här 
anser nämligen en övervägande majoritet på 91% av kvinnorna att det är viktigt, 
medan samma svar ges av 70% av männen. De respondenter som har angett att 
de instämmer till viss del eller inte alls representeras av män inom 
produktion/tillverkning, sälj samt installation och startup på site. Respondenter 
inom yrkesområdet produktion/tillverkning utmärker sig även i fler påståenden 
som negativa till jämställdhet. Bland annat i åsikten om att kvinnor och män ska 
ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på en arbetsplats där de 
svarar att de instämmer till viss del eller inte har någon uppfattning om detta. 
Även i påståendet om begreppet jämställdhet förknippas med något positivt där 
ett fåtal respondenter inom produktion/tillverkning och installation och startup 
på site anser att de inte alls håller med. En av respondenterna påstår även 
följande: 

Naturligen har olika medarbetare olika stor 
påverkansmöjlighet i olika frågor och då råder ej fullt ut 
jämställdhet per def. så bör det också vara - någon helt 
jämställd arbetsplats tror jag ej finns och total jämställdhet bör 
nog därför ej eftersträvas [...]  

(Man, 55+år, produktion/tillverkning) 
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Upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen varierar i många avseenden mellan 
kön, avdelningar och grad av ansvarsbefattning. Utmärkande är den upplevda 
skillnaden mellan kvinnliga och manliga respondenter. En större andel kvinnor 
instämmer inte med påståenden om olika jämställdhetsaspekter på deras 
arbetsplats, vilket majoriteten män gör. Detta gäller dels för respondenternas 
åsikter om deras arbetsplats är jämställd eller ej. En majoritet bestående av 69% 
anser att den är det, dock syns en intressant skillnad i uppfattning mellan 
respektive kön. Figur 2 visar att den största andelen kvinnor inte upplever sin 
arbetsplats som jämställd, medan majoriteten män anser att den är det. 

 

Figur 2: Diagrammet visar andelen kvinnors respektive mäns svar på frågan ”Anser du 
att din arbetsplats är jämställd?”. 

Vidare nämner flertalet respondenter att de inte kan svara för hela 
organisationen utan att de svarar utifrån sin egen avdelning. En del av dem anser 
att den egna avdelningen är jämställd men att de är medvetna om att andra 
avdelningar inte är det. En representant säger att “Min arbetsgrupp är det. Både vad 
gäller kön och arbetsfördelning. I ett större perspektiv är det kanske inte helt och hållet 
jämställt [...]” (man, 35–54 år, inköp och skeppning). En annan respondent har 
en liknande uppfattning: 

På andra avdelnignar i företaget vet jag att det inte är lika 
jämställt och att kränkande jargång och diskriminering av 
kvinnor förekommer. Men på MIN avdelning är vi ganska 
jämställda [...]. 

(Kvinna, 16–34 år, konstruktion) 

På frågan om de anser att arbetsplatsen är jämställd eller inte gavs endast 
svarsalternativen “ja” eller “nej”. Däremot har ett fåtal respondenter motiverat 
att de anser den som jämställd då de inte har upplevt eller fått någon uppfattning 
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om motsatsen: “För jag har inte sett några tecken på att det skulle vara något annat” 
(man, 16–34 år, sälj) och “Verkar så från infot vi får på företaget” (man, 35–54 år, 
installation och startup på site) argumenterar två respondenter. 

4.1.1. Arbetsplatsens könsfördelning och hur den bör hanteras 

Arbetsplatsens könsfördelning upplevs som jämn av fler män än kvinnor, dock 
visar resultaten från de demografiska frågorna att den är långt ifrån jämn med 
knappt en femtedel kvinnor och resterande män. Bland de män som anser att 
arbetsplatsen inte är jämställd motiverar de flesta att det främst beror på den 
ojämna könsfördelningen. De beskriver det som att “Det är övervägande mest män” 
(man, 35–54 år, FoU), de “Ser inga av det andra könet, som utför samma arbetsuppgifter 
[...]” (man, 55+, installation och startup på site) och “Det är för få kvinnor” (man, 
35–54 år, produktion/tillverkning). 

Rekrytering är något som tas upp av respondenter som menar att denna process 
är ett argument till varför det inte är jämställt på arbetsplatsen. För att få en mer 
jämställd arbetsplats är det “Viktigt att arbeta med att få in kvinnor på de 
mansdominerade delarna av verksamheten [...]” (kvinna, 35–54 år, stödfunktioner) och 
andra respondenter nämner även: “Anställ fler kvinnor i chefspositioner” (man, 16–
34 år, stödfunktioner). Dock upplever flertalet att kvinnor och män inte 
behandlas på samma sätt vid rekrytering och en manlig respondent nämner 
föräldraledighet som exempel: “[...] en ej uttalad ("informell") tveksamt att anställa 
och lyfta fram unga kvinnor "då de snart skaffar barn [...]” (man, 35–54 år, inköp och 
skeppning) och en respondent med högre ansvarsbefattning anser att “[...] 
platsannonser är riktade mer mot män” (kvinna, 35–54 år4). Somliga menar att “Om 
fler kvinnor kommer in i industriarbetet så ändras jargongen markant på ett positivt sätt vid 
t.ex möten” (man, 16-34, produktion/tillverkning) och ett konkret exempel på 
förbättringsåtgärd är enligt en respondent att: 

På avdelningar med få kvinnor är kvinnorna mycket mer 
utsatta (från det jag har sett) för kränkande jargång och 
diskriminering vilket gör att inga kvinnor vill söka sig till den 
avdelningen. Det borde då aktivt rekryteras in fler kvinnor för 
att få en stämning som gynnar både män och kvinnor. Man 
drar sig för att behöva vara ensam kvinna på en avdelning av 
den anledningen. Med fler kvinnor kan man "hålla ihop" och 
stötta varandra vid kränkande jargång och diskriminering och 
på så vis öka jämställdheten.  

(Kvinna, 16–34 år, konstruktion) 

                                                
4 Yrkesområde med färre än tio kvinnor. 
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Dock anser vissa att det är svårt att anställa kvinnor till vissa positioner och 
avdelningar, en respondent förklarar: “Problemet är att få in fler kvinnor, senast vi 
sökte personal fanns det inte någon kvinna som sökte” (man, 35–54, konstruktion). 
Enligt vissa respondenter har detta inte med arbetsplatsen att göra utan det 
speglar samhället: “Jämställdhetsarbete måste börja långt innan arbetslivet. Är 80% av 
ingenjörerna män är det svårt att få 50/50 på arbetsplatserna” (man, 35–54 år, 
konstruktion) och “Tror det är svårt när det knappt finns utbildade kvinnor i exempelvis 
maskinbearbetning där jag jobbar. På kontoret är det nog enklare” (man, 16–34 år, 
produktion/tillverkning). 

Ett verktyg för att få in mer kvinnor i positioner är könskvotering som enligt 
vissa män inte gör situationen bättre, en respondent nämner att: “Vissa tjänster 
tillsäts kvinnor pga att öka jämnlikheten, men det blir omvänt resultat” (man, 35–54 år, 
projektledning). Orsaken till att arbetsplatsen inte är jämställd är enligt en del 
män på grund av att kvinnor har fördel, exempelvis säger en respondent att 
“Kvinnor har fördel, könskvotering förekommer. Kompetens har mindre betydelse” (man, 
55+ år, konstruktion). En annan respondent förklarar följande som skäl till 
varför arbetsplatsen inte är jämställd: 

En viss ålders och könsdiskriminering förekommer eftersom 
företaget vill ha in yngre kvinnor i verksamheten.  Det kan låta 
underligt men när företaget vill rätta till en snedfördelning kan 
effekten tyvärr bli denna att äldre personer (män) trots lång 
erfarenhet drar det kortare stråt.  

(Man, 55+ år, forskning & utveckling) 

Däremot kan detta upplevas som något negativt även för kvinnor och ett 
förslag från en respondent är därmed följande: “[...] erbjud möjligheten för både 
kvinnor och män! Kvinnor får ofta annars höra att de är kvoterade eller att de får 
orättvisa förmåner” (Kvinna, 16–34 år, projektledning). 

4.1.2. (O)lika möjligheter och rättigheter mellan kön 

Det råder oenighet mellan de bägge könen gällande om de har samma 
rättigheter, möjligheter, kvalificerade uppgifter och chans till 
ansvarsbefattningar. Här anser nämligen majoriteten kvinnor att samtliga 
påståenden stämmer in till viss del på deras arbetsplats, jämfört med majoriteten 
män som upplever att de stämmer in helt och hållet. “Det ges inte samma möjligheter 
som kvinna jämfört med män” (kvinna, 35–54 år, projektledning) svarar en av 
kvinnliga respondenterna, vilket är representativt för vad resterande säger. 
Somliga av de kvinnliga respondenterna förknippar även detta med upplevda 
svårigheter att kombinera karriär och familjeliv. En av dem framhåller att: 
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[...] jag som kvinna känner att jag inte blir erbjuden samma 
möjlighet till utveckling på arbetsplatsen pga att jag är 
småbarnsmamma och även under mina graviditeter inför 
föräldraledighet och under min föräldraledighet. 
(Kvinna, 16–34 år, inköp och skeppning) 

Föräldraledighet är något som även nämns av en manlig respondent som menar 
att mäns föräldraledighet borde blir mer accepterat:   

Bättre och mer långsiktig resursplanering samt öppenhet 
skulle bidra till att "fler män" vågar/kan/ges möjligthet till 
mer jämställd och längre föräldraledighet/mindre 
arbetstidstid etc. Känslan är generellt att det ställs högre krav 
på tillgivenhet på män och att de känner att de "måste ställa 
upp" när de är mycket jobb medan de är mer accepterat 
överlag att kvinnor inte kan eller vill. Upplever detta både från 
medarbetare, chefer och folk i allmänhet.  

(Man, 16–34 år, konstruktion). 

Dock berörs föräldraledighet främst av kvinnor i de öppna svaren, där de menar 
att det är till nackdel för dem: “[...]Större möjlighet för flexibel arbetstid för 
småbarnsfamiljer” (kvinna, 55+ år5). Vidare skriver en respondent “Att cheferna ska 
bli bättre på att utveckla möjligheterna för gravida kvinnor, under föräldraledighet och även 
tiden då man kommer tillbaka efter föräldraledighet” (kvinna, 16–34 år, inköp och 
skeppning). I linje med detta är en återkommande synpunkt av kvinnliga 
respondenter att det finns för få kvinnor på ledande positioner, vilket endast en 
av de manliga respondenterna nämner. En kvinnlig respondent uttrycker att 
“Det är väldigt många män på framförallt ledande positioner (chefer, projektledare, ledning)” 
(kvinna, 35–54 år, konstruktion). Flertalet beskriver även att de “Upplever att 
kvinnor inte alltid tas på samma allvar som männen” (kvinna, 16–34 år, konstruktion) 
och att “[...] man blir inte lyssnad på” (kvinna, 55+ år, inköp och skeppning). 
Däremot upplever en respondent att hon “[...]som kvinnlig ingenjör blir bemött postivt 
och att man inte ifrågasätter mina kunskaper” (kvinna, 16–34 år, projektledning). 

Lönesättningen är en aspekt som majoriteten av samtliga respondenter saknar 
uppfattning om. Däremot anser 19% av kvinnorna att den inte är rättvis, vilket 
endast 0,005% av männen håller med om. Flertalet kvinnliga respondenter 
nämner skillnader i lön som orsak till att man inte upplever arbetsplatsen som 
jämställd, bland annat beskriver en kvinna att det är “olika lön för samma arbete” 
(kvinna, 55+, stödfunktioner) och en annan kvinna beskriver att hon “[...] tror 
att löneskillnaderna på företaget är stor mellan kvinnor och män och att det är svårare för en 
kvinna att göra karriär och bli tagen på allvar” (kvinna, 35–54 år, konstruktion). En 

                                                
5 Yrkesområde med färre än tio kvinnor. 
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respondent upplever sin avdelning som jämställd trots att hon anser att 
lönesättningen är orättvis: 

Mediokra män har lika eller mer i lön än högpresterande 
kvinnor. Generellt ligger lönen för kvinnorna lägre än 
männen på avdelningen, och ännu mer så på hela företaget.  

(Kvinna, 16–34 år, konstruktion). 

4.1.3. Trakasserier, jargonger och diskriminering 

På frågan om det förekommer sexistisk eller kränkande jargong om kvinnor på 
arbetsplatsen skiljer sig resultaten mellan vad kvinnor och män har svarat. Enligt 
en övervägande majoritet av männen (71%) förekommer det ingen sexistisk eller 
kränkande jargong om kvinnor, medan kvinnorna inte är lika övertygade om 
detta. 30% av kvinnorna upplever att det förekommer, motsvarande 13% av 
männen. I motiveringarna till varför respondenter anser att deras arbetsplats 
inte är jämställd finnes att många anser att det beror på olika former av 
kränkande beteenden som de upplever återfinns inom organisationen. 
Respondenter nämner att: “Det finns en översittarattityd från vissa män angående 
kvinnors tekniska kompetens” (man, 35–54 år, installation och startup på site) och 
att “[...] vissa ledande trakasserande förste män/chefer [...] får härja precis som dom vill” 
(man, 35–54 år, produktion/tillverkning). Dock finns det även svar som tyder 
på en normalisering av detta beteende, en av de manliga respondenterna anser 
att arbetsplatsen är jämställd utifrån synpunkten att “Alla diskrimineras lika 
mycket/lite, (typ av jargong)” (man, 55+, konstruktion) och flertalet kvinnliga 
respondenter anser likt följande att “"Högt i tak" kan innebära att 
olämpliga/stereotypa kommentarer om kvinnor OCH män tillåts passera som "skämt"” 
(kvinna, 35–54 år, projektledning). Det upplevs även att det finns en stereotyp 
för anställda på företaget och därmed frågar sig respondenten: “Finns det utrymme 
att vara annorlunda här? Skulle man våga vara annorlunda här? Har hört om jargong och 
händelser som visar på motsatsen [...]” (kvinna, 35–54 år, stödfunktioner). En annan 
kvinnlig respondent menar att “Ju mer den äldre generationen fasas ut desto bättre blir 
jargongen. Värst är jargongen bland resande personal, främst montageövervakning och andra 
"grövre" arbeten” (kvinna, 35–54 år, konstruktion). 

De respondenter som svarade att det förekommer sexistisk eller kränkande 
jargong om kvinnor fick även ange hur ofta detta inträffar, vilket syns nedan i 
figur 3. 
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Figur 3: Diagrammet visar hur ofta respondenterna upplever att sexistisk eller 
kränkande jargong om kvinnor förekommer.  

När respondenternas svar kategoriseras utifrån de olika yrkesområdena 
synliggörs det att den sexistiska eller kränkande jargongen om kvinnor som sker 
varje dag är i yrkesområdena produktion/tillverkning samt konstruktion. En 
manlig respondent bekräftar detta genom att uppge att han “[...] tycker att det 
förekommer opassande beteende” (man, 16–34 år, konstruktion). Även en kvinnlig 
respondent anser att “Det skulle inte vara lätt att vara ung kvinna och komma in på 
vissa avdelningar med den jargongen som råder” (kvinna, 35-54år, projektledning). Om 
sexistisk eller kränkande jargong om män förekommer har kvinnor och män lika 
åsikter kring, se figur 4. 

 

Figur 4: Diagrammet visar om respondenterna upplever att sexistisk eller kränkande 
jargong om män förekommer.  
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En av de respondenterna som har underställd personal anser följande:  

“Det är mycket fokus på männen gällande sexuella 
trakasserier eftersom det är vanligare i en mansdominerad 
arbetsplats, och när kvinnor har sådant beteende viftas det 
gärna bort för då uppfattas mannen som känslig/mesig”. 

(Man, 16–34 år, konstruktion) 

Bland samtliga respondenter är det 47% som anser sig vara bekväma med att 
ingripa om de bevittnar sexuella trakasserier och/eller diskriminering på grund 
av kön. Av de respondenter som har underställd personal anser 69% att de är 
bekväma med detta, majoriteten av dessa har även underställda chefer. 
Jämförelse med de resterande respondenterna, det vill säga de utan underställd 
personal, där en större andel inte är lika bekväma med att ingripa. Kvinnliga 
respondenter nämner att de önskar att fler män skulle ingripa och agera i 
situationer då sexistisk eller kränkande jargong uppstår, varav en respondent 
säger följande: 

[...] Det vore skönt om man fick känna att männen på jobbet 
skulle ta fighten ibland. Om en man på ett möte skulle säga 
något opassande och sexistiskt, så önskar jag att en annan man 
någon gång skulle reagera. Det normala är tyvärr att endast 
kvinnorna reagerar.  

(Kvinna, 35–54 år, konstruktion) 

Återkommande bland de öppna svaren är att kvinnliga respondenter ifrågasätter 
sina medarbetares medvetenhet kring jämställdhet och genus. För att detta ska 
förbättras efterfrågas bland annat föreläsningar som bidrar till ökad kunskap om 
jämställdhet och genus, “[...]något som uppmärksammar folk på vilka små saker, som 
jargong och "oskyldiga skämt" som påverkar jämställdheten negativt” (kvinna, 35–54 år, 
konstruktion). För att på sikt få fler kvinnliga ledare föreslår en annan kvinnlig 
respondent att “Skapa forum/utbildningar/mentorskap för lovande yngre/potentiella 
chefer för både kvinnor och män [...]” (kvinna, 16–34 år, projektledning).  Ytterligare 
en kommentar till ämnet är: 

Någon form av utbildning i genus. Många är nog inte ens 
medvetna om att det inte är jämställt, det är obekvämt att 
prata om. Tror det är viktigt att prata om samhället i stort och 
att Valmet är en del av det, att kvinnor är strukturellt 
underordnade män i samhället återspeglas ju även på Valmet 
även om vi vill ligga i framkant och säga att vi är en jämställd 
arbetsplats. 

(Kvinna, 16–34 år, konstruktion) 
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En annan kvinnlig respondent som arbetar inom projektledning upplever att 
“Metoo kampanjen har bidragit till en ökad diskussion om manligt/kvinnligt som inte fanns 
innan. Inte bara när det gäller sexuella trakasserier” (kvinna, 35–54 år, projektledning). 

I enkätundersökningen fick respondenterna svara på om de upplever sina 
arbetsuppgifter som fysiskt krävande, vilket en majoritet svarade nej på. 
Däremot anser 10% att deras arbetsuppgifter är fysiskt krävande och 15% att 
de delvis är det. Somliga av dessa respondenter har även angett detta som ett 
skäl till varför det inte är jämställt på arbetsplatsen. Detta kan representeras av 
följande kommentar: “Svårt med vissa verkligt fysiskt tunga moment att få fler kvinnor 
på arbetspaltsen. Även miljön är ett problem” (man, 55+år, produktion/tillverkning). 

Vidare leder frågan om fysiskt krävande arbetsuppgifter in på påståendet om 
ens arbetsuppgifter kan utföras lika väl av en person av motsatt kön. Här svarar 
18% av de anställda inom produktion/tillverkning, alla män, att de till viss del 
eller inte alls anser att en person av motsatt kön kan utföra deras arbetsuppgifter. 
Det är däremot en manlig respondent som beskriver att “Om man fixar jobbet är 
väll mest en fråga om fysik än kön. tugnt här emellanåt” (man, 35–54 år, 
produktion/tillverkning). En annan respondent påstår att han “[...] Är övertygad 
om att det inte är fysiskt begränsande för en kvinna att utföra samma arbete” (man, 16–34 
år, produktion/tillverkning).  

Bland yrkesområdena är forskning och utveckling ensamma om att ha 100% 
respondenter med åsikten om att en person av motsatt kön kan göra deras jobb 
lika bra. Vid ytterligare jämförelse mellan de olika yrkesområdena är det 
produktion/tillverkning som utmärker sig med att i minst utsträckning uppleva 
att de som individer kan påverka jämställdheten på sin arbetsplats. När 
utbildningsnivåerna jämförs mellan de olika yrkesområdena framgår det att 
produktion/tillverkning är det yrkesområde med lägst utbildningsnivå, där 
gymnasieutbildning/yrkesskola dominerar. Detta yrkesområde är tillsammans 
med installation och startup på site de enda med respondenter som har svarat 
grundskoleutbildning. Inom resterande avdelningar har flest respondenter 
universitet/högskola som lägsta utbildningsnivå.   

4.1.4. Anställda med ansvarsbefattningar 

Resultatet visar vissa skillnader mellan respondenter med och utan 
ansvarsbefattningar, det vill säga om de har underställd personal eller ej. Detta 
syns bland annat då 62% av de med ansvarsbefattning anser sig kunna påverka 
jämställdheten på arbetsplatsen, medan endast 41% av de övriga respondenterna 
upplever detsamma. Likaså svarar en större andel (61%) av de med 
ansvarsbefattning att de gör sitt yttersta för att bidra till en jämställd arbetsplats, 
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motsvarande resterande respondenter där mindre än hälften (44%) anser att de 
gör det. Det är även en större andel respondenter med en högre 
ansvarsbefattning, det vill säga de med underställda chefer, som anser sig ha 
tillräckligt med kunskap om kopplingen mellan kön och makt. Däremot är det 
fler respondenter med underställda chefer som svarar att de inte upplever 
begreppet jämställdhet som något positivt jämfört med resterande 
respondenters svar. När det kommer till upplevelsen av lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön tenderar även svaren att skilja sig åt beroende på om 
respondenten har högre ansvarsbefattning eller ej. Av de med underställd 
personal anser en övervägande majoritet att samma rättigheter och möjligheter 
råder, medan enbart en tredjedel av de utan underställd personal har svarat 
likadant. Samtliga respondenter som har chefer som underställd personal anser 
att alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. 

På påståendet om respondenterna finner det enkelt och accepterat att prata om 
jämställdhet på arbetsplatsen är det vissa skillnader mellan respondenterna med 
eller utan ansvarsbefattning, men även mellan kvinnor och män. Det är i princip 
lika många kvinnor som upplever att det till stor del är enkelt och accepterat att 
prata om jämställdhet, som det är kvinnor som anser att detta endast stämmer 
till viss del. En respondent som inte upplever det som enkelt förklarar följande: 

Upplever själv jämställdhet som ett jättekänsligt ämne att 
prata om på en mansdominerad arbetsplats. Män tar gärna en 
"försvarsställning" eller tar det personligt när man pratar om 
att det inte är jämställt. Jag undviker det gärna själv för att jag 
inte vill vara obekväm (TYVÄRR).  

(Kvinna, 16–34 år, konstruktion). 

De flesta manliga respondenterna upplever däremot att det är enkelt och 
accepterat att prata om jämställdhet. Gällande respondenter med högre 
ansvarsbefattningar anser de i större utsträckning att jämställdhet är enkelt och 
accepterat att prata om. Ytterligare två påståenden som besvaras i enkäten var 
om respondenterna anser att sina kollegor respektive chefer bidrar till en 
jämställd arbetsplats och motverkar diskriminering och sexuella trakasserier. På 
frågan om cheferna gör detta skiljer sig svaren betydligt mellan kvinnor och 
män. Av de som instämmer helt och hållet med att cheferna bidrar till en 
jämställd arbetsplats och motverkar diskriminering samt trakasserier är det hela 
49% av männen som gör det, medan endast 19% av kvinnorna gör det. En av 
de manliga respondenterna beskriver sin chefs agerande gällande opassande 
beteenden som undvikande enligt följande kommentar: 

Min chef anställer inte kvinnor då han vet att det blir 
sexistiska/kränkande skämt av tidigare erfarenheter bl.a med 
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inhyrd personal. jag kan tycka att det är att vara konfliktsrädd 
att inte kunna bemöta detta.  

(Man, 35–54 år, produktion/tillverkning) 

De med högre ansvarsbefattning, vilket är de med underställda chefer, anser att 
deras kollegor bidrar till en jämställd arbetsplats och motverkar diskriminering 
och sexuella trakasserier. Likaså upplever de att ledningen främjar jämställdhet, 
mer än de utan högre ansvarsbefattning och underställd personal. När svaren 
delas upp i de olika könen framgår det att den största andelen kvinnliga 
respondenter inte har någon uppfattning gällande ledningens 
jämställdhetsarbete, medan majoriteten manliga respondenter upplever att 
ledningen främjar jämställdhet. Bland annat förklarar respondenter att “Företaget 
försöker att få in mer kvinnor på olika positioner i denna mansdominerade branch” (kvinna, 
35-54 år, inköp och skeppning) och att det “Tar tid att utjämna , men sedan många 
år , mer kvinnor o bättre balans”(man, 35-54 år, stödfunktioner). Majoriteten av de 
kvinnliga respondenterna (83%) anser även att det är ledningens ansvar att 
stimulera jämställdhetsarbete på arbetsplatsen, vilket 63% av männen håller med 
om. I enkätundersökningen framgår det dessutom att drygt hälften av 
respondenterna (55%) upplever att de skulle tas på allvar om de rapporterade 
diskriminering eller sexuella trakasserier till sina chefer. Däremot anser den näst 
största andelen respondenter (21%) att de inte har någon uppfattning om 
huruvida det skulle tas på allvar eller ej. En manlig respondent beskriver i de 
öppna frågorna att han har försökt prata med sin chef flertalet gånger utan 
respons och har därför “[...] inget förtroende för ledningen” (Man, 35–54 år, 
produktion/tillverkning). 
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5. Analys                                                        

Presenterad empiri visar att upplevelsen av och uppfattningen om jämställdhet 
på arbetsplatsen i varierande utsträckning skiljer sig mellan kvinnor och män, 
yrkesområden och beroende på om respondenter har ansvarsbefattningar eller 
ej. I detta kapitel utvecklas och analyseras dessa skillnader utifrån studiens 
teoretiska referensram och faktorer som vi bedömer är betydande är 
könsrelaterade egenskaper, rekryteringsfrågor, ignorans av problemet, ansvarsbefattningar 
och yrkesområden.  

5.1. Kvinnor och mäns olika syn på problemet utifrån könsrelaterade 
egenskaper 

Enligt Acker (2006) tenderar män på mansdominerade arbetsplatser att inte se 
eller förstå vilka fördelar de har på grund av sin könstillhörighet. Detta kan vara 
en förklaring till varför majoriteten manliga respondenter anser att deras 
arbetsplats är jämställd, till skillnad från majoriteten kvinnor som upplever 
motsatsen. Till dessa fördelar hör faktorer som lön, utvecklingsmöjligheter, 
förtur i rekrytering och den makt som tillkommer med det manliga könet. Enligt 
de kvinnliga respondenterna är detta dessutom skäl till varför de anser att 
arbetsplatsen inte är jämställd, medan majoriteten män anser att det beror på en 
ojämn könsfördelning. Detta visar på att kvinnorna i större utsträckning är mer 
måna om kvalitativa jämställdhetsfrågor (Eriksson-Zetterquist & Renemark 
2011), då de nämner inre och mer djupa faktorer till varför organisationen inte 
anses vara jämställd. De beskriver exempelvis värderingar och hur de blir 
behandlade som orsaker till detta. Jämfört med majoriteten av männen som 
nämner könsfördelning som ett problem, vilket räknas till de kvantitativa 
jämställdhetsfrågorna (ibid). Det kan utifrån detta tolkas som att fler män ser 
det som är mätbart, det vill säga hur många kvinnor respektive män som finns 
på arbetsplatsen då de inte är medvetna om de bakomliggande faktorerna i 
samma utsträckning som kvinnorna är. Vidare tolkning är därför att män drivs 
mer av att uppnå jämställdhet för att det upplevs som legitimt. På så vis anser 
de att de åtgärder som behövs för att uppnå samhällets krav på jämställdhet är 
att nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 
 
Å ena sidan kan en jämn könsfördelning lösa andra jämställdhetsproblem, vilket 
Alvesson et al. (2011) förklarar genom att det bidrar med fördelar som större 
utrymme för individuell utveckling. Även Sandberg (2003) menar att en jämn 
könsfördelning ger större möjligheter för utveckling av sociala relationer, 
effektivare kommunikation och ett öppnare arbetsklimat. Att anställa fler 
kvinnor kan således vara en hjälp för att öka kvinnors utvecklingsmöjligheter. Å 
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andra sidan nämns det i teorikapitlet att könsfördelningen endast är en del av de 
förändringar som behövs för att nå jämställdhet. Även normer, kultur, 
värderingar och medvetenhet är faktorer som behöver förändras och Wahl et 
al. (2011) beskriver könsfördelningen som endast en grundförutsättning för att 
kunna analysera hur den upplevs och uppfattas av människorna i 
organisationen. Detta är något som de kvinnliga respondenterna i högre grad 
tycks ha förståelse för, medan de manliga respondenterna verkar sakna 
medvetenhet kring detta.  

5.2. Rekryteringens betydelse och upplevda utvecklingsmöjligheter 

Som resultatet visar är fördelningen av kvinnor och män i de olika åldersspannen 
intressant, då det finns en dubbelt så stor andel kvinnor i den yngsta 
ålderskategorin jämfört med den äldsta ålderskategorin där andelen män är 
dubbelt så stor. Ser vi även på hur länge respondenterna har varit anställda visar 
det att de flesta kvinnorna har varit på arbetsplatsen i mindre än fem år, medan 
majoriteten av männen varit anställda i mer än 20 år. En förklaring till detta kan 
enligt Kanter (1977) vara homosocial reproduktion, vilket innebär att manliga 
chefer tenderar att rekrytera andra män som de kan identifiera sig med. Den 
stora andelen nya och unga kvinnor kan dock tyda på en förändring och att 
fokus nu finns på att få in fler unga kvinnor i organisationen. En bidragande 
faktor kan även vara ett ökat intresse hos kvinnor för typiskt mansdominerade 
yrken då jämställdhet har blivit mer uppmärksammat överlag i samhället, vilket 
kan påverka val av utbildning. Däremot kan resultatet tyda på att det råder en 
större personalomsättning av kvinnligt anställda inom organisationen, vilket kan 
ha flera förklaringar. Bland annat är det en stor andel av de kvinnliga 
respondenterna som upplever att de inte har samma utvecklingsmöjligheter som 
sina manliga kollegor och att det delvis beror på svårigheter med att kombinera 
karriär och familjeliv. Det är enbart kvinnor som nämner att föräldraskap är ett 
hinder för karriärutveckling, med undantag för en manlig respondent. Han 
upplever att det inte är lika accepterat att som man ansvara för vård av barn. 
Detta kan tyda på att det finns en ålderdomlig syn på fördelningen av vård av 
barn och hushållsarbete, där kvinnorna tar det största ansvaret. I linje med detta 
är det endast kvinnliga respondenter som nämner lön som en bidragande faktor 
till bristen på jämställdhet. En tolkning är att männen återigen inte kan eller vill 
inse sina fördelar och därför inte heller nämner dessa faktorer som ett problem. 
En förklaring till detta är enligt Acker (2006) att människor med fördelar har en 
benägenhet att uppleva dessa som välförtjänta och uppfattar därför synliga 
skillnader mellan kön som något legitimt.   
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Att de kvinnliga respondenterna upplever dessa utvecklingssvårigheter kan 
grunda sig i en rådande möjlighetsstruktur. Enligt Kanter (1977) innebär detta 
att positioner med goda karriärmöjligheter motiverar anställda att avancera och 
engagera sig i organisationen, medan positioner som saknar detta tenderar att ge 
motsatt effekt. Om kvinnliga anställda inte får tillgång till positioner med 
utvecklingsmöjligheter kan detta resultera i missnöje och minskad motivation, 
vilket i sin tur leder till att de avslutar sina anställningar tidigare än män. 
Ytterligare en förklaring till en eventuellt högre personalomsättning av kvinnor 
kan vara det faktum att somliga av dem upplever att de inte blir lyssnade på eller 
tagna på samma allvar som sina manliga kollegor. Detta kan härledas till 
Lindgren (1985), vars studie visade att kvinnor som ställde krav vanligtvis blev 
bemötta av män som förlöjligade och förminskade deras problem. Detta kan 
även kopplas till flertalet manliga respondenter som anger att könskvotering 
förekommer vid rekrytering. De menar att kvinnor har fler fördelar och inte 
anställs på grund av sin kompetens utan på grund av sin könstillhörighet. Detta 
är ett vanligt förekommande argument mot tillämpandet av könskvotering då 
det upplevs som omvänd diskriminering. I aktuellt fall finns inga bevis på att 
könskvotering förekommer inom organisationen, däremot visar resultatet på att 
de anställda uppfattar det som kvotering när kvinnor rekryteras. Detta kan 
upplevas som indirekt diskriminering av kvinnorna då deras manliga 
medarbetare anser att de inte har blivit anställda på rätt grunder, vilket även 
framkommer i studiens resultat.  

5.3. Ignorans och neutralisering av diskriminering 

På frågan om det förekommer sexistisk eller kränkande jargong om män är 
svaren mellan respondenterna av respektive kön eniga. Däremot på samma 
fråga gällande kvinnor är det inte lika delade uppfattningar då andelen Ja-svarare 
är 30% kvinnor respektive 13% män. En tolkning är att män inte är medvetna 
om eller rent utav förnekar att sexistiskt eller annat kränkande beteende 
förekommer, vilket kan bero på att de själva inte är utsatta i samma mängd och 
därför inte uppmärksammar eller identifierar diskrimineringen. Detta styrks av 
Acker (2006) som menar att sexuella trakasserier och diskriminering ofta är 
tydligt för den som blir utsatt, men osynligt för de som inte blir drabbade. 
Ytterligare en identifiering är att somliga respondenter är medvetna om att det 
förekommer kränkande beteenden på andra områden i organisationen, men inte 
där de själva är verksamma. Acker (2006) bekräftar även detta med förklaringen 
att en dominant grupp, likt männen i detta fall, ser generellt att bristande 
jämställdhet existerar på andra platser men inte där dem är. Detta kan tyda på 
att de inte vill förknippas med problemen och se sin del i det. Dessutom är det 
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respondenter som med sina svar neutraliserar kränkande beteenden gentemot 
kvinnor, då de anser att det är en jargong som diskriminerar alla lika mycket.  

Förutom denna ignorans och neutralisering av det som bidrar till att jämställdhet 
inte uppnås, visar resultatet att vissa män tenderar att gå in i försvarsställning 
och ser sig själva som utsatta. Som tidigare nämnt anser vissa män att det 
förekommer en ålders- och könsdiskriminering gentemot dem, då 
organisationen försöker anställda fler yngre kvinnor. Ytterligare en intressant 
aspekt som tenderar att förekomma bland främst de manliga respondenternas 
svar är att de vill flytta fokus från genus till mångkulturalitet. Detta kan på nytt 
förklaras med att de inte vill acceptera eller identifiera sig med jämställdhet som 
ett problem. Att majoriteten är män kan även bero på att de ofta utnämns till de 
skyldiga när det gäller brist på jämställdhet, men gällande avsaknad av 
mångkulturalitet bär samtliga anställda ansvaret. Ännu en förklaring kan vara att 
definitionen av jämställdhet är bristfällig, då den begränsar betydelsen till genus 
och inte tar hänsyn till andra viktiga faktorer som präglas av orättvisa i samhället. 
Likt könstillhörighet leder etniska aspekter till att människor blir särbehandlade, 
vilket gör dem båda till viktiga organisatoriska frågor. Dock ämnar uppsatsen 
studera synen på jämställdhet, det vill säga kvinnor och mäns olika villkor, något 
som av respondenterna kan ha förväxlats med begreppet jämlikhet.  

5.4. Ansvarsbefattningars möjliga inverkan på synen på jämställdhet 

Av empirin kan vi se att respondenter med högre grad av ansvarsbefattning 
tenderar att vara mer måna och medvetna om organisationens 
jämställdhetsarbete. Detta kan tänkas bero på olika aspekter där en är att de med 
ledande positioner har genomgått utbildningar i ämnet och därav har mer 
kunskap och större medvetenhet. Vidare är detta något som efterfrågas av 
flertalet kvinnliga respondenter, då de upplever en bristande medvetenhet om 
jämställdhet och genus bland sina medarbetare. Ett ytterligare perspektiv på 
detta är att personer i ledande positioner har ett större ansvar och är således mer 
måna om att deras arbetsplats är jämställd. Däremot visar resultatet att fler 
respondenter med underställda chefer, jämfört med resterande respondenter, 
upplever begreppet jämställdhet som mindre positivt. En tolkning är därför att 
det är kopplat till legitimitet och att personerna med ansvarsbefattande 
positioner förväntas främja jämställdhet. Således handlar det inte om en 
personlig drivkraft, utan det är samhällets förväntningar som ska uppfyllas 
(Brown & Deegan 1998). Tidigare forskning visar att jämställda organisationer 
leder till ökad lönsamhet (Rönnblom 2009). Detta kan tänkas vara ännu en 
anledning till att de med högre ansvarsbefattningar främjar jämställdhet, men i 
övrigt inte finner begreppet lika positivt.  
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Jämfört med övriga respondenter är det betydligt fler av de med 
ansvarsbefattning som upplever att de är bekväma med att ingripa vid sexuella 
trakasserier, har god kunskap om makt och kön samt gör sitt yttersta för att 
bidra till en jämställd arbetsplats. Detta kan förklaras av Kanters (1977) 
maktstruktur som menar att individer med ansvarsbefattningar generellt sett har 
mer resurser än sina medarbetare. På så vis kan de känna sig mer bekväma i att 
hantera känsliga frågor och situationer som jämställdhet i många fall innebär.  

5.5. Skillnader mellan yrkesområdena 

Samhället har stort inflytande på skapandet och återskapandet av sociala 
konstruktioner likt normer och kulturer (Strannegård & Eriksson-Zetterquist 
2011; Wahl et al. 2011). Då organisationer är en betydande del av samhället har 
även de en viktig roll i detta, inte minst gällande deras egna medlemmar (Berger 
& Luckman 1966). Eftersom den studerade organisationen är av större karaktär 
befaras avdelningarna ha större enskilt inflytande på de anställda, jämfört med i 
en mindre organisation. Empirin visar att produktion/tillverkning och 
installation och startup på site är de mest mansdominerade yrkesområdena med 
endast nio respektive fem procent kvinnor. Inom dessa avdelningar återfinns de 
respondenter som instämmer minst med enkätens påståenden som berör deras 
personliga åsikter om jämställdhet, det vill säga att de har en mer negativ syn på 
jämställdhet. Framförallt är det produktion/tillverkning som utmärker sig 
genom att ha respondenter som anser att jämställdhet inte är en viktig fråga, 
samt att kvinnor och män inte ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter på en arbetsplats. Det är även inom produktion/tillverkning som 
det endast återfinns respondenter som förknippar begreppet jämställdhet med 
något negativt. Att den mest negativen synen på jämställdhet återfinns hos 
respondenter inom detta yrkesområde kan bero på att de generellt sett har en 
lägre utbildningsnivå, då det enligt Caprile och Serrano (2011) finns det en 
positiv relation mellan utbildning och jämställdhet. Vidare är det 18% av de 
inom produktion/tillverkning, alla män, som helt eller delvis anser att en kvinna 
inte kan utföra deras arbetsuppgifter lika bra. Detta kan bero på att det är ett 
arbete som ibland uppfattas som fysiskt krävande och att de därför anser att en 
kvinna inte har de fysiska förutsättningarna som krävs. Dock framgår det av 
vissa att det inte är en fråga om kön, utan snarare om fysik. En tolkning är att 
fysik ofta förknippas med män, vilket gör det till en fråga om kön. Denna 
minoritet på 18 % inom produktion/tillverkning kan således tänkas drivas av 
föreställningen om att deras arbetsuppgifter är “manliga” och dömer därför ut 
alla kvinnor på grund av sitt kön och inte för vad de som individer gör. Detta 
kan förklaras som att de definierar genus som något man är och inte som något 
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man gör - vilket är tvärtemot hur West och Zimmermann (1987) förklarar genus 
i sin artikel “Doing gender”. 

Följande bekräftas det att den stereotypa bilden av tyngre mansdominerade 
yrken reproduceras inom organisationen, vilket grundar sig i en könsmärkning 
av branschen som ännu inte har tvättats bort. Detta har påvisats av tidigare 
studier på mansdominerade arbetsplatser, varav Cockburn (1983) kom fram till 
att arbetsuppgifterna var könsmärkta som manliga då de anställda beskrev sitt 
kompetensområde som exklusivt för män. Könsmärkning härstammar från 
sociala konstruktioner om vad som är manligt och kvinnligt (Wahl & Linghag 
2013) och för ett yrkesområde blir det därför betydande hur de anställda ser på 
sina arbetsuppgifter. Så länge det finns starka föreställningar om genus inom 
organisationen, kommer det vara ett hinder för förändring och jämställdhet 
(exempelvis Woodward & Winter 2006; Quinn 2004). 
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6. Slutsats 

Detta kapitel inleder med en presentation av studiens slutsatser som besvarar 
forskningsfrågorna. Därefter redovisas ytterligare slutsatser som studien har 
resulterat i och som handlar om en identifierad jämställdhetsparadox samt hur en 
mer medveten generation är på ingång inom tung verkstadsindustri. 

6.1. Hur upplever anställda jämställdhet på sin arbetsplats? 

Kvinnor och män tenderar att uppleva jämställdhet på arbetsplatsen på olika 
sätt, där kvinnors upplevelse överlag är mer negativ. En bidragande faktor till 
detta är att män inom tung verkstadsindustri tillhör en dominant grupp och 
därför har svårare att identifiera de orättvisor som råder för minoritetsgruppen. 
Generellt sett är det även svårare för män att förstå vilka fördelar deras 
könstillhörighet innebär och om de förstår har de benägenhet för att ingå en 
försvarsställning genom att belysa andra faktorer som de inte anser är till fördel 
för dem. En effekt av detta är att män inte kan eller vill se bristande jämställdhet 
på arbetsplatser som ett problem i samma utsträckning som kvinnor (Acker 
2006). Ytterligare en betydande aspekt är medvetenhet och kunskap om 
jämställdhet, vilket anställda i stor omfattning saknar. Somliga upplever 
arbetsplatsen som jämställd, trots att de inte finner lönesättningen som rättvis. 
Andra menar att alla diskrimineras lika mycket och att det därför är jämställt på 
arbetsplatsen. Vidare tyder detta på för lite utbildning i ämnet (Caprile & 
Serrano 2011), samt att det förekommer en kultur som neutraliserar och 
avväpnar de problem som finns. Således går studien i linje med Wahl och 
Linghag (2013) som menar att organisationsteori ofta kritiseras för att vara 
könsblind. Vidare bidrar detta till en normalisering av de kränkande beteenden 
och aktiviteter som förekommer, vilket gör att de inte identifieras eller 
uppmärksammas som problem. Detta kan fortgå på grund av normer, strukturer 
och hierarkier som gör att medvetenhet inte lyckas sprida sig inom en hel 
organisation (Williams 2013; Correll 2017). Så länge det inte finns tillräckligt 
med kunskap och förståelse som synliggör de aspekter som bör åtgärdas kan 
inte alla kriterier för jämställdhet uppnås (Wahl et al. 2011). 

6.2. Hur skiljer sig synen åt mellan olika yrkesområden och 
ansvarsbefattningar inom organisationen? 

De slutsatser som kan dras gällande anställda med ansvarsbefattningar och deras 
syn på jämställdhet är att den inte skiljer sig markant från resterande 
respondenter. Utmärkande är däremot att de förespråkar jämställdhetsarbete i 
större omfattning, vilket kan förklaras av att de innehar positioner som gör de 
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mer måna om organisationens lönsamhet (Alvesson et al. 2011). Dessutom 
förväntas de främja arbetet och bär ett ansvar för att arbetsplatsen ska vara 
jämställd. Ett konstaterande är därför att de med ansvarsbefattning tenderar att 
svara i enlighet med vad deras yrkesroll förväntas svara (Brown & Deegan 1998). 
Liknande slutsatser kan dras för anställda inom yrkesområdet 
produktion/tillverkning, vars syn på jämställdhet i stor utsträckning bekräftar 
den stereotypa bild som finns av tung verkstadsindustri. Detta grundar sig i att 
de generellt sett har en mindre positiv syn på jämställdhet med åsikter som att 
kvinnor och män inte ska ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma 
utsträckning. De anställda bibehåller dessutom den stereotypa bilden av 
produktionsyrket genom att beskriva arbetsuppgifterna som fysiska (Cockburn 
1983), vilket ofta associeras med manlighet. Att påstå att det är få kvinnliga 
anställda inom produktion/tillverkning på grund av fysiskt arbete, anser vi 
därför tyder på att yrkesområdet är könsmärkt (Wahl & Linghag 2013). 
Avslutningsvis visar studien att produktion/tillverkning är det yrkesområde 
med lägst utbildningsnivå och en av de mest mansdominerade, vilket vi finner 
vara bidragande faktorer till synen på jämställdhet (Caprile & Serrano 2011). 

6.3. Jämställdhetsparadoxen 

Studiens resultat nyanserar betydelsen av rekryteringsprocesser inom 
organisationer och finner att män tenderar att uppmana till rekrytering av fler 
kvinnor, då de anser att en mer jämn könsfördelning kan lösa 
jämställdhetsproblemet. Samtidigt anses rekryteringsprocessen likna 
könskvotering och att alla inte anställs på samma villkor. Av män upplevs detta 
som diskriminering, då de känner sig kränkta av att kvinnor drar fördel på grund 
av sin könstillhörighet. Männens reaktion kan förklaras av tidigare forskning 
(Acker 2006), men vad som inte har blivit belyst tidigare är att det uppstår en 
paradox. De motsägande argumenten om att aktivt anställa fler kvinnor, 
samtidigt som kvinnor inte ska dra fördel av sin könstillhörighet är en ny aspekt 
som denna studie bidrar med. Paradoxen bekräftar även Ackers (2006) teori om 
att män tenderar att inta försvarsläge genom att rikta ljus på sina egna 
motgångar.  

6.4. Medveten generation på ingång 

Studien indikerar att tung verkstadsindustri befinner sig i ett generationsskifte 
där fler unga kvinnor är på väg in i den mansdominerade branschen. En ny 
generation, som är mer bekant med ett samhälle där jämställdhet värderas högt, 
kan förklara de skilda upplevelserna mellan kvinnor och män som studien visar. 
Studiens urval består av flertalet män över 55 år gamla som varit anställda i mer 
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än 20 år, vilka tenderar att besitta normer som bidrar till en trögrörlig 
organisation (Wahl & Linghag 2013). Genom att anställa fler yngre kvinnor och 
män pekar vår studie tillsammans med tidigare forskning på att det kommer 
bidra till en mer jämställd organisation (bland andra Alvesson et al. 2011; 
Sandberg 2003). Detta då könsfördelningen blir mer jämn samt att de yngres 
medvetenhet kommer hämma reproduktionen av sociala föreställningar 
gällande manligt och kvinnligt.  

6.5. Reflektion kring studien och förslag till framtida forskning 

Som tidigare forskning visar har samhället stor påverkan på organisationer och 
de sociala föreställningar som finns och skapas inom den (Wahl et al. 2011). 
Under den senaste tiden har jämställdhet uppmärksammats och fått en större 
betydelse för samhället, vilket bland annat speglas av förändringar i både 
organisationer och regelverk. Därför vore det av intresse att utföra en 
uppföljning av denna studie, för att se i vilken utsträckning organisationer har 
lyckats anpassa sig efter övriga samhällets transformering. Det vore även 
intressant att implementera samma studie på en organisation som domineras av 
kvinnor samt på en organisation som har en jämn könsfördelning, för att sedan 
jämföra resultaten med denna studie och se hur de skiljer sig åt.  
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Appendix 

Pilotstudie 

För att ta reda på om ett konstruerat frågeformulär tolkas på samma sätt av 
respondenterna som av frågekonstruktören utförs en pilotstudie. Innan 
genomförandet av den egentliga undersökningen ska därför frågeformuläret 
prövas på en mindre grupp bestående av cirka 10-20 personer, vilka i möjligaste 
mån representerar den större undersökningens urval i form av vissa egenskaper 
(Eljertsson 2014). En pilotstudie blir inte bara aktuell vid tillämpningen av 
enkätundersökningar, men det är enligt Bryman & Bell (2013) då en pilotstudie 
kan bli speciellt viktig. Detta beror på att det vid en enkätundersökning inte 
finns intervjuare behjälpliga vid eventuella oklarheter som respondenten stöter 
på, således ökar vikten av att ha tydliga frågor och svar som inte misstolkas 
(Bryman och Bell 2013). Följande ledde detta till att en pilotstudie utfördes och 
ett subjektivt urval gjordes genom att låta tretton personer, bestående av familj 
och vänner mellan åldrarna 24–60 år med yrkeslivserfarenheter, utföra 
enkätundersökningen. 

 

Webbenkät - SurveyMonkey 

Undersökningen genomförs via webbenkäter med hjälp av enkätverktyget 
SurveyMonkey. Studiens val av webbenkät kan argumenteras genom 
undersökningens syfte att nå ut till ett stort urval samt studiens begränsade 
resurser i form av tid och kostnad. Webbenkät är ett tids- och kostnadseffektivt 
sätt att distribuera enkäter till många människor utan geografiska begränsningar. 
Det är dessutom en fördel gällande anonymiteten hos respondenterna och ger 
högre kvalitet i öppna frågor (Christensen et al. 2010). Det är vanligt att större 
organisationer har tillgång till enkätgeneratorer som kan vara till stor hjälp under 
enkätundersökningar (Trost & Hultåker 2016) och denna studie har genom 
Valmets tillgång till SurveyMonkey använt sig av detta verktyg. Enkätens 
utformning har skapats genom SurveyMonkey och det är även genom detta 
program som vi har nått ut till alla respondenter via e-postadresser. Med hjälp 
av verktyget kan vi dessutom kontrollera vilka som har besvarat enkäten och 
således skicka påminnelse till de som ännu inte besvarat. 
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