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Sammanfattning 
Titel: ”Det är inte politiskt korrekt att glömma en sån här fråga” 
 
Författare: Amanda Johansson & Oscar Jansson 
 
Socionomer utgör en yrkesgrupp som vanligtvis jobbar nära människor i olika utsatta 
livssituationer. Därför är det av stor vikt att som socionom ha ett bra bemötande där kunden ges 
samma förutsättningar oavsett till exempel etnicitet, sexuell läggning eller kön. Men, hur ser det ut 
på arbetsplatserna för socionomer, värderas allas lika värde där? Denna studie fokuserade på 
internt jämställdhetsarbete ur två olika perspektiv - första linjens chefer och arbetstagare. Syftet 
var att undersöka yrkesverksamma socionomers erfarenheter av vad som förändrar eller 
reproducerar ojämställdhet och undersöka deras erfarenheter av det interna jämställdhetsarbetet 
på arbetsplatser inom socialtjänsten. Syftet undersöktes kvalitativt genom sex intervjuer, med tre 
informanter från respektive perspektiv. Den insamlade empirin analyserades utifrån olika 
teoretiska begrepp samt Hirdmans genusteori, som varit det huvudsakliga perspektivet. I 
intervjuerna framkom att stereotypa föreställningar utifrån kön var förekommande på 
arbetsplatserna. Arbetstagarna vittnade även om att det inte stannade vid enbart föreställningar, då 
dem uppfattade att särbehandling utifrån kön förekom där männen premierades framför 
kvinnorna. Denna uppfattning skilde sig mellan perspektiven, där första linjens chefer inte såg 
någon särbehandling utifrån kön. Framträdande resultat var även att majoriteten av informanterna 
inte hade ett integrerat internt jämställdhetsarbete på sina arbetsplatser. Samtliga informanter 
uppgav att de såg ett behov av detta arbete, men det beskrevs generellt inte vara något som 
prioriterades. Således drogs slutsatsen att det fanns ett behov av ett ökat internt jämställdhetsarbete 
inom socialtjänsten.  
 
Nyckelord: Socialt arbete, jämställdhet, jämställdhetsarbete, könsstereotyp 
 
 
  



Abstract 
Title: ”It is not politically correct to forget such a matter” 
 
Authors: Amanda Johansson & Oscar Jansson 
 
Social workers are an occupational group who usually work close to people in different vulnerable 
life situations. Therefore, it is of great importance to have a good approach as a social worker, 
where the customer is given the same conditions regardless of, for example, ethnicity, sexual 
orientation or gender. But what does it look like in the workplaces for social workers, are everyone 
equally valued there? This study focused on internal gender equality work from two different 
perspectives - first-line managers and employees. The purpose was to examine the professional 
social workers experiences in what changes or reproduces inequality and examine their experiences 
of the internal gender equality work in workplaces within the social services. The purpose has been 
examined qualitatively through six interviews, with three informants from each perspective. The 
collected data has been analyzed based on various theoretical concepts as well as Hirdman's gender 
theory, which has been the main perspective. The interviews showed that stereotypical beliefs 
based on gender was prevalent in the workplaces. The employees testified that it did not stop at 
beliefs alone, as they found that special treatment based on gender occurred where the men was 
rewarded ahead of the women. This experience differed between the perspectives, where first-line 
managers did not see any special treatment based on gender. Prominent results were also that the 
majority of the informants did not have integrated internal gender equality work at their 
workplaces. All informants stated that they saw the need for this work, but generally it was not 
described as being a priority. Our conclusion was that there was a need for increased internal 
gender equality work within the social services.  
 
Keywords: Social work, equality, equality work, gender stereotype 
 
 
  



Förord 
Först och främst vill vi tacka våra informanter som tagit sig tid att delta i denna studie, med ett 
stort intresse och engagemang. Ett tack till vår handledare, Ulla Rantakeisu, som guidat oss i vår 
forskningsprocess. Våra goda vänner Olle och Otto har varit ett stort stöd och bidragit med många 
givande diskussioner. Det är vi mycket tacksamma för. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 
respektive sambos som valt att stanna kvar trots otaliga timmar på universitetets bibliotek. 
 
Vi författare har tagit ett lika stort ansvar i uppsatsens samtliga delar och vill till sist tacka varandra 
för ett gott samarbete. 
 
Karlstad, 5 juni 2019 
Amanda Johansson & Oscar Jansson 
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1. Introduktion 

1.1 Sverige och jämställdhet 

År 2007 rankades Sverige som det mest jämställda landet i världen enligt The Global Gender Gap 
Report (World Economic Forum 2007). Numer återfinns Sverige på tredje plats och har passerats 
av Island och Norge på rankingen (World Economic Forum 2018). Tillsammans med Belgien, 
Danmark, Frankrike, Lettland och Luxemburg tillhör Sverige den skara länder med maximala 100 
poäng på det index som The World Bank (2019) tagit fram, som utifrån indexets mätinstrument 
indikerar ekonomisk jämställdhet.  
 
I oktober 2015 överlämnade Jämställdhetsutredningen betänkandet Mål och myndighet - en effektiv 
styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) till dåvarande jämställdhetsministern Åsa Regnér. 
Utredningens uppdrag var bland annat att analysera och bedöma hur effektivt en 
jämställdhetssatsning mellan åren 2007–2014 genomfördes. I utredningen lämnades även förslaget 
att en jämställdhetsmyndighet skulle inrättas (SOU 2015:86). Den 1 januari 2018 realiserades detta 
och myndighetens uppdrag är att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken 
och att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag 
(Jämställdhetsmyndigheten 2019a).  
 
Sedan 1994 är jämställdhetsintegrering Sveriges huvudsakliga strategi för att realisera de 
jämställdhetspolitiska målen, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska prägla beslut inom 
samtliga politikområden (Jämställdhetsmyndigheten 2018). Jämställdhetsintegrering är inte en 
metod, utan fungerar som en strategi för att strukturera arbetet med att se till att 
jämställdhetsfrågorna finns med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet. Det handlar om 
att synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika beslut får för kvinnor respektive män. Detta 
för att utveckla kunskap som ska ligga till grund för utformningen av verksamheters planering, 
genomförande och utveckling på alla nivåer (Jämställdhetsmyndigheten 2018). 
Jämställdhetsintegrering innebär därmed att varje departement och politikområde har ansvar för 
jämställdhet inom sitt ansvarsområde, där verksamhetsanpassade mål ska formuleras samt att 
uppföljning och utvärdering ska genomföras (Proposition 2005/06:155). Att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är det övergripande målet för svensk 
jämställdhetspolitik, där bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk 
jämställdhet är delmål som är knutna till det övergripande målet (Jämställdhetsmyndigheten 
2019b). Det finns olika sätt att mäta jämställdhet, och inledningsvis finns skäl att nämna kvantitativ 
jämställdhet då den har fokus på könsfördelningen inom ett yrke eller på en viss position (Jämställ.nu 
2013). 

1.2 Socionomyrket - en könssegregerad arena 

År 2018 var antalet yrkesverksamma socionomer i Sverige 50 400 (Statistiska Centralbyrån [SCB] 
2018). I rapporten Arbetskraftsbarometern 2018 (SCB 2018) presenteras statistik som visar att 86 
procent av de yrkesverksamma var kvinnor och 14 procent var män. Socialt arbete har alltid 
kännetecknats som ett kvinnligt arbete och varit starkt kvinnodominerat (Kollind 2003). Arbetet 
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har generellt bedömts mest lämpligt att utföras av kvinnor, då kvinnor ansetts inneha egenskaper 
av mer moralisk karaktär. Dessa “kvinnliga” egenskaper har betraktats vara användbara i syftet att 
vårda de hjälpbehövande. Socialt arbete grundar sig ursprungligen i ett välgörenhetsarbete av 
kvinnor som uteslöts från yrkesverksamhet, som genom denna gemensamhet fick möjligheten att 
bli verksamma (Kollind 2003). Yrkesområdet har genomgått stora förändringar över åren som gått, 
men något som ännu består är överrepresentationen av kvinnor. Akademikerförbundet SSR (2019) 
visar att det vårterminen 2019 var 4 958 kvinnor som ansökte till socionomutbildningen, medan 
det endast var 1 019 män. Detta visar på ett större intresse från kvinnor att utbilda sig till att bli 
socionomer. Även ute på arbetsplatserna är det en uppenbar ojämn könsfördelning där männen 
är i minoritet.  
 
Hur kommer det sig då att könsfördelningen är så ojämn? I tidigare forskning på området återfinns 
flera studier med fokus på minoriteten män inom traditionellt sett kvinnliga yrken, ett 
forskningsområde som fick sitt fäste i akademin på 1990-talet (Storm 2012). Simpsons (2005) 
studie visar att män inom kvinnodominerade yrken många gånger upplever en stigmatisering 
utifrån deras yrkesval. Männen har strategier för att undvika denna stigmatisering, exempelvis 
genom att inte berätta så mycket om sitt arbete till sin omgivning och gärna framhäva mer 
“manliga” sidor med professionen. Cross och Bagilhole (2002) visar också hur män inom 
traditionellt sett kvinnliga yrken antingen distanserar sig från sina kvinnliga kollegor eller 
rekonstruerar en ny typ av maskulinitet, genom att identifiera sig med deras “kvinnliga” yrkesval.  
 
Huruvida män har fördelar eller nackdelar av att vara en minoritet inom ett kvinnodominerat yrke 
råder det delade meningar om. Simpson (2005) visade å ena sidan en upplevd stigmatisering från 
männens perspektiv, men studien visar även att männen har en fördel genom större 
karriärmöjligheter än kvinnorna tack vare sitt kön. Ng och Wiesner (2007) redogör också för att 
män i minoritet har strukturella fördelar gentemot kvinnor på arbetsmarknaden, exempelvis att 
män tenderar bli anställda även om de är underkvalificerade för en tjänst i högre utsträckning än 
kvinnor. Denna fördel inom kvinnodominerade yrken beskriver Williams (1992) genom sin teori 
om “glasrulltrappan”, som innebär just att män betraktas mer lämpade för ledarpositioner och 
därför får fördel till dessa positioner framför kvinnor, trots att kvinnorna är i majoritet. Det finns 
dock studier som visar på en förändring vad gäller förväntningarna kring vad som anses vara ett 
“kvinnligt” respektive ett “manligt” yrke. Enligt Kullberg (2013), som har studerat manliga 
socionomers karriärval, har männen sedan tidigare strävat efter ledarpositioner och bra lön i sitt 
val av yrke. Men denna trend verkar nu ha brutits då män i större utsträckning strävar efter mer 
tid till familjen och prioriterar arbetsinnehåll framför arbetsposition. Har män fortsatt fördelar 
inom kvinnodominerande yrken? Eller håller nämnda trenden i sig och går vi mot mer jämställda 
arbetsplatser? 

1.3 Jämställdhetens olika skepnader 

Inom begreppet jämställdhet finns olika förgreningar som beskriver begreppet utifrån olika 
aspekter. Exempelvis skiljer sig kvalitativ och kvantitativ jämställdhet åt, något som är centralt i 
detta arbete för förståelsen av den ojämna könsfördelningen inom socionomyrket. Som även tas 
upp inledningsvis så är det vid kvantitativ jämställdhet fokus på andelen män och kvinnor inom 
ett yrke eller på en viss position (Jämställ.nu 2013). Om andelen kvinnor alternativt män är mer än 
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60 procent betraktas det inte som kvantitativt jämställt. Vad gäller andelen kvinnliga socionomer 
på 86 procent är det en tydlig ojämn fördelning, det vill säga yrket är inte kvantitativt jämställt. Sett 
ur en kvalitativ jämställdhetsaspekt fokuseras istället på de könsstrukturer som finns på arbetsplatsen 
och huruvida de olika könen har samma villkor och inflytande inom alla fält (Jämställ.nu 2013). I 
denna kvalitativa studie lämpar det sig främst att använda en kvalitativ aspekt på jämställdheten. 
Detta då vi vill få en ökad insikt och förståelse för dessa strukturer, föreställningar och normer 
kring respektive kön snarare än att studera ämnet statistiskt. 
 
I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån två perspektiv genom att studera erfarenheter av 
jämställdhetsarbetet utifrån chefer i första linjen och från arbetstagares respektive perspektiv. Vi 
ville titta närmare på om och hur erfarenheter skiljer sig åt mellan arbetspositioner i en 
arbetsorganisation. Första linjens chefer ansvarar för att integrera jämställdhetsarbetet på 
arbetsplatsen, medan arbetstagarna är dem som genomgår integreringen.  
 
Callerstig (2014) har studerat integreringen av jämlikhetsstrategier i två kommuner och en statlig 
myndighet. Studien visar att integreringen av jämställdhetsarbetet på arbetsplatser är viktig för att 
skapa en insikt i hur organisationer inom offentlig sektor är en del i att bibehålla samt reproducera 
ojämlikheten mellan könen. Genom att belysa detta visar Callerstig även på att förändring kan 
åstadkommas i dessa könsstrukturer. Dock är denna integrering inte helt okomplicerad då den kan 
resultera i konflikter på arbetsplatsen (Callerstig 2014). Integrering av jämställdhetsarbete fångade 
vårt intresse och en nyfikenhet väcktes kring huruvida första linjens chefer respektive 
arbetstagarnas erfarenheter och upplevelser skiljer sig från varandra. Därför avser vi att fokusera 
på detta i vår uppsats och därigenom skapa oss en djupare förståelse och kunskap på området. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka yrkesverksamma socionomers erfarenheter av vad som 
förändrar eller reproducerar ojämställdhet och undersöka deras erfarenheter av det interna 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatser inom socialtjänsten. Uppsatsen utgår utifrån två perspektiv - 
första linjens chefer samt arbetstagare. Detta syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 
 

- Vilka föreställningar finns om kön på arbetsplatserna? 
- Hur erfar socionomerna det interna jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och skiljer sig 

dessa erfarenheter mellan första linjens chefer och arbetstagare? 
- Vad är det för faktorer som förhindrar respektive underlättar integreringen av 

jämställdhetsarbete? 

1.5 Uppsatsens avgränsningar genom centrala begrepp 

Med begreppet första linjens chef avses “[...] chefer som direkt leder en verksamhet vid en enhet eller 
avdelning” (Petersson 2006, s. 164). Detta vill vi klargöra för att inte blanda ihop begreppet med 
ett nära besläktat uttryck, “mellanchef” - som avser chefer som har chefer både under och över sig 
(Petersson 2006). Detta innebär att första linjens chef är chefen som arbetar närmast arbetstagare. 
När det i uppsatsen refereras till begreppet chefer så syftas det följaktligen till första linjens chefer. 
Med arbetstagare avses således anställda som ej är chefer. 
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Det mest centrala begreppet för studien är jämställdhet. Mark (2007) beskriver att begreppet infördes 
med syftet att samtala mer om kön och jämlikhet. Begreppet betyder just jämlikhet mellan könen. 
Jämlikhet i sin tur innebär att alla människor har samma värde, rättigheter och skyldigheter. 
Författaren beskriver även jämställdhetspolitiken i vårt samhälle och dess syfte att omfördela 
makten mellan könen. Detta menar Mark skulle resultera i en jämnare könsfördelning på 
arbetsplatserna och att normen kring vad som anses vara “kvinnliga” respektive “manliga” yrken 
skulle suddas ut. Detta är aktuellt för studien då socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke och kan 
därför anses “kvinnligt”. 
 
I uppsatsen läggs fokus på det interna jämställdhetsarbetet och med detta syftas jämställdhet i 
personalgruppen och på arbetsplatsen. När det syftas jämställdhet i service och tjänster gentemot 
kunder och brukare talas det i denna uppsats istället om extern jämställdhet (Jämställ.nu 2014).  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för forskning som på olika sätt knyter an till jämställdhet i organisationer. 
Dels fokuseras det på könsfördelning, som har visat sig vara en central del inom området, men 
fokus ligger även på jämställdhetsarbete. 

2.1 Män inom kvinnodominerade yrken  

Som nämnts tidigare i uppsatsen har socialt arbete alltid kännetecknats som ett kvinnligt arbete 
och varit starkt kvinnodominerat (Kollind 2003). Så har det även fortsatt, då män endast utgör 14 
procent av yrkesverksamma socionomer år 2018 (SCB 2018). Män är således en minoritet inom 
socionomyrket, och fenomenet män inom kvinnodominerade yrken är ett tidigare beforskat område. 
Simpson (2005) identifierar tre olika grupper av män som arbetar inom kvinnodominerade yrken: 
seekers, finders och settlers. Seekers är de män som aktivt väljer ett “kvinnligt” yrke och finders är 
de som passivt väljer ett kvinnodominerat yrke, de söker alltså inte arbetet aktivt utan beskriver 
det som att “det bara hände”. Settlers är den sista gruppen och det är de män som känner att de 
hittat rätt yrke efter en tid av missnöje inom mer traditionellt manliga yrken. Detta trots att 
yrkesvalet inneburit sämre lön- och karriärmöjligheter (Simpson 2005).  
 
Cross och Bagilhole (2002) redovisar för hur maskulinitet definieras, konstrueras och upprätthålls 
av män som arbetar inom kvinnodominerade yrken i situationer där den maskulina identiteten 
ifrågasätts av såväl män som kvinnor. Männens oro över andra mäns åsikter avseende deras 
yrkesval fick dem att hemlighetshålla eller delvis dölja vilket typ av arbete de hade (Cross & 
Bagilhole 2002). Williams (1992) förklarar att om män inom dessa kvinnodominerade yrken 
diskrimineras utifrån deras yrkesroll, så sker dessa diskrimineringar utanför deras profession. Väl i 
arbetsgruppen så tenderar män att bli accepterade av sina handledare och kollegor, de integreras 
väl i arbetskulturen och får förtur i anställnings- och befordringsfrågor (Williams 1992). Dessutom 
när “employment equity directives”, det vill säga krav på jämlikhet bland anställda, blir starkare så 
tenderar det att gynna män i kvinnodominerade yrken, men inte kvinnor i mansdominerade yrken 
(Ng & Wiesner 2007).   

2.2 Könsstrukturer i organisationer 

Att män har fördelar inom kvinnodominerade yrken har sedan tidigare konstaterats (Ng & Wiesner 
2007; Simpson 2005; Williams 1992). Abrahamsson (2002) beskriver att vad män gör värderas 
högre än det som kvinnor gör och att det vid konflikter i en organisation anses vara lättare att ha 
med män att göra, än kvinnor. Organisationer präglas av regler och normer som upprätthåller en 
segregering könen emellan (Abrahamsson 2002), något som kan vara på väg att förändras. Kullberg 
(2013) menar att männen nu istället väljer en så kallad horisontell karriär snarare än en vertikal 
karriär, likt Simpsons (2005) tidigare nämnda grupp settlers. Detta i motsatt förhållande till Williams 
(1992) “glasrulltrappa” som nämnts tidigare i uppsatsen. Denna trend ses dock inte utifrån att 
kvinnor avancerat i organisationshierarkin i fråga om jämställdhet. Utan det är mäns val och reträtt 
från ledarpositioner som gjort det möjligt för kvinnor att få plats i “glasrulltrappan” till en vertikal 
karriär, samtidigt som män fortfarande återfinns i de mer attraktiva delarna inom sin profession 
(Kullberg 2013). Dagens organisationer agerar och fungerar annorlunda än förr i tiden, men dagens 
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sätt att arbeta på är fortfarande uppbyggda kring strukturer som är till fördel för män (Correll 
2017).  
 
En studie av Wahl (2003), som studerat karriärutvecklingen för kvinnor inom mansdominerade 
yrken, visar att de olika förväntningarna som finns på respektive kön påverkar dels val av yrke, 
men även ens möjligheter till att satsa på sin karriär. Detta på grund av att män får ett större stöd 
och uppmuntran till denna satsning än vad kvinnor får (Wahl 2003). Kvinnor hindras och 
begränsas i arbetslivet genom diskriminering och stereotypisering, där nästan samtliga av 
kvinnorna i Wahls studie hade upplevt någon form av direkt eller indirekt diskriminering. Wahl 
(2003) skiljer på dessa begrepp genom att direkt diskriminering är det som kvinnorna själva beskrev 
som särbehandling i negativ riktning på grund av kön. Indirekt diskriminering däremot är kvinnornas 
upplevelser av annorlunda behandling eller villkor, utifrån kön, utan att ordet diskriminering 
definierats. Studien visar även på hur kvinnor upplevs skilja sig från män i form av en annan 
rationalitet, ett annat sätt att tänka och se på saker samt bidra till en bättre arbetsmiljö på en 
mansdominerad arbetsplats (Wahl 2003). Kvinnor beskrivs exempelvis ha en mer omsorgstagande 
rationalitet och ha lättare för att se saker ur ett helhetsperspektiv, ett perspektiv som män beskrivs 
sakna. 
 
Huruvida en jämnare könsfördelning skulle förändra dessa könsstrukturer har Bergman (2004) 
problematiserat. Studien visar att andelsmässig integrering utifrån kön inte hindrar att villkoren 
skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Till exempel när kvinnor återfinns i lägre positioner i en 
organisation och positionen fortsätter att innehas av kvinnor då den är kvinnligt könsmärkt, trots 
den jämna könsfördelningen, då kan vi tala om en segregerad integrering. Könsintegrering och 
könssegregering är på olika sätt relaterade till varandra och det ena behöver inte utesluta det andra. 
Att kvinnor och män utgör lika stora andelar i en organisation (kvantitativ jämställdhet) behöver 
inte innebära att de har samma villkor och förutsättningar i arbetslivet (Bergman 2004). Detta är 
något som även kan styrkas med tidigare forskning som visar hur män inom kvinnodominerade 
yrken uppvisar beteendemönster som fortsatt vidmakthåller könsstrukturer (Cross & Bagilhole 
2002; Simpson 2005).  

2.3 Integreringen av jämställdhetsarbete 

Att integrera jämställdhetsarbete på arbetsplatser inom offentlig sektor är en viktig del i syftet att 
utmana de rådande könsstrukturerna i samhället (Callerstig 2014). Callerstigs studie visar att 
jämställdhetsarbete är en mycket användbar strategi för att arbetstagarna ska få en förståelse och 
en insikt i hur de själva är en del i att reproducera och upprätthålla denna ojämlikhet mellan könen. 
Vanligt förekommande på arbetsplatser är att sträva mot konstellationer där både en kvinna och 
en man är med i mötet med en kund, i syftet att män och kvinnor har olika egenskaper och därav 
skulle komplettera varandra i arbetet (Herz 2012; jfr. Angervall 2005). Detta är ett arbetssätt där 
åtskillnad görs av de bägge könen och på så vis vidmakthålls könsstrukturer. Herz (2012) studie 
visar även på hur socialsekreterare strävar efter att göra individuella bedömningar men på grund 
av okunskap kring kön och jämställdhet påverkas bedömningarna, där normativa föreställningar 
kring könen har effekt på socialsekreterarens bedömning. Den nämnda studien bekräftar även vad 
Callerstig (2014) konstaterat, då denna studie visar på att jämställdhet inte belyses eller 
problematiseras på socialkontor och att bristen av ifrågasättande resulterar i att de reproducerar 
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och upprätthåller dessa befintliga strukturer. På så vis blir det tydligt hur det interna 
jämställdhetsarbetet går hand i hand med det externa arbetet, något som även detta citat bekräftar: 
 

För att kunna arbeta med integrering av jämställdhet/genus externt krävs ett väl fungerande 
internt jämställdhetsarbete som inte stannar vid förbättringar av obalanser. Kunskaperna 

måste vara internaliserade i den egna organisationen för att kunna föras vidare.  
(SOU 2005:66, s. 252) 

 
Bland tidigare studier inom det specifika forskningsområdet internt jämställdhetsarbete är ett 
återkommande tema svårigheterna att integrera ett jämställdhetsarbete, då det visat sig kunna 
innebära både konflikter och motstånd (Callerstig 2014; Amundsdotter 2009; Forssell & Scholten 
2013; Sjöberg Forssberg 2016; Callerstig et al. 2011). Motståndet kan se ut på olika sätt men kan 
vanligtvis grunda sig i en kulturkrock i samband med integreringen, när en mer genusmedveten 
kultur möter en ojämställd kultur i en arbetsorganisation. Krocken sker på grund av att 
jämställdhetsintegreringen medför ett ifrågasättande av nuvarande könsstrukturer i organisationen 
vilket kan väcka känslor och skapa ett motstånd, vilket i sin tur försvårar integreringsarbetet 
(Sjöberg Forssberg 2016). Andra hinder i integreringen av jämställdhetsarbetet kan vara brist på 
tid och engagemang. Detta är något som Callerstig et al. (2011) lyfter som problematiskt då det 
resulterar i att organisationer väljer jämställdhetsintegreringen som sin strategi men sedan inte har 
tid eller engagemang nog att finna verktygen för att använda sig av strategin i praktiken (jfr. Herz 
2012).  
 
Att integrera ett jämställdhetsarbete anses ur ett chefsperspektiv inte alltid vara nödvändigt då dem 
inte ser ett behov av det (Angervall 2005). Angervall, som intervjuade chefer inom ett stort företag 
och på ett universitet, visar att chefers lösning vid en eventuell ojämställdhet kan vara att skapa en 
jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Samma studie visar att många ledare upplever sig inte ha 
tillräckliga kunskaper på området för att kunna ta ansvar för en integrering av jämställdhetsarbete. 
Att besitta kunskap på området är viktigt för såväl chef som medarbetare. Genom kunskap kring 
jämställdhet och genus kan diskussioner föras och först då skapas uppfattningar om den egna 
arbetssituationen för att sedan kunna ifrågasätta rådande strukturer och kulturer i sin organisation 
(Amundsdotter 2009). Amundsdotters studier visar att det inte behövs en grupp bestående av både 
män och kvinnor för att kunna diskutera jämställdhet, utan att det lika väl kan diskuteras i en grupp 
med enbart det ena könet. Detta kan vara värt att lyfta utifrån fokuseringen på socialt arbete, ett 
kvinnodominerat yrke. 

2.4 Resultatet av ett integrerat jämställdhetsarbete 

Jämställdhetsarbetet i praktiken kan se ut på olika sätt men vanligt förekommande är någon typ av 
utbildning, där genusutbildning är den mest centrala (Callerstig 2014). Som beskrivits tidigare i 
detta kapitel, så är jämställdhetsintegreringen en viktig del i att medvetandegöra de könsstrukturer 
som resulterar i en ojämlikhet mellan könen. Bland tidigare forskning lyfts också andra fördelar 
med ett integrerat jämställdhetsarbete. Ett integrerat jämställdhetsarbete är en viktig del för 
arbetsgruppen då arbetet bidrar till jämbördiga relationer och tillit mellan kollegorna, där alla ges 
en ökad möjlighet till lika ansvar i arbetet (Amundsdotter 2009). En annan studie av Johansson 
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och Abrahamsson (2018) visar även att jämställdhet i organisationer är en mycket central 
förutsättning för inlärning och förståelse av arbetsplatser. Samma studie visar även på att det inte 
räcker att ha formella strategier och praxis för att uppnå detta, utan att det även krävs arbete med 
de informella delarna i arbetet som exempelvis arbetsplatskulturer (Johansson & Abrahamsson 
2018). 
 
Frågan är dock i vilken utsträckning som jämställdhetsarbetet resulterar i en mer jämställd 
verksamhet. Återkommande bland tidigare forskning är nämligen studier som visar på svårigheter 
att mäta resultatet av integreringen för att säkerställa jämställdheten i organisationen (Sjöberg 
Forssberg 2016; Rosenberg & Iwarsson 2007). Svårigheten grundar sig i hur processer mellan 
människor ska fångas och utifrån dessa skapa mätbara siffror (Sjöberg Forssberg 2016). 
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3. Teoretisk referensram 
Inom valt forskningsområde är det tydligt att genus och kön är centrala begrepp. Det finns en mängd 
olika aspekter och diskussioner utifrån dessa begrepp. Bland annat diskuteras det huruvida kön är 
socialt konstruerat, vad segregation och ojämlikhet mellan könen innebär men även vad 
genusperspektiv har för betydelse i en verksamhet. Begreppen är betydelsefulla i denna studie och 
därför är det av vikt att skapa sig en förståelse och kunskap kring dessa, utifrån en teoretisk 
referensram. Genom denna grund möjliggörs användandet av teorier och dess begrepp för att 
tolka, analysera och diskutera resultatet. 
 
I denna uppsats avser vi att tolka det empiriska materialet i ljuset av Hirdmans (1988) genusteori. 
Hirdman beskriver begreppet genus som ett sätt att skilja det sociala/kulturella könet från det 
biologiska könet. Hirdman anser att användningen av begreppet genus möjliggör att sätta namn 
på den förståelse och kunskap vi skapat kring kvinnligt och manligt och hur vi ständigt konstruerar 
innebörden av kön; vad som är manligt och kvinnligt. Mattsson (2015) beskriver hur enskilda 
tolkningar och erfarenheter binds samman och därigenom skapas en gemensam verklighet av 
antaganden. Således menar Mattson att föreställningar skapas om vad som är manligt och kvinnligt, 
där dessa föreställningar anses vara “sanningen” och blir därigenom av tvingande karaktär. En 
föreställning om hur könen är, skapar istället ett bör. På så vis tenderar gemensamma föreställningar 
att bli verkliga och ställa krav på respektive kön (Mattsson 2015). Den ständiga konstruktionen av 
könens innebörd och dessa föreställningar kring specifika mönster och företeelser kopplade till 
kön beskriver genussystemet. Detta begrepp är centralt i Hirdmans (1988) genusteori. Genom detta 
genussystem rangordnas och struktureras könen upp. Systemet har lagt grunden även för andra 
sociala ordningar i samhället, exempelvis den politiska och ekonomiska. Genussystemet grundar 
sig i två olika logiker där den första är dikotomin. Med detta menas att inte blanda det som anses 
manligt respektive kvinnligt, vikt läggs istället vid att särhålla könen. Kvinnor har sin plats, sin roll 
och sina egenskaper medan män har sitt. Den andra logiken uppstår som en följd av dikotomin 
och det är hierarkin. Kvinnorna blir underordnade männen då män utgör norm (Hirdman 1988). 
 
Denna genusordning är så stark att den kan liknas vid ett kontrakt mellan de båda könen, menar 
Hirdman (1988). Genuskontrakt är ett centralt begrepp inom teorin. Dessa kontrakt finns på olika 
nivåer i interaktionen mellan människor, i form av reproduktionsprocesser. Dessa nivåer namnger 
Hirdman som kulturell överlagring, social integration samt socialisering. Kulturell överlagring beskrivs 
vara tankefigurerna om vad som är manligt och kvinnligt, social integration exemplifieras med 
institutioner eller arbetsdelningen mellan könen och socialiseringen beskrivs som den direkta 
inlärningen. Genuskontrakten definierar på ett detaljerat plan exempelvis relationen mellan könen 
och vad för egenskaper respektive kön har. Hirdman menar att ju starkare dikotomin i samhället 
(hålla isär könen) är, desto mindre ifrågasätts maktordningen. Vidare menar Hirdman även att vi 
bör arbeta med att problematisera dessa invanda föreställningar då det är dessa som skapar 
maktordningen mellan könen (Hirdman 1988). 
 
För att skapa sig en förståelse och inblick i de processer som sker kring könsordningen i 
organisationer kan Wahls (2003) definition av begreppet könsstruktur vara användbar. Wahl 
definierar könsstruktur som ett begrepp som innefattar de olika sätt som organisationer uttrycker 
sin åtskillnad av kön på. Detta tar sig uttryck på tre olika sätt, nämligen genom, 1) antalsmässig 
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fördelning mellan kvinnor och män i en organisation; 2) grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och 
positioner och 3) hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt (Wahl 2003). Definitionen 
av begreppet gör det möjligt att finna skillnader mellan organisationer utifrån aspekten kön. 
 
För att förklara de könsordnande processer som finns i samhället, där män är de som besitter mest 
makt, resurser och positioner, kan även begreppen homosocialitet och heterosocialitet vara användbara 
(Holgersson 2006). Lipman-Blumens (1976) teori om homosocialitet grundar sig i att män besitter 
maktpositionerna i samhället och kan därigenom få sina behov tillgodosedda genom kontakt med 
enbart män. Därför identifierar sig män med och orienterar sig mot andra män, så kallat 
homosocialitet (Lipman-Blumen 1976). Av samma anledning ser även kvinnor en större möjlighet 
till resurs och makt genom att orientera sig mot män, vilket resulterar i att även kvinnor väljer män 
framför andra kvinnor. Detta fenomen beskrivs som heterosocialitet (Holgersson 2006). På så vis 
är även kvinnor en del i att vidmakthålla den könsordning som råder i samhället. 
 
Tidigare nämnda teorier och begrepp har främst sin koppling till kön och genus, men då integrerat 
arbete på arbetsplatserna studeras är det även av vikt att fördjupa sig i processer inom 
organisationer. Följande begrepp från Alvesson (2013) användes i syfte att tolka resultatet. 
Alvesson skriver om hur organisationer arbetar för att beskriva sig själva i positiva termer och 
värderar att framstå som politiskt korrekta. Alvesson skiljer här på begreppen grandiositet och 
skyltfönster som bägge förklarar detta fenomen. Grandiositet innebär att organisationen fokuserar 
på en image utåt som är förskönad och främst i syfte att imponera. Imagen är kanske inte helt 
sanningsenlig men heller inte helt orimlig. Förändringar sker utåt sett, utan att det förändrar något 
inom organisationen i övrigt. Detta fungerar i syftet att imponera, men skapar många gånger 
problem då kontrasten mellan fasad och verklighet blir för stor och resulterar i orimliga 
förväntningar och besvikelse. Detsamma gäller skyltfönsterarrangemang. Alvesson (2013) 
beskriver hur dessa inte enbart syftar till att imponera, utan mer i syftet att inte avvika från normen. 
Att efterlikna andra organisationer, vad gäller exempelvis jämställdhetsplaner, är ett sätt att framstå 
som att ha koll på läget trots brist på såväl tid som kunskap på området. Huruvida det egentligen 
är välfungerande eller effektivt utifrån organisationen är inte klarställt, men det görs för att framstå 
som legitim.  
 
Begreppet agendasättande makt används av Alvesson (2013) för att ur ett maktperspektiv beskriva 
en metod som chefer kan använda mot sin arbetsgrupp. Genom att undvika frågor och hindra 
specifika debatter kan denne avgöra vad som ska vara på agendan och inte. Chefen kan också se 
till att komma undan vissa frågor genom att hänvisa till tidsbrist, fel sammanhang eller enkelt 
hänvisa till att frågan kan lyftas igen vid ett senare tillfälle. Ett annat exempel på makt benämner 
Alvesson (2013) som ideologisk makt, där chefen genom att vidmakthålla en särskild kultur eller 
tankesätt på arbetsplatsen kan behålla makten. Ett exempel som lyfts är att bibehålla en kultur med 
stereotypa föreställningar mellan könen, där kvinnor ser sig som underordnade av naturen och 
därigenom inte ifrågasätter ojämställda strukturer på arbetsplatsen. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs uppsatsens metod. Valet av den kvalitativa metoden, urvalsprocessen och 
datainsamlingen redovisas under separata rubriker. Vidare beskrivs analysmetoden och kapitlet avslutas 
med reflektioner kring uppsatsens metod under rubrikerna kvalitetsaspekter och etiska överväganden. 

4.1 Kvalitativ metod 

Innebörden av begreppet metod kan förklaras som sätt att få saker gjorda (Levin 2008). I 
forskningen görs en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Några vanliga skillnader mellan 
dessa beskrivs vara att kvalitativ metod syftar till ord, närhet och kontextuell förståelse, där 
motsatsorden avseende den kvantitativa metoden är siffror, distans och generalisering (Bryman 
2018). Den kvalitativa metoden kan avse ett induktivt arbetssätt som istället för förklaringar strävar 
mot tolkning och förståelse, där en forskare ofta gör sig synlig i sin analys och värdering av sina 
resultat (Levin 2008). Utifrån syftet, att undersöka yrkesverksamma socionomers erfarenheter av 
vad som förändrar eller reproducerar ojämställdhet och undersöka deras erfarenheter av det 
interna jämställdhetsarbetet på arbetsplatser inom socialtjänsten, ansågs en kvalitativ metod 
lämplig då den strävar mot tolkning och förståelse. Vi ämnade genom närhet till forskningsämnet 
skapa kontextuell förståelse snarare än att från distans söka ett generaliserbart resultat.  
 
Vardagslivsforskning har för avsikt att empiriskt utforska avgränsade vardagsverkligheter 
(Eliasson-Lappalainen & Szebehely 2008). Inom denna genre av kvalitativ forskning urskiljer sig 
tre olika inriktningar, där en av dessa är att forska i ett synliggörande syfte. Det innebär att forskaren 
ämnar beskriva och synliggöra särskilda kulturer i vårt samhälle (Eliasson-Lappalainen & Szebehely 
2008). I valet av kontext (se vidare beskrivning under nästkommande rubrik) och i tidigare nämnda 
syfte, där vi ämnar beskriva och synliggöra erfarenheter, ansågs det stämma överens med en 
synliggörande vardagslivsforskning. 

4.2 Urval 

Efter valt forskningsområde bör en avgränsning ske över vilken kontext som ska undersökas, ett 
så kallat kontexturval (Bryman 2018). Uppsatsens kontext avgränsades till socialtjänst. Övriga 
avgränsningar var att vi åtminstone ville genomföra sex stycken intervjuer där det skulle finnas tre 
representanter från vardera perspektiv - första linjens chef och arbetstagare. Som utgångspunkt 
fokuserades det inte på att undersöka en enskild kommun, men vid urvalet av deltagare slutade det 
med att samtliga informanter var verksamma i samma kommun, en mellanstor kommun i 
mellansverige. Med hänsyn till informanternas anonymitet namnges inte den aktuella kommunen 
i uppsatsen, därav den vaga beskrivningen. 
 
Vid sökandet av deltagare började således deltagarurvalet. Denna process utmynnade i flera olika 
typer av urval. Till en början rörde det sig om ett bekvämlighetsurval, som används när deltagarna är 
lättillgängliga för forskaren (Bryman 2018). Vi började med att lägga ut en förfrågan i en Facebook-
grupp riktad till socionomer med tusentals medlemmar, med en förfrågan om någon kunde tänka 
sig att ställa upp på intervju. Detta för att vi enkelt nådde ut till många möjliga informanter på en 
och samma gång och när denna möjlighet fanns några knapptryck bort ansågs det överensstämma 
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med ett bekvämlighetsurval. Två stycken socionomer, bägge arbetstagare och från samma 
kommun, svarade via Facebooks chattfunktion att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  
 
Då annan respons uteblev på inlägget påbörjades ett målstyrt urval när det kom till sökandet av 
första linjens chefer, som beskrivs vara att informanter väljs på grund av kriterier som gör det 
möjligt att besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman 2018). Kriterierna på dessa chefer var att 
de skulle vara socionomer samt att deras anställda skulle vara yrkesverksamma socionomer, i övrigt 
uppfyllde de kriterierna genom att vara första linjens chefer. Då de två tidigare nämnda 
informanterna var från samma kommun så började letandet i denna, då det ansågs att möjligheten 
att få ett mer trovärdigt resultat skulle vara större om samtliga informanter var från samma 
kommun. Vi letade telefonnummer på kommunens hemsida till chefer som förmodades arbeta i 
första linjen och ringde dem i den ordning vi fann deras nummer, helt utan någon strategisk 
ordning i letandet. Ingen av cheferna svarade, utan vi lämnade samtliga ett meddelande och 
skickade även ut en förfrågan via mejl. Efter att några chefer svarade att en intervju inte var möjlig 
sett till tidsaspekten, så fick vi under loppet av en enda eftermiddag tre mejl där samtliga kunde 
tänka sig att ställa upp. 
 
För att få tag på en ytterligare arbetstagare, mejlades samtliga första linjens chefer vi varit i kontakt 
med tidigare. Detta för att se om någon av deras anställda kunde tänka sig att ställa upp för en 
intervju. Detta är ett tydligt exempel på ett så kallat snöbollsurval (Bryman 2018). Däremot 
mejlades inte de tre chefer vi redan bestämt intervju med för att undvika någon slags 
beroendeställning för den sista arbetstagaren. Två dagar efter att dessa mejl skickats ut kom ett 
samtal från en arbetstagare, som var verksam i den aktuella kommunen, som blivit kontaktad av 
sin chef och kunde tänka sig att ställa upp för en intervju.  

4.3 Datainsamling 

Inom socialvetenskaperna finns tillgång till en mängd datainsamlingsmetoder och analysmetoder 
(Levin 2008), där intervjuer är en av de vanligaste formerna av datainsamling. Forskningsintervjun 
bygger på vardagslivets samtal och det är i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade 
som kunskap skapas (Kvale & Brinkmann 2014). Dessa kan ske genom såväl öppna som hel- eller 
halvstrukturerade (Levin 2008). I denna uppsats användes den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, 
som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver lägger tonvikt på informantens uppfattning av ett 
ämne och nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. Målet beskrivs vidare vara att 
erhålla skildringar av informantens livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens innebörd 
(Kvale & Brinkmann 2014), vilket gick i linje med uppsatsens syfte.  
 
Denna typ av intervju genomförs vanligtvis med hjälp av en intervjuguide, med fokus på vissa 
teman och innehåller förslag till öppna frågor att ställa (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden 
skapades utifrån uppsatsens syfte, införskaffad förkunskap kring det valda ämnet och hur vi på 
bästa sätt kunde förvärva kunskap av våra informanter. Två olika intervjuguider skapades, en 
avseende första linjens chefer och en avseende arbetstagare. Guidernas teman var desamma i båda, 
men frågorna skiljde sig något beroende på om de var riktade till chefer eller arbetstagare. De två 
intervjuguiderna återfinns som bilagor i uppsatsen (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Frågorna fungerade 
som vägledare i intervjusituationen, där vi efter ställd fråga lät samtalet ta den riktning informanten 
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valde och ställde följdfrågor utifrån svaren. Även om de flesta frågor i intervjuguiden ställdes under 
intervjutillfällena så var de mest tänkta som förslag och ett stöd vid en möjlig situation där vi inte 
fick tillräckligt med svar från våra informanter.  
 
En kort introduktion till uppsatsens syfte och allmän information (utifrån en mall utformad av 
Karlstads universitet) om deltagandet mejlades ut (se Bilaga 3) till samtliga informanter innan 
intervjuerna ägde rum. Intervjuerna genomfördes sedan på respektive informants arbetsplats och 
spelades in med båda våra mobiltelefoner, för att minimera risken att stå utan en inspelad intervju 
till följd av att en telefon eventuellt inte lyckats spela in. För att kunna använda våra telefoner som 
inspelningsinstrument stängdes WiFi av och flygplansläget slogs på under intervjuerna. Efter varje 
intervju kopplades telefonerna till våra datorer och laddades upp på respektive hemkatalog via 
Karlstads universitets tjänster. Dessa åtgärder gjordes i syftet att minimera risken för att röja 
personuppgifter. Inför varje intervju försågs informanterna med ett informationsbrev (samma 
information som i tidigare nämnda mejl) och de fick också signera ett informerat samtycke, som 
förvarats undangömt där obehöriga ej haft tillgång till dem. Intervjuerna blev mellan 45–55 
minuter långa och inspelningen transkriberades sedan anonymiserat, det vill säga utan 
personuppgifter, och totalt blev det 100 sidor datamaterial att analysera. I hanterandet av 
personuppgifter har vi utgått ifrån Karlstads universitets (2019) riktlinjer avseende GDPR. 

4.4 Analysmetod 

I analysen av insamlat datamaterial användes en kvalitativ innehållsanalys. Metoden utvecklades 
för att behandla stora mängder data och används bland annat inom humanvetenskapen (Lundman 
& Hällgren Graneheim 2012). Metoden fokuserar på tolkning av texter, till exempel utskrifter av 
inspelade intervjuer. Genom kvalitativ innehållsanalys strävas det efter att beskriva variationer 
genom att påvisa skillnader och likheter i texten som analyseras. Likheter och skillnader uttrycks 
sedan med hjälp av kategorier och/eller teman på olika tolkningsnivåer (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012). 
 
I texter finns ett manifest innehåll och ett latent budskap (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
Det textnära och uppenbara innehållet som uttrycks på en beskrivande nivå är det manifesta 
innehållet. Det som sägs mellan raderna, det underliggande budskapet, och som uttrycks på en mer 
tolkande nivå är det latenta budskapet i texten. I sökandet på innehåll och budskap har vi utifrån 
vald metod haft en induktiv ansats, som innebär en förutsättningslös analys av texter som bland 
annat kan vara baserade på människors erfarenheter av något (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012). Syfte och frågeställningar har funnits med i bakgrunden i analysen (se beskrivning under 
nästkommande rubrik), men utöver det strävades det efter en induktiv ansats i möjligaste mån.  
 
Då kvalitativ innehållsanalys är tillämpbar på olika slags texter och att tolkningen kan ske på olika 
nivåer (Lundman & Hällgren Graneheim 2012), ansågs analysmetoden vara lämpad i denna 
uppsats. Syftet att undersöka skillnader och likheter mellan första linjens chefer och arbetstagare 
är ytterligare ett motiv till att använda kvalitativ innehållsanalys, då just variationer i text 
eftersträvades. Metoden kan också anpassas till olika syften och till forskarens erfarenhet och 
kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim 2012), vilket även det bidrog till valet av analysmetod.   
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4.4.1 Tillvägagångssätt i analys 

Vår process under den kvalitativa innehållsanalysen kan beskrivas genom följande sex steg: 
 

1. Vi började med att gå igenom de transkriberade intervjuerna en i taget för att välja ut våra 
meningsenheter, som Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver som meningar eller 
stycken som hör ihop baserat på innehåll och sammanhang. Meningsenheterna valdes 
utifrån syfte och frågeställningar och vi valde att “hellre fria än fälla” i våra val för att 
minska risken att något väsentligt skulle gå oss obemärkt förbi. I valet av meningsenheter 
kontrollerade vi kontexten som de befann sig i, alltså texten som kommer före och efter 
meningsenheterna, för att undvika att misstolka det som sagts. En meningsenhet betraktas 
inte som fri från sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
 

2. När meningsenheterna separerats från texten väntade en kondensering av dessa, vilket 
innebär en process att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att det centrala 
innehållet försvinner (Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  
 

3. I nästkommande steg abstraherades de kondenserade meningsenheterna genom att de 
tilldelades koder, etiketter som kort beskriver meningsenheternas innehåll. Att de 
abstraherades innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012). För abstraktionens giltighet kontrollerades alltid koderna mot både de 
kondenserade- och ursprungliga meningsenheterna.  
 

4. De ovan tre nämnda stegen genomfördes på samtliga intervjuer, en i taget. När vi således 
hade koder för varje intervju började arbetet med att finna likheter och skillnader mellan 
första linjens chefer och arbetstagare. För att strukturera upp materialet och underlätta 
letandet delades koderna in i tre teman utifrån vår intervjuguide: Jämställdhetsarbetet, 
särbehandling utifrån kön och könsfördelning. Ett tema fungerar som en röd tråd till meningar 
som återkommer i ett antal kategorier och ska svara på frågan: Vad handlar det här om? 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012). När indelningen var gjord letades skillnader och 
likheter i ett tema i taget, först i grupperna separat och sedan mellan grupperna. 
 

5. Under denna process insåg vi att mycket av det innehåll som föll inom de två temana 
särbehandling utifrån kön och könsfördelning på många sätt överlappade varandra. Utifrån det 
valde vi då att slå ihop dessa två teman till ett nytt, vilket vi gav namnet könsstrukturer. 
 

6. Ett tema kan därefter delas in i underteman (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
Utifrån våra utplacerade koder delades temat Jämställdhetsarbetet, som till större del 
representerar det manifesta innehållet i datamaterialet, in i följande underteman: Internt 
jämställdhetsarbete, Information och krav, Faktorer för integrering samt Är det jämställt?. Temat 
Könsstrukturer, som mer redovisar för det latenta budskapet i datamaterialet, delades in i tre 
underteman: Könsfördelningen, Stereotypa föreställningar om kön och Skilda förutsättningar för kön. 
Läsaren finner ovan nämnda teman och underteman tillsammans med förklarande texter 
och utvalda citat under resultatkapitlet senare i uppsatsen.   
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I ett försök att vara transparenta i denna process har vi nedan konstruerat en tabell (se Figur 1) för 
att visa hur vi utifrån de transkriberade citaten lyckats skapa våra teman och underteman till 
resultatkapitlet. Exemplet nedan är vägen till temat Könsstrukturer: 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Första 
indelningen 

Huvudtema  Undertema 

Och generellt kan 
jag säga att när det 
är enkönat, alltså 
när det är 
övervägande delen 
män eller kvinnor, 
så märks det. För 
att det blir en viss 
jargong… 

När det är enkönat 
så märks det, för att 
det blir en viss 
jargong. 

Jargong i 
enkönade 
grupper 

Könsfördelningen Könsstrukturer Könsfördelningen 

Här är det väldigt 
mycket 
fotbollsprat! [...] 
Och jag tror vi 
reflekterar också 
att det är ganska 
trivsamt när det är 
mindre prat om 
graviditet och 
förlossningar och 
mammaledigheter. 

Mycket 
fotbollsprat. 
Trivsamt med 
mindre prat om 
graviditeter, 
förlossningar och 
mammaledigheter. 

Könsstereotyp 
jargong 

Könsfördelningen Stereotypa 
föreställningar om 
kön 

Det känns som att 
män inte behöver 
va lika 
noggranna...  alltså 
lika duktiga som 
kvinnor. Att män 
kommer undan 
mer om det är en 
lite slarvig 
utredning så: 
“Aja…”. Så det 
känns som män 
kommer undan 
mer med det. [...] 
Och det är ingen 
som säger något. 
Det är aldrig 
någon som klagar. 

Män behöver inte 
vara lika noggranna, 
lika duktiga som 
kvinnor. Män 
kommer undan om 
det är en lite slarvig 
utredning.  
Det är ingen som 
klagar.  

Män kommer 
undan med 
mer 

Särbehandling 
utifrån kön 

Skilda 
förutsättningar för 
kön 

Figur 1 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, första indelningen, huvudtema och 
undertema från innehållsanalys avseende huvudtemat könsstrukturer.  

4.5 Kvalitetsaspekter 

I ett försök att säkerställa trovärdigheten i denna studie togs stöd i fyra begrepp som Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012) valt att presentera som representativa för en studies trovärdighet: 
giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Genom att vi varit två om att behandla och analysera 
det insamlade datamaterialet strävade vi efter att öka giltigheten i denna studie, då varje val i analysen 
baserats på en diskussion som lett fram till en gemensam lösning på eventuella frågetecken. 
Försöket att noggrant beskriva vår forskningsprocess genom detta metodkapitel syftade till att göra 
studien tillförlitlig genom dess transparens. Vad gäller överförbarheten var vi medvetna om att den var 
begränsad, då uppsatsens omfattning inte var speciellt stor. I denna studie fanns endast sex 
informanters skildringar, vilket gjorde det svårare att påstå att resultatet skulle vara överförbart till 
andra grupper eller situationer. Vad gäller delaktigheten har vi bland annat beaktat att vi i 
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intervjusituationerna ingick i samspelet med informanten. Det finns en risk att vår förförståelse 
och intresse fick intervjuer att riktas åt ett bestämt håll, trots att informanten möjligen skulle styrt 
samtalet åt ett annat om det inte vore för vår interaktion. Vi har även beaktat att vår förförståelse 
påverkat delaktigheten ytterligare i uppsatsens samtliga delar. Vår erfarenhet av att studera till 
socionomer och efter att själva ha arbetat inom socialtjänsten samt vårt generella intresse för 
jämställdhet kan möjligen spelat roll i val av metoder, analyser och slutsatser. Vi hade en 
uppfattning om att det inte bedrevs konkret arbete kring jämställdhet inom socialtjänsten och var 
därför nyfikna på dels chefers erfarenhet av detta, men även arbetstagares. Det ligger i chefers 
uppgift att integrera jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen medan det är arbetstagare som erfar 
arbetet. Av denna anledning valde vi bägge perspektiven med en tanke om att erfarenheter kan 
skilja sig åt mellan arbetspositioner. Dessutom bör det nämnas att vi inför intervjuerna läst på den 
aktuella kommunens jämställdhetspolicy, detta för att få en bild över hur kommunen bör och ska 
arbeta med jämställdhetsfrågor.  

4.6 Etiska överväganden  

Genom studiens gång har vi tagit hänsyn till God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). I denna lyfts 
fyra centrala begrepp som är viktiga att skilja på. De fyra begreppen är sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet. Det beskrivs att dålig kunskap om begreppen tenderar att resultera i 
att forskarna lovar saker de inte kan garantera. Utifrån detta har syftet varit att ta hänsyn till de fyra 
aspekterna i största möjliga mån, utan att ge några garantier. Innan intervjuerna inleddes delades 
samtyckesblanketter ut, där samtliga informanter intygade sitt samtycke i form av en underskrift. 
Dessa blanketter har vi haft i tryggt förvar och de kommer att rivas i samband med att arbetet 
skickas in för examinering. I dessa blanketter har det framgått att deras deltagande är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst. Informanterna gav sitt godkännande till att intervjuerna spelades in 
och i hanterandet av dessa inspelningar har hänsyn tagits till GDPR (Karlstads universitet 2019), 
detta i syfte att minimera risken för att personuppgifter röjs. Även dessa inspelningar raderas i 
samband med att arbetet skickas in. För att undvika att personliga uppgifter röjs har insamlat 
empiri anonymiserats och intervjudeltagarna informerats att vi har tystnadsplikt gällande etiskt 
känsliga uppgifter. Vi har även valt att inte källhänvisa till kommunens jämställdhetspolicy i syftet 
att inte röja vilken kommun informanterna arbetar i. Genomgående i detta arbete har vi värderat 
öppenhet och försökt vara transparenta i vårt tillvägagångssätt, detta beskrivs i Vetenskapsrådet 
(2017) vara ledstjärnan i forskning. Vi har i valet av forskningsområde reflekterat över risken att 
studien eventuellt skulle göra mer skada än nytta utifrån fokus på jämställdhet: “Paradoxalt nog 
kan jämställdhetstanken med sin fokus på utjämnandet av könsskillnader bidra till att befästa just 
dessa skillnader” (Piuva & Karlsson 2012, s. 32). Även Storm (2012) beskriver risken att genom 
att prata om män och kvinnor som separata kategorier underskattas skillnaderna inom 
kategorierna. Dock menar denne författare att det är nödvändigt att studera samhällets 
föreställningar om kön och vad dessa föreställningar har för påverkan. I uppsatsens gång har detta 
beaktats och diskuterats genomgående.  
  



 17 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från studien att redovisas där vi knyter an till teori, där vår analys 
av empirin i förhållande till teoretisk referensram tydliggörs. Kapitlet är indelat i två huvudteman, 
könsstrukturer och jämställdhetsarbetet, med tillhörande underteman. Resultatet innehåller en 
kombination av återberättande text och citat från intervjuerna, där chefer och arbetstagare varvas 
om vartannat. Dessa resultat analyserar vi således genomgående med hjälp av teorier och begrepp 
som tidigare presenterats i kapitlet teoretisk referensram.  

5.1 Könsstrukturer 

I resultatkapitlets första del kommer temat könsstrukturer att behandlas. Här kommer vi redogöra 
för erfarenheter av könsfördelningens betydelse och skilda förutsättningar för kön. Utifrån 
informanternas beskrivningar av deras erfarenheter framträder stereotypa föreställningar om kön som 
även det kommer presenteras i denna del av kapitlet. 

5.1.1 Könsfördelningen 

Informanterna beskriver arbetsplatser där det är blandad könsfördelning med både män och 
kvinnor, men där kvinnorna är i majoritet på samtliga arbetsplatser. Andelen av respektive kön 
skiljer sig något mellan arbetsplatserna, där det på en arbetsplats bara är ett fåtal män medan det 
på en annan arbetsplats är nästintill jämn könsfördelning. Den antalsmässiga fördelningen mellan kvinnor 
och män i en organisation menar Wahl (2003) är den första av tre åtskillnader som synliggör åtskillnader 
mellan könen, det vill säga skapar könsstruktur. Dessa åtskillnader kan användas som redskap i syftet 
att se skillnader mellan organisationer med hänsyn till kön. Hur könsfördelningen ser ut (den 
kvantitativa jämställdheten) har alltså en påverkan på könsstrukturerna (den kvalitativa 
jämställdheten) i organisationen. I intervjuerna är det påtagligt att män är en minoritet i branschen 
och att de är eftertraktade. En ökad andel män beskrivs i intervjuerna som något gynnande för 
arbetsplatserna. En sak som nämligen alla informanter uttrycker är att en arbetsgrupp med både 
män och kvinnor är något att eftersträva. 
 

Det är lättsammare och enklare när män är med. Så jag tror det är bättre för hela stämningen 
om det är blandat, som jag upplever det. (Arbetstagare 1) 

 
En motivering till en positiv syn på en ökad andel män är att det gynnar arbetsmiljön, det beskrivs 
bli mer trivsamt och skapa en bättre stämning. Dessutom beskriver flera informanter att det är 
viktigt med både män och kvinnor i arbetsgruppen för att det ska avspegla samhället i stort. Där 
lyfter Arbetstagare 2 och Arbetstagare 3 även vikten av en blandning i arbetsgruppen utifrån andra 
aspekter som ålder, kön, etnicitet och att “komma från olika platser i livet”. Flera av informanterna 
lyfter även fördelen med en könsblandad arbetsgrupp sett ur ett kundperspektiv, då detta möjliggör 
ett val av manlig respektive kvinnlig handläggare utifrån kundens önskemål och livssituation. 
Arbetstagare 3 uttrycker också att det är viktigt för vissa målgrupper att se ett fungerande samspel 
mellan en man och en kvinna. En jämnare könsfördelning upplevs föra med sig fler positiva sidor 
som dynamik i arbetsgruppen, en känsla av ett ökat inflytande och en fördel genom att män och 
kvinnor kompenserar varandra med sina skilda egenskaper. Dessa skilda egenskaper kommer 
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beskrivas senare i resultatet. Inte alla informanter delar denna uppfattning om egenskaper kopplade 
till kön. Arbetstagare 2 och Chef 3 lägger stor vikt vid att män och kvinnor inte besitter specifika 
egenskaper. De menar att alla människor besitter olika personligheter och innehar olika roller i 
arbetsgruppen, men att dessa inte är kopplade till kön. Det är emellertid tydligt att även i dessa 
intervjuer uttrycks ändå positiva sidor med en arbetsgrupp med både män och kvinnor: 
 

För att det är trevligt. För att det blir roligt. Det blir lite andra samtalsämnen i fikarummet och 
så. De [medarbetarna] har blivit glada när det sen har kommit och gått någon kille. Man gillar 
att det är en blandning. Jag tror ju också att det är bra för stämningen och jag tror att man har 

olika saker att bidra med. Inte minst med sin personlighet och sina intressen. (Chef 3) 

 
Det är intressant att dessa informanter å ena sidan menar att män och kvinnor inte skiljer sig åt, 
men ändå ser fördelar som männen för med sig in i en arbetsgrupp. Detta skulle kunna hänga 
samman med heterosocialitet, som Holgersson (2006) beskriver som kvinnors orientering mot män. 
På grund av att kvinnor innehar färre resurser än män, det vill säga är underordnade män generellt, 
medför det att kvinnor söker bekräftelse av män socialt då kvinnor har ett behov av männen för 
att få en större tillgång till makt och resurser. Detta kan vara en betydande faktor i en positiv 
beskrivning av mäns betydelse i arbetsgrupper. I intervjuerna kan vi även se spår av homosocialitet, 
som Lipman-Blumen (1976) karakteriserar som mäns identifiering med och orientering mot andra 
män för makt och resurser. Alltså har såväl män som kvinnor ett behov av männen, det vill säga 
kvinnor är i större utsträckning heterosociala medan män är homosociala. Chef 2 beskriver hur en 
manlig chef har gett uttryck för att det är skönt med andra manliga chefer, för att inte vara i 
minoritet. Detta återkommer i fler intervjuer där det uppmuntras till en ökning av män på 
arbetsplatserna, dels för att männen ska slippa vara minoritet. 
 
Samtidigt så är det inte enbart männen som lyfts fram av informanterna, då somliga lyfter nackdelar 
med en arbetsplats med enbart män. Istället, som tidigare nämnts, så eftersträvas en arbetsplats 
med både män och kvinnor. Återkommande i intervjuerna är begreppet jargong, som beskrivs bli 
framträdande om inte en viss könsfördelning i organisationen uppnås: 
 

Och generellt kan jag säga att när det är enkönat, alltså när det är övervägande delen män eller 
kvinnor, så märks det. För att det blir en viss jargong… (Arbetstagare 3) 

 
Ett viktigt resultat i denna del är det citatet illustrerar, hur könsfördelningen tycks ha en stor 
betydelse på arbetsplatsen. Dels påverkar den arbetsmiljön kollegor sinsemellan (intern 
jämställdhet), men även ut mot kund (extern jämställdhet). Samtliga informanter uttrycker att en 
könsblandad arbetsgrupp är fördelaktigt, även om två av dem urskiljer sig genom sin åsikt att 
personlighet inte är kopplat till kön samtidigt som de ändå ger uttryck för könsstereotypa 
föreställningar. Mer om hur jargongen och könsstereotyper tar sig uttryck presenteras i det 
följande. 
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5.1.2 Stereotypa föreställningar om kön 

I intervjuerna framkommer olika föreställningar om könsstereotyper på arbetsplatserna. Som 
nämndes i förra delen är ett återkommande tema jargongen på arbetsplatserna. Denna tycks ta sig 
olika uttryck beroende på könsfördelningen i arbetsgruppen och är på så vis kopplad till ett 
specifikt kön. Det beskrivs bland annat att stämning och samtalsämnen kan skilja sig beroende på 
just arbetsgruppens könsfördelning. Jargongen ges många olika beskrivningar. Bland annat 
beskriver Chef 2 att könet har en påverkan på denna, men även vilka krav arbetsplatsen har på 
utbildning spelar in. Arbetstagare 1 lyfter tydliga skillnader, där kvinnor framställs med en “jobbig 
jargong” och män med en “lättsam jargong”: 
 

Det är en annan jargong när det bara är kvinnor. [...] skvaller och annat som blir väldigt 
mycket när det bara är kvinnor. (Arbetstagare 1) 

 

Här är det väldigt mycket fotbollsprat! [...] Och jag tror vi reflekterar också att det är ganska 
trivsamt när det är mindre prat om graviditet och förlossningar och mammaledigheter.  

(Chef 1) 

 
Dessa citat tydliggör hur jargongen hör samman med föreställningar om könsstereotyper på 
arbetsplatsen. Dessa könsstereotyper visar på ett isärhållande av kön, vilket överensstämmer med 
Hirdmans (1988) ena logik dikotomi. Att konstatera vad som är kvinnliga respektive manliga 
diskussionsämnen är en del i upprätthållandet av organisationers könsstrukturer. Arbetstagare 3 
beskriver män som mer fysiskt kapabla och kvinnor som mer omsorgstagande, vilket är dennes 
föreställningar om könen. Utifrån Hirdmans (1988) genussystem så innebär dessa föreställningar en 
rangordning av könen. Föreställningarna som framkommer i intervjuerna ger en bild av män som 
bland annat starkare, mer lättsamma och trivsamma. Dikotomin utgör en förutsättning för 
Hirdmans (1988) andra logik, hierarkin, där män ses som norm. Dessa könsstereotyper som skapas 
på arbetsplatserna innebär ett vidmakthållande av genussystemet där män rangordnas högre än 
kvinnor. Könens olikheter beskrivs även genom vad som anses vara ett manligt respektive 
kvinnligt arbete. Arbetstagare 3 uttrycker att socialt arbete “inte är något muskelarbete” och 
hänvisar till att arbetsuppgifterna är lämpade för såväl män som kvinnor. Denna typ av 
stereotypisering återkommer i flera av intervjuerna, där konkreta situationer lyfts fram: 
 

Var det så dessutom att något skulle skruvas upp eller nåt sånt där, så vart det med automatik 
att man vände sig till männen i den gruppen. [...] så jag hör ju ibland, att om nån har 

datatrubbel, så är det några som med automatik går till männen. Men faktiskt är det en kvinna 
som är den riktiga experten om det är nått datatrubbel. (Chef 1)  

 
Arbetstagare 2 betonar att dessa förväntningar på könen är konstruerade och att det är 
problematiskt när det ena könet förväntas inneha vissa egenskaper, när dessa egentligen kan 
innehas av vem som helst, oavsett kön. I många av intervjuerna målas en bild upp av män och 
kvinnors olika sätt att tänka. Det framgår inte specifikt hur dessa tankesätt skiljer sig åt, men 
informanterna beskriver att tankesätten skapar olika infallsvinklar och synsätt. Kvinnors 
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personlighetsdrag får beskrivningar som noggranna, ansvarstagande och flexibla. Män ges spridda 
beskrivningar som lättsamma, lösningsfokuserade, slarviga och tenderar att fastna i samma spår. 
Män beskrivs välja arbetsplats utifrån vad som är roligt och vad som anses ha status. Det finns 
också föreställningar om männens höga ambitioner och starka viljor att bli chef (jfr. Kullberg 
2013). Den här återkommande föreställningen om män på en ledarposition kan kopplas till 
Hirdmans (1988) beskrivning av män som norm, vilket skapar en hierarki där kvinnor per automatik 
är underordnade män.  
 

Det är ju utvecklande, men män kanske vill ha mer utmaning och kanske vill bli chefer och så. 
[...] Många män som väljer socionomyrket kanske vill bli omsorgschef eller chef eller 

verksamhetsutvecklare. De har högre ambitioner från början. (Arbetstagare 1) 

 
Uppfattningen är att män generellt önskar en karriärutveckling på ett annat sätt än kvinnor och att 
de har en högre ambitionsnivå. Detta kan kopplas till Mattsson (2015) som beskriver hur våra 
föreställningar om manligt och kvinnligt blir gemensamma föreställningar och blir således av 
tvingande karaktär. Föreställningar om hur respektive kön är, blir istället ett bör. På så vis tenderar 
gemensamma föreställningar att realiseras. Det finns föreställningar om både män och kvinnor och 
dessa könsstereotyper återfinns hos såväl chefer som arbetstagare. Frågan är dock vad dessa 
stereotypa uppfattningar sätter för spår i organisationen och vilken betydelse det får för kvinnliga 
respektive manliga arbetstagare? 

5.1.3 Skilda förutsättningar för kön 

Tidigare i resultatet nämns Wahls (2003) definition av begreppet könsstruktur där tre åtskillnader 
gjordes av kön i organisationer. Två av dessa är grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och 
positioner och hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt. Det sammantagna 
åtskiljandet på dessa tre områden definierar alltså organisationens könsstrukturer. På så vis hör 
könsstrukturerna samman med förutsättningarna i organisationen (den kvalitativa jämställdheten). 
Är det skillnad i hierarkisk fördelning exempelvis, så har inte könen samma förutsättningar.  
 
Alla informanter anser att inflytande och arbetsuppgifter inte skiljer sig åt mellan könen. Detta är 
också de enda aspekterna under skilda förutsättningar för kön där alla har liknande uppfattningar och 
där ingen anser att det finns skillnader mellan könen. Chefernas och arbetstagarnas uppfattning 
om förutsättningarna i rekrytering och lönesättning skiljer sig emellertid avsevärt. 
 

Det kommer va busenkelt för dig [riktad till intervjuare] för… kille i den här typen av 
verksamhet får alltid jobb. [...] En tjej kanske måste va extra mer, extra duktigare för att få 

jobbet. Det är större konkurrens att vara ung tjej jämfört med en kille. (Arbetstagare 3) 

 

Jag har ju haft en arbetsgrupp här som jag inte har haft några män i och skulle det vara så att 
jag någon gång får en rekrytering där, hade jag två helt lika kompetens då kanske jag nog 

skulle försöka vikta över det och ta en man. För att få en blandning. (Chef 2)  
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Bland arbetstagarna anser samtliga att männen har fördelar i en rekrytering, medan samtliga chefer 
menar att könen har samma förutsättningar. Dock uttrycker Chef 2 att denne eventuellt skulle 
använda sig av positiv särbehandling vid rekrytering i en specifik arbetsgrupp. Att uppfattningen 
skiljer sig mellan chefer och arbetstagare kan kopplas till såväl grandiositet som skyltfönster (se 
Alvesson 2013). Att cheferna uttrycker att män och kvinnor har samma förutsättningar, medan 
arbetstagarna menar på motsatsen tyder på att cheferna svarar utifrån att upprätthålla en image, 
snarare än utifrån vad som är helt sanningsenligt. Alternativt så besvaras frågan utifrån ett 
skyltfönsterarrangemang, vad de tror är det “rätta” svaret, men att svaret egentligen grundar sig i 
en okunskap. I kommunens jämställdhetspolicy finns riktlinjer kring en positiv särbehandling i en 
rekryteringsprocess, där det underrepresenterade könet vid lika kompetens ska premieras. Alltså 
ska cheferna i detta fall välja män framför kvinnor vid lika kompetens. Svaren visar då på en 
okunskap om denna policy och de svarar istället vad de tror är det rätta.  
 
Arbetstagarna tror att män väljs framför kvinnor på grund av den ojämna könsfördelningen och 
att män därför får en positiv särbehandling för att jämna ut klyftorna. Cheferna, som tidigare 
nämnts, ser positivt på en arbetsgrupp med båda könen men menar ändå att män och kvinnor 
generellt ges samma förutsättningar i en rekryteringsprocess. De tidigare nämnda fenomen som 
Alvesson (2013) beskrivit kan också appliceras på de skilda uppfattningar om löneskillnader mellan 
könen. Cheferna anser att lönerna inte skiljer sig mellan könen, men här har Arbetstagare 1 och 
Arbetstagare 2 en annan uppfattning: 
 

Men samtidigt så tror jag ju att män generellt har högre lön än kvinnor i det här yrket. Även 
om vi gör exakt samma saker och det tycker jag är fel. Jag tycker att man ska få… jag kan 

tycka att prestationsbaserad lön är bra, att det kan motivera, men jag tycker inte att olika lön 
för lika arbete är ”fine” för fem öre. Men det är svårt att påvisa det när man pratar individuell 

lönesättning, såklart. (Arbetstagare 2)  

 
Även om cheferna menar att det inte görs någon skillnad mellan könen i lönesättningen är det 
intressant varför en annan uppfattning återfinns hos två av arbetstagarna. Utöver rekrytering och 
lönesättning så lyfter arbetstagarna några olika aspekter av särbehandling. Cheferna lyfter inga 
ytterligare aspekter då de inte ser någon typ av särbehandling. De menar alltså att mäns 
förutsättningar inte skiljer sig alls från kvinnors. Samtidigt är de positiva till en ökad andel män 
inom yrket och visar på fördelar med fler män i arbetsgrupperna: 
 

Två av våra vikarier som har kommit in senast, är ju män och är alldeles nyutbildade och… då 
fick jag nån sån här känsla då att det är några till killar som går i klasserna. Låt oss hoppas att 

det är en trend. (Chef 1) 

 
Arbetstagarna ger en annan bild av förutsättningarna på arbetsplatserna. Exempelvis så beskriver 
Arbetstagare 1 hur kvinnorna tar ett större ansvar och jobbar över i större utsträckning än männen. 
Samma arbetstagare visar även andra delar i arbetet där förutsättningarna ser olika ut: 
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Det känns som att män inte behöver va lika noggranna...  alltså lika duktiga som kvinnor. Att 
män kommer undan mer om det är en lite slarvig utredning så: “Aja…”. Så det känns som 

män kommer undan mer med det. [...] Och det är ingen som säger något. Det är aldrig någon 
som klagar. (Arbetstagare 1) 

 
Här framställs kvinnor som mer noggranna och duktigare. Att det krävs mer från kvinnor är något 
som även Arbetstagare 3 uttrycker. Enligt tidigare citat så kan män göra ett slarvigare arbete, och 
komma undan med det på grund av att ingen klagar. Detta går i linje med genuskontraktet (se 
Hirdman 1988) där genusordningen är så stark att det skapar ett kontrakt mellan könen med 
tillskrivna egenskaper. Sättet att inte ifrågasätta en tydlig könsstruktur i organisationen innebär en 
reproduktion av dessa genuskontrakt. Hirdman (1988) menar att denna reproduktion sker på tre 
olika nivåer, där det inom ramen för en institution sker genom social integration i form av en 
arbetsdelning. I detta fall genom att könen kan göra samma sak men prestationen bedöms olika, 
vilket överensstämmer med citatet från Arbetstagare 1. Med andra ord reproduceras föreställningar 
om könen genom att de inte ifrågasätts. Trots att kvinnor beskrivs vara duktigare i arbetet, belyser 
två av arbetstagarna en erfarenhet av att män har större möjligheter till karriär (jfr. Williams 1992). 
Arbetstagare 1 har erfarenheter av att män bara arbetar på arbetsplatsen en kortare period innan 
de klättrar uppåt till chefspositioner. Informanten beskriver att det beror på männens högre 
ambitioner, strävan efter utmaningar samt större karriärmöjligheter, men kan inte motivera varför 
det ser ut så (jfr. Simpson 2005). Arbetstagare 2 anför en annan förklaring till varför mäns 
förutsättningar för karriär upplevs vara större: 
 

Att generellt inom kvinnodominerade yrken, att när män kommer så: “Åh, dom är, åh vad 
härligt med en man!” liksom, på arbetsplatsen. [...] Om man vill klättra, så tror jag att man får 
mer uppmuntran, som man. Från sina kollegor då, inte som chef. Där tror jag att det är, där 
tror jag att cheferna uppmuntrar sina medarbetare lika mycket, om man vill klättra och sånt 

där. Men medarbetare generellt kanske tenderar att peppa män mer i verksamheten, på något 
vis. (Arbetstagare 2)  

 
Citatet illustrerar en uppfattning av att män bemöts på ett annat sätt i form av uppmuntran. Detta 
menar informanten gynnar mäns förutsättningar till karriär. Denna uppmuntran kommer inte från 
chefer, utan från andra medarbetare. Informanten uttrycker även att män generellt uppmuntras 
mer i verksamheten, vilket återigen visar mannen som norm och den hierarki som finns bland 
könen, det vill säga genusordningen (se Hirdman 1988). Kvinnor upplevs inte bli uppmuntrade i 
samma utsträckning. Arbetstagare 1 menar att kvinnor dessutom behöver kämpa mer för att ta 
plats på arbetsplatser, vilket kan få dem att framstå som “buffliga”. Denne menar att män inte alls 
behöver kämpa på samma vis utifrån att de redan har en fördel genom deras kön. Frågan är om 
det finns något arbete mot dessa skilda förutsättningar för könen som arbetstagarna gett uttryck 
för? 

5.2 Jämställdhetsarbetet 

I denna del av resultatkapitlet kommer temat jämställdhetsarbetet behandlas. Vi kommer 
presentera erfarenheter av hur det interna jämställdhetsarbetet konkret ser ut, hur det är tänkt att se ut 
och vad för faktorer som förhindrar respektive underlättar en integrering av jämställdhetsarbetet. Dessutom 
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avslutar vi denna del med att presentera huruvida informanterna uppfattar arbetsplatsen som 
jämställd eller inte för att se om arbetet anses tillräckligt. 

5.2.1 Internt jämställdhetsarbete 

Utifrån informanternas erfarenheter framstår inte ett integrerat internt jämställdhetsarbete, det vill 
säga att jämställdhetsfrågorna finns med i det ordinarie arbetet, som norm. En majoritet av såväl 
chefer som arbetstagare beskriver ett situationsbaserat arbete, där frågan lyfts vid specifika 
händelser. Vid en sådan händelse beskriver cheferna att frågan får en hög prioritet och att de är 
snabba med att agera. Trots detta verkar inte ett integrerat arbete ha någon prioritet. 
 

Ja till och från och… jag tror kanske mer situationsbaserat än systematiskt som egentligen är 
tanken för att man ska kunna kanske få full effekt. Men här tror jag det är mer 

situationsbaserat, att det dyker upp vardagssituationer. Sen om dem är i fikarums-betonade 
eller om det är ärendebetonade så är det mer i såna lägen som vi pratar om det. (Chef 1) 

 
Chef 3 redogör för att de inte har något pågående arbete specifikt utifrån kön, men att de börjat 
lägga mer fokus på jämlikhet i stort och betonar att det är viktigt att ha i åtanke att det finns fler 
aspekter än bara kön. Chef 1 har tidigare erfarenheter av att försöka införa ett jämställdhetsarbete, 
men att detta skedde enbart vid ett tillfälle och blev inte en rutin på arbetsplatsen. Denna chef 
beskriver att detta kan ha berott på att det då var en arbetsgrupp med enbart kvinnor, och att det 
innebär en svårighet att diskutera jämställdhet (jfr. Amundsdotter 2009). Att uppleva det som svårt 
att arbeta med jämställdhet i en grupp bestående av endast kvinnor kan ses som ett heterosocialt 
beteende (se Holgersson 2006), i vilket män fortsatt utgör norm och kvinnor fortsatt blir hierarkiskt 
underordnad (se Hirdman 1988). Utan mäns närvaro kan möjligheten att bedriva 
jämställdhetsarbete vara svårt. 
 
Erfarenheterna Chef 1 har av jämställdhetsarbete skiljer sig märkbart mot Chef 2 som uttrycker 
ett välfungerande jämställdhetsarbete som är integrerat i det vardagliga arbetet. Chef 2 beskriver 
bland annat hur jämställdhet är en stående punkt vid arbetsplatsträffar (APT) och hur dennes 
anställda sysselsätts på området genom aktiviteter och övningar. Dessutom finns information och 
utbildningar tillgängliga för att öka kompetensen om jämställdhet. Liknande erfarenheter som Chef 
2 har, beskriver en av arbetstagarna: 
 

Jag tycker att det finns med egentligen hela tiden. [...] Men det finns liksom avsatt då tid på 
arbetsplatsträffar, planeringsdagar och så vidare så kanske vi tittar på, eller vi gör 

värderingsövningar, vi kan ha gruppdiskussioner, grupparbeten, att frågan tas upp. 
Värdegrundsarbete skulle jag kalla det för, lika mycket som jämställdhetsarbete.  

(Arbetstagare 3) 

 
Att synliggöra och uppmärksamma saker som florerar förbi i organisationen, ny kunskap, nya 
synsätt och ett mer tillåtande samhälle lyfts fram som fördelar med ett integrerat 
jämställdhetsarbete, enligt cheferna. Chef 2, som har ett integrerat arbete, uttrycker även att ett 
fokus på allas lika värde resulterar i ett väldigt bra arbete samt att samhället vinner på det 
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ekonomiskt. Trots dessa fördelar som ett integrerat jämställdhetsarbete kan föra med sig så visar 
majoriteten av informanterna på att det saknas ett integrerat internt jämställdhetsarbete. 
Arbetstagare 2 har vid ett tillfälle upplevt ett försök till jämställdhetsarbete, men något som det 
aldrig blev någon fortsättning på. En annan arbetstagare har inga erfarenheter av sådant arbete och 
det tycks aldrig vara på agendan på dennes arbetsplats: 
 

Nej, jag kommer inte på något specifikt. För jag upplever ju inte att vi, alltså jag upplever ju 
bara att vi tagit upp den här policyn. Men vi har ju liksom inte arbetat med det så… 

(Arbetstagare 1) 

 
Utifrån det många gånger obefintliga jämställdhetsarbetet ställer vi även frågor om jämställdhet är 
något som diskuteras på arbetsplatsen. Med detta åsyftar vi samtal om jämställdhet i allmänhet och 
inte i ett integrerat jämställdhetsarbete. Även här skiljer sig uppfattningarna åt mellan samtliga 
informanter, men ett integrerat jämställdhetsarbete och diskussioner på arbetsplatsen tycks hänga 
samman, även om diskussioner verkar mer vanligt förekommande än själva arbetet. De två 
informanter som beskriver ett integrerat jämställdhetsarbete (Arbetstagare 3 och Chef 2) på 
respektive arbetsplats uppfattar även att jämställdhet är ett ämne som diskuteras på arbetsplatsen: 
 

Så att jag skulle säga att vi diskuterar det… kanske inte dagligen, men väldigt ofta. (Chef 2) 

 
Gällande jämställdhetsarbete finns två läger där informanterna antingen har ett integrerat arbete 
alternativt inget jämställdhetsarbete alls. Sett till diskussioner om jämställdhet finns det däremot 
en större variation i svaren. På två arbetsplatser förekommer det nämligen viss diskussion, även 
om Arbetstagare 2 uttrycker att en själv initierar mer än vad arbetsplatsen gör på den fronten. De 
två resterande informanterna, Chef 3 och Arbetstagare 1, uttrycker att diskussioner om 
jämställdhet inte förs på arbetsplatsen:   
 

Vi har gått igenom [vår] kommuns policy med jämställdhet, men vi har ju aldrig suttit och 
diskuterat vad det innebär med jämställdhet och hur vi ser på det på arbetsplatsen, utan vi har 

bara fått information att [vår] kommun jobbar med det här. (Arbetstagare 1) 

 
En majoritet uppger att de inte har något jämställdhetsarbete integrerat i det dagliga arbetet. Detta 
trots att samtliga informanter anser frågan vara väldigt viktig. I resultatet är det ingen skillnad 
mellan första linjens chefer och arbetstagare, istället återfinns variationen inom grupperna. 

5.2.2 Information och krav 

Samtliga arbetstagare pratar i intervjuerna på ett eller annat sätt om kommunens 
jämställdhetspolicy. Två av dem har informerats om att policyn finns, trots att Arbetstagare 1 inte 
riktigt kommer ihåg innehållet. Arbetstagare 2 uppger att denne inte blivit informerad, men vet om 
att policyn finns att läsa på kommunens intranätssida, även fast intranätssidan erfars vara svår att 
hitta information på. Även Arbetstagare 3 nämner intranätssidan och att dennes chef inför 
arbetsplatsträffar eller planeringsdagar kan skicka ut påminnelser om att läsa på om specifika 
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områden. Arbetstagarna vittnar om att de vet om att en jämställdhetspolicy finns, men huruvida 
den efterföljs eller inte uttrycker en av dem viss tveksamhet till: 
 

Och just att det står att [vår] kommun ska jobba enligt det, sen gör vi inte det. Så det blir ju 
väldigt skevt. (Arbetstagare 1) 

 
När det gäller cheferna uppger samtliga att direktiv, från ledning och chefer ovanifrån, avseende 
jämställdhetsarbete finns. Chef 1 beskriver: 
 

Ja men det finns tydliga riktlinjer, policys, arbetsmaterial, att vi ska jobba med det och vi får ju 
stödet att man skickar ut olika material som stödmaterial för oss att jobba utifrån. (Chef 1) 

 
Chef 2 är inne på samma linje, och lyfter fram att jämställdhetsarbetet uppmuntras genom att 
denne förses ovanifrån med mycket material och utbildningar kring jämställdhet för att kunna 
arbeta med det. Att material och utbildningar finns att tillgå vet även Chef 3 om, men det är inget 
som denne läst på om självmant eller blivit uppmanad att läsa. Det är heller ingenting som 
kontrolleras enligt denne, men nämner i samma mening en ledar- och medarbetarundersökning 
(LMU) som är en anonym enkätundersökning där det finns möjlighet att utvärdera bland annat 
arbetsmiljön och sina närmsta chefer. Skulle undersökningen visa ett dåligt resultat på bitar 
avseende jämställdhet menar Chef 3 att det skulle indikera på saker som behöver prioriteras i det 
vardagliga arbetet. Undersökningen blir en slags indirekt kontroll på huruvida ett 
jämställdhetsarbete är integrerat eller inte. Övriga chefer nämner också LMU, som en av flera slags 
kontroller ovanifrån: 
 

Min chef får ju också alla mina APT-protokoll. Så att hon kan ju också se, att vi på enheterna, 
alltså vad vi lyfter för frågor och att vi också lyfter dom här frågorna. Så att hon bevakar ju 

också, så vi kan inte heller smita undan… (Chef 2) 

 
Cheferna blir således kontrollerade av sina chefer avseende jämställdhetsarbetet. Trots detta är det 
endast Chef 2 som på sin arbetsplats har ett integrerat internt jämställdhetsarbete. Att inte integrera 
jämställdhetsarbetet i den dagliga verksamheten blir då ett sätt, vare sig det är avsiktligt eller 
oavsiktligt, att vidmakthålla de stereotypa föreställningarna mellan könen som beskrivits tidigare i 
detta resultatkapitel. Att avstå från att integrera ett jämställdhetsarbete kan ses som utövande av 
ideologisk makt (se Alvesson 2013).  
 
På arbetsplatserna där det inte finns ett integrerat jämställdhetsarbete har inte heller cheferna 
erfarenheter av önskemål om det från sina anställda. Detta skiljer sig från Chef 2, som beskriver 
att det inte endast är ovanifrån önskemål kommer när det gäller integreringen av 
jämställdhetsarbetet: 
 

Mycket kommer också från medarbetarna. Jag har några medarbetare som är väldigt 
intresserade av det. (Chef 2) 
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Även de arbetstagare vi intervjuar uttrycker ett generellt intresse för jämställdhet. De två 
arbetstagare (1 och 2) som inte arbetar på en arbetsplats med ett integrerat jämställdhetsarbete 
uttrycker båda vikten av att arbeta kring jämställdhet, men ingen av dem har fört fram sina 
önskemål till respektive chef: 
 

Och det är ju ens egna ansvar också, att efterfråga tänker jag. Både för mig och mina 
medarbetare och mina kollegor, att efterfråga det om det känns viktigt. Så det är ju lite 

hyckleri att jag bara: “Ja men det tycker jag att man borde göra”, men jag efterfrågar det inte 
heller. (Arbetstagare 2) 

 
Något som samtliga informanter uttrycker är arbetstagarnas relativt starka inflytande på respektive 
arbetsplatser. Såväl arbetstagarna som cheferna erfar att om någon vill få sin röst hörd så finns det 
ett öra villigt att lyssna. Forum som arbetsplatsträffar och spontana möten på respektive chefers 
kontor är några av de tillfällen som nämns där arbetstagare kan föra fram sina önskemål. Trots ett 
uttryckt inflytande erfar Arbetstagare 1 att det inte är någon idé att framföra önskemål till sin chef, 
utifrån tidigare erfarenheter:   
 

Och då sa chefen: “Ja det är jättebra att du tar upp sånt här men vi har inte tid för vi håller på 
med omorganisation”, och då är jag säker på att jag får samma svar om jag tar upp att vi ska 

tänka på jämställdhetsarbete. (Arbetstagare 1) 

 
Att hänvisa till tidsbrist för att undvika frågor avseende jämställdhet kan vara exempel på 
agendasättande makt (se Alvesson 2013). En makt som på så vis minskar inflytandet för arbetstagare, 
då det i viss utsträckning inte anses värt besväret att framföra önskemål om ett integrerat 
jämställdhetsarbete.    

5.2.3 Faktorer som försvårar/underlättar integrering 

Som tidigare beskrivits av Arbetstagare 1 kan tiden vara en faktor som gör att önskemål inte 
uppfylls. Även en av cheferna, som inte har ett integrerat jämställdhetsarbete, menar att tiden har 
en avgörande betydelse när det kommer till att integrera jämställdhetsarbetet: 

 
Det är bara tid. [...] Det finns material, men vi har inte tiden. (Chef 3) 

 
Att beskriva hur material och kunskap finns men hänvisa till att tiden inte räcker till, kan förutom 
att kopplas till den tidigare nämna agendasättande makten, även liknas vid ett skyltfönster (se Alvesson 
2013). Brist på tid kan användas som ett “skydd” för att utåt sett inte visa sig sämre i förhållande 
till andra arbetsplatser, att om det inte hade varit för det där med tiden så hade ett integrerat 
jämställdhetsarbete funnits och på så sätt framstår arbetsplatsen som legitim. Tiden är inte den 
enda faktorn cheferna lyfter fram som hinder i integrerandet. Chef 2 beskriver hur 
jämställdhetsarbetet integrerats som rutin i det dagliga arbetet, något som Chef 1 finner det svårt 
att få till och saknar utifrån det en systematik. Chef 1 uttrycker vidare: 
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Jag skulle vilja göra det på samma sätt som vi gör brandgenomgångar här, det skulle ju va på 
samma sätt egentligen! Man går med samma typ av protokoll liksom [...] Helst skulle det vara 

det och med samma intervall… eller nån typ av bestämt intervall i alla fall. Och det gör vi inte. 
(Chef 1) 

 
Citatet ovan visar på en önskan att arbetet ska fortgå regelbundet och inte likt det 
situationsbaserade arbetet Chef 1 beskriver tidigare. Gemensamt för Chef 1 och Chef 3 är att de 
båda erfar att det finns annat att prioritera framför ett integrerat internt jämställdhetsarbete. Likaså 
uppfattar Arbetstagare 1 och Arbetstagare 2 att jämställdhetsarbetet inte prioriteras på deras 
respektive arbetsplatser. Chef 2 däremot prioriterar jämställdhetsarbetet högt och erfar ett stort 
handlingsutrymme:  
 

Ja, under det här året, det är ingen som har satt stopp för någonting jag har velat göra, så att 
jag kan… jag kan jobba med väldigt mycket. Så det är ju inget som hindrar… men 

uppmuntrar desto mer. (Chef 2) 

 
Samtliga chefer anser att handlingsutrymme finns men tid och systematik uppfattas som två hinder. 
Ointresse, från såväl chefer som anställda, är ytterligare ett hinder som nämns i intervjuerna. Chef 
1 uttrycker det i samklang med dennes tidigare nämnda erfarenhet av att försöka integrera ett 
internt jämställdhetsarbete, och förklarar att ett fortsatt arbete uteblev bland annat på grund av det 
svaga engagemanget från anställda.  
 
Ett motstånd från arbetsgruppen nämner två av arbetstagarna i intervjuerna. Arbetstagare 3 (på en 
arbetsplats med ett integrerat internt jämställdhetsarbete) erfar en “undertext” när det varit dags 
för jämställdhetsarbetet, där det inte varit särskilt uppskattat från kollegor. Det beskrivs att 
kollegors inställning till diskussioner om jämställdhet är att det inte rör dem, att deras sätt att prata 
och uppföra sig är “okej”. Men ett motstånd redan innan en diskussion påbörjats har också erfarits:   
 

Men då när jag har tagit upp den diskussionen så tycker mina kollegor att jag är trött, tröttsam 
och jobbig, och dom vill inte diskutera jämställdhet. Så det har inte… ja, det har inte gått, inte 

blivit så bra diskussioner. De tycker man är jobbig och då har jag ju inte dragit upp det så 
många gånger, för att jag märker att man inte får något gehör. När man vill diskutera hur man 

ser på det och så. (Arbetstagare 1) 

 
Att inte arbeta med, inte skaffa sig kunskap om eller inte diskutera jämställdhetsfrågor bidrar till 
att de könsstereotyper som beskrivs i resultatkapitlets första tema inte ifrågasätts (jfr. 
Amundsdotter 2009). Det bidrar även till att genuskontraktet reproduceras genom kulturell överlagring 
(se Hirdman 1988), då kunskap som är nödvändig för ett ifrågasättande uteblir från en 
arbetsgeneration till en annan genom motståndet att arbeta integrerat med jämställdhet.  

5.2.4 Är det jämställt? 

Utifrån tidigare beskrivna könsstrukturer och i de flesta fall uteblivet integrerat internt 
jämställdhetsarbete, uppfattas informanternas arbetsplatser som jämställda?  
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Jag tror nog att om du frågar dom som, alltså chef och sånt, tänker dom kanske att den är 
jämställd. Men ja, jag tror väl inte att den är jämställd. (Arbetstagare 1) 

 
Här skiljer sig svaren mellan våra två grupper, första linjens chefer och arbetstagare. Som 
Arbetstagare 1 ger uttryck åt i citatet ovan anser denne inte att arbetsplatsen är jämställd. Denna 
uppfattning har även Arbetstagare 2 avseende dennes arbetsplats, och förklarar det främst med 
den ojämna könsfördelningen med majoriteten kvinnor och en uppfattning om att männen på 
arbetsplatsen tjänar mer än vad kvinnorna gör. Arbetstagare 3 däremot (som vi tidigare nämnt 
jobbar på en arbetsplats med integrerat jämställdhetsarbete) har samma uppfattning som cheferna 
och anser att dennes arbetsplats är jämställd. Samtliga chefer upplever som sagt detta, Chef 3 får 
här utgöra ett illustrerande exempel: 
 

Jag vill tro att det är jämställt. [...] Jag kan inte peka på någonting som pekar mot att det inte 
skulle vara jämställt, om jag vänder på det och säger så. (Chef 3) 

 
I linje med Chef 3 ovan uttrycker samtliga chefer att de vill tro att deras arbetsplatser är jämställda, 
och väljer således att svara att deras arbetsplatser är jämställda. För att förklara denna skillnad 
mellan våra grupper kan vi ta hjälp av begreppet grandiositet (se Alvesson 2013). Cheferna visar på 
en image utåt som möjligtvis inte är helt sanningsenlig, enligt svaren från våra arbetstagare, men 
heller inte helt orimlig. Här uppenbarar sig möjligen ett glapp mellan fasad och verklighet, där 
arbetstagarna presenterar verkligheten och cheferna målar upp en fasad om att allt är som det ska. 
En grandiositet kan även ses som ett utövande av ideologisk makt (se Alvesson 2013). Att se 
arbetsplatserna som jämställda, trots tidigare beskrivningar av könsstrukturer och könsstereotypa 
föreställningar, blir ett sätt att ignorera dessa och att bidra till att vidmakthålla en kultur med 
stereotypa föreställningar om respektive kön.  
 
Något som samtliga informanter påpekar är behovet av ett integrerat internt jämställdhetsarbete. 
Arbetstagare 1 och Arbetstagare 2 nämner båda två att ett jämställdhetsarbete behövs för att bli 
medvetandegjord kring jämställdhet och att det är en förutsättning för att uppmärksamma och 
ifrågasätta skillnaden mellan könen. Arbetstagare 2 lyfter även vikten av att reflektera kring 
jämställdhet, medan Arbetstagare 3 beskriver behovet utifrån att: 
 

Det är inte politiskt korrekt att glömma en sån här fråga. Det är så inne, det är så viktigt att 
det finns nu. [...] Så det händer ju hela tiden saker. Och då gäller det att följa med och ändå ha 

vissa grundpelare som man kan luta sig emot när det svajar. Och det har [kommunen]. 
(Arbetstagare 3) 

 
Chef 2, med ett integrerat internt jämställdhetsarbete, ser även denne ett behov trots att 
arbetsplatsen uppfattas jämställd och ett integrerat arbete redan finns. Denne menar att det alltid 
går att göra mer, även om arbetet anses tillräckligt på dennes arbetsplats så är det fortfarande inte 
jämställt ute i samhället. Både Chef 1 och Chef 3 menar båda att behovet av ett integrerat internt 
jämställdhetsarbete finns, men pratar samtidigt om de faktorer som hindrar att ett integrerat arbete 
finns idag: 
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Jag har ändå blivit varse att det dyker upp situationer faktiskt väldigt regelbundet, där jag både 
i min chefsroll och jag som person reagerar för att här är någonting som stör jämställdheten. 

[...] Så därför kanske ytterligare behov av systematiken i det. (Chef 1) 

 
Chef 1 betonar således problemet med att systematiskt arbeta med jämställdhet och Chef 3 menar 
på att tiden inte finns. Men behovet finns. Sammantaget ser samtliga ett behov av 
jämställdhetsarbete, även om majoriteten upplever arbetsplatserna som jämställda. 
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6. Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka yrkesverksamma socionomers erfarenheter av vad 
som förändrar eller reproducerar ojämställdhet och undersöka deras erfarenheter av det interna 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatser inom socialtjänsten. Detta utifrån två perspektiv - första 
linjens chefer samt arbetstagare. 
 
Resultatet vittnar om könsstereotypa föreställningar och omständigheter som kan uppfattas som 
ojämställda, bland annat i form av jargonger bundna till kön. Detta i förhållande till att majoriteten 
av informanterna uppfattar sina arbetsplatser som jämställda är ett framträdande resultat. Utifrån 
våra två perspektiv med både första linjens chefer och arbetstagare, skiljer sig inte dessa i 
föreställningar om könen på arbetsplatsen. Däremot är den kvalitativa jämställdheten, könens olika 
förutsättningar, en vattendelare mellan grupperna. Cheferna erfar att ingen skillnad görs mellan 
könen, i motsättning till arbetstagarna som uppfattar att män premieras framför kvinnor på olika 
sätt. Det sammantagna resultatet visar också att det finns ett behov av ett integrerat internt 
jämställdhetsarbete, även om majoriteten av informanterna inte har detta realiserat i sina 
verksamheter. Anledningar till detta uppges vara hinder i form av brist på tid och systematik från 
chefernas sida, medan en majoritet av arbetstagarna uppfattar att jämställdhetsarbete inte 
prioriteras.  
 
Det som följer i detta kapitel är en metoddiskussion där delar ur det tidigare beskrivna metodkapitlet 
diskuteras genom att metodologiska styrkor och svagheter lyfts fram. Därefter följer en 
resultatdiskussion där framträdande resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Kapitlet 
och hela uppsatsen avrundas sedan med en slutsats och förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Det har tidigare redogjorts för förförståelsens roll i detta arbete. Förförståelsen präglar tveklöst 
hela arbetet från introduktionskapitel till slutsats. En del av uppsatsarbetet handlar om att finna 
teorier och teoretiska begrepp för att med hjälp av dessa analysera resultatet. Valet av teoretisk 
referensram kan uppfattas, att döma av resultatet, som att vi tagit parti för arbetstagarna och då 
syftar vi främst till användandet av begrepp som grandiositet eller agendasättande makt (se 
Alvesson 2003). Användandet av dessa begrepp skulle kunna bidra till att cheferna i första linjen 
framställs i sämre dager genom att indirekt påstå att det arbetstagarna säger är “verkligheten” i 
uppsatsens resultatkapitel. Samtidigt lyfter begreppen i sig fram att de som chefer har en 
överordnad position, det vill säga mer makt och inflytande att sätta dagordningen på en arbetsplats, 
i jämförelse med arbetstagare. Med stor sannolikhet hade resultatet tolkats annorlunda med hjälp 
av andra teorier och begrepp.  
 
Kanske hade det också blivit en skillnad i utfallet, men också hela undersökningen, om vi inte hade 
använt oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju (se Kvale & Brinkmann 2014). Hade vi använt 
en mer strukturerad intervju, hade då informanternas svar blivit mer likvärdiga? Eller om vi använt 
oss av en desto mer öppen intervjuform, hade vi funnit än större variationer då? Ett konkret 
exempel under intervjuerna är att vi ställde en fråga om annan typ av särbehandling på 
arbetsplatsen, vilket var en öppen fråga där informanterna gavs utrymme att svara utan något 
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förbehåll. På denna fråga upplevde vi dels intressanta svar utifrån deras erfarenheter, men även att 
informanterna fann det problematiskt att besvara utifrån frågans bredd. Detta ledde till att olika 
exempel på särbehandling fick föreslås för att föra samtalet framåt, vilket tyder på att 
halvstrukturerade intervjuer var bättre lämpade för studien. Detta i syfte att kunna finna likheter 
eller skillnader både mellan våra två perspektiv, men även inom dessa, och utifrån det ges 
möjligheten att dra slutsatser.  
 
Valet av kvalitativ innehållsanalys (se Lundman & Hällgren Graneheim 2012) har tidigare framgått 
i uppsatsen, där vi försökt att i möjligaste mån detaljerat beskriva arbetet med analysmetoden. 
Under arbetets gång uppenbarade sig en del svagheter med metoden. Efter att tilldelat samtliga 
valda meningsenheter sina koder började struktureringen av att finna likheter och skillnader för att 
kunna skapa våra huvud- och underteman. När koderna var utplacerade och vi funnit våra teman 
kunde vi märka hur vi förmodligen hade valt att koda vårt material annorlunda utifrån vad vi sedan 
valde att presentera. Flera av koderna kunde nämligen passa in under fler underteman, men den 
delen av en meningsenhet formades istället till en kod som passade in på ett annat undertema. Det 
hade säkerligen funnits mer material att presentera i ett resultat utifrån den mängden data vi 
behandlat, men utifrån våra tolkningar och tidigare nämna valda teoretiska preferenser så föll valet 
på det som presenterats i denna uppsats.  
 
En potentiell möjlighet som dök upp under analysarbetet var att anlägga ett annat perspektiv i 
denna uppsats – nämligen perspektivet kvinnor och män. Med detta perspektiv skulle 
informanterna representera respektive kön istället för sina arbetspositioner. Vi diskuterade under 
en period detta men valde sedan efter övervägning följaktligen inte att presentera detta, främst 
utifrån att de båda perspektiven (kvinnor och män) inte var jämnt representerade. Därav ansåg vi 
inte det vara rättfärdigat att redogöra för de tolkningarna. Detta är ytterligare ett exempel på hur 
resultat kan försvinna eller prioriteras bort i användandet av en kvalitativ innehållsanalys.  
 
Vår förförståelse är en avgörande faktor för att det förmodligen är svårt att replikera studien. Det 
tillsammans med utmaningen avseende transparensen vid användandet av kvalitativa metoder är 
en vanlig förekommande kritik (Bryman 2018). Genom vårt metodkapitel, men även denna 
metoddiskussion, försöker vi att vara så transparenta som möjligt. Vi har genom våra 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer lyckats få tillräckligt med utvecklade svar för att i den 
kvalitativa innehållsanalysen identifiera likheter och skillnader våra perspektiv emellan. Därefter 
har ett resultat presenterats med hjälp av teoretiska begrepp, och därigenom har slutsatser utifrån 
syfte och frågeställningar kunnat dras.  

6.2 Resultatdiskussion 

Jämställdhetsintegrering är den strategi som ska realisera de jämställdhetspolitiska målen och ska 
finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet (Jämställdhetsmyndigheten 2018; 
Proposition 2005/06:155). Trots detta så visar resultatet på att majoriteten av arbetsplatserna inte 
har något integrerat internt jämställdhetsarbete. Chefer uttrycks få mycket stöttning och 
uppmuntran ovanifrån i form av direktiv och tillgång till material att jobba utifrån. Detta till trots 
så arbetar majoriteten inte med jämställdhet på arbetsplatserna. Borde det inte kontrolleras genom 
uppföljningar? Enligt propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i 
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jämställdhetspolitiken (2005/06:155) ska varje politikområde och departement ansvara för 
genomförandet av uppföljning och utvärdering av arbetet inom verksamheter. Det redogörs i 
studien för viss typ av kontroll, främst i form av ledar- och medarbetarundersökningar där frågor 
om jämställdhet finns med. På så vis menas det att brister i verksamheter ska kunna upptäckas, 
synliggöras och därigenom få en hög prioritet. Detta visar på ett mer situationsbaserat 
förhållningssätt, än ett integrerat och förebyggande. Borde det inte finnas skäl att arbeta med 
jämställdhet i förebyggande syfte, innan det gått så långt att det visar sig genom brister i 
verksamheten? 
 
Värt att belysa är även det uttryckta behovet av ett integrerat internt jämställdhetsarbete på 
arbetsplatser. I de fall där ett integrerat jämställdhetsarbete realiserats fungerar arbetet väl och det 
finns integrerat rutinmässigt på arbetsplatserna. Studier visar att det är svårt att säkerställa huruvida 
integreringen resulterar i en mer jämställd arbetsplats (se Sjöberg Forssberg 2016; Rosenberg & 
Iwarsson 2007). Trots svårigheten att mäta redogörs för positiva resultat av ett integrerat 
jämställdhetsarbete, bland annat att fokus på arbetstagares lika värde resulterar i ett bättre arbete. 
Studier finns som dels bekräftar detta och som lyfter fler fördelar med ett integrerat arbete (se 
Amundsdotter 2009; Johansson & Abrahamsson 2018). Vad är det då som gör att 
jämställdhetsarbete inte integreras i verksamheten, trots påvisade fördelar? 
 
Jämställdhet beskrivs ha låg prioritet på arbetsplatser och bristen på tid, engagemang och 
systematik är faktorer till detta (jfr. Callerstig et al. 2011; Herz 2012). Samma faktorer påvisas även 
vara just det som underlättar och främjar integreringen på arbetsplatser. Motstånd från kollegor är 
också en återkommande faktor, som uttrycks försvåra och hindra integreringen (se Callerstig 2014; 
Amundsdotter 2009; Forssell & Scholten 2013; Sjöberg Forssberg 2016; Callerstig et al. 2011). 
Detta motstånd kan bero på känslor som uppkommer i och med ifrågasättandet av rådande 
könsstrukturer (se Sjöberg Forssberg 2016). Samtidigt visar studier att det är nödvändigt med ökad 
kunskap om strukturerna för att diskussioner ska kunna väckas och på så vis påbörja ett arbete 
mot strukturerna (Callerstig 2014; Amundsdotter 2009). Av denna anledning kan det bli 
problematiskt att förvänta sig ett engagemang eller en efterfrågan från arbetsgrupper innan chefer 
väljer att prioritera ämnet, då det är först vid kunskap som diskussioner väcks. Genom att prioritera 
en integrering av jämställdhetsarbete i organisationen kan könsstrukturerna medvetandegöras och 
på så vis motverkas.  
 
I studerandet av jämställdhetsarbetet på arbetsplatser är könsstrukturer med dess stereotypa 
föreställningar en central del. Detta var inte något vi från början hade tänkt lägga ett så pass stort 
fokus på, men under processen visar det sig vara en genomgående central del där vi uppfattar 
tydligt stereotypa föreställningar om könen. Arbetstagare inom socialtjänsten står nära samhällets 
invånare, därigenom tenderar sådana könsstereotypa föreställningar att följa med i arbetet ut mot 
kund och inte stanna inom verksamheten (se Herz 2012; Angervall 2005; Callerstig 2014; SOU 
2005:66). Dessa stereotyper är många gånger till mäns fördel där män framstår som eftertraktade, 
dels sett till antal men även på grund av egenskaper som bland annat gynnar arbetsmiljön. En 
arbetsplats med både kvinnor och män är något som eftersträvas. Trots det visar forskning på att 
en jämnare könsfördelning inte behöver innebära en mer jämställd arbetsplats i form av villkor 
och förutsättningar (Bergman 2004). Kvinnor och män beskrivs även ha vissa specifika egenskaper 
utifrån kön, sådana föreställningar tenderar att fortsatt vidmakthålla rådande könsstrukturer (Herz 
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2012; Angervall 2005). Tidigare forskning visar även på hur män är en del i att upprätthålla dessa 
strukturer, utifrån en rädsla att deras maskulina identitet ska ifrågasättas (Cross & Bagilhole 2002; 
Simpson 2005). 
 
En annan studie som istället fokuserat på kvinnor inom mansdominerade yrken visar på liknande 
resultat, där kvinnor som minoritet anses ha en positiv inverkan på arbetsmiljön och inneha en 
annan rationalitet som män saknar (Wahl 2003). Skillnaden är dock att kvinnor fortsatt är 
underordnade män exempelvis genom att kvinnor inte har samma möjligheter till att göra karriär, 
detta på grund av att män får ett annat stöd och uppmuntran. Även i vår studie lyfts att män 
uppmuntras till karriär i större utsträckning än kvinnor. Föreställningen om män som överordnade 
stannar alltså inte vid att enbart vara en föreställning, då uppfattningar finns av att särbehandling 
utifrån kön sker i arbetet. Att män har en fördel i kvinnodominerade yrken verkar inte vara ett 
resultat som är unikt för just den här studien, då många tidigare studier belyser olika fördelar som 
män har (se Ng & Wiesner 2007; Simpson 2005; Williams 1992; Abrahamsson 2002; Correll 2017). 
Särbehandling uttrycks av arbetstagare ske genom bland annat rekrytering, lönesättning och 
bemötande. Detta överensstämmer inte alls med chefers bild av befintliga könsstrukturer då de 
inte ser någon typ av särbehandling utifrån kön. Varför har inte chefer samma uppfattning som 
arbetstagare? 
 
De beskrivna könsstereotypa föreställningarna och den delgivna särbehandlingen visar på 
ytterligare behov av ett integrerat internt jämställdhetsarbete (jfr. Johansson & Abrahamsson 
2018). Chefer menar att arbetsplatserna är jämställda, samtidigt som arbetstagares uppfattningar 
tyder på något annat. Som tidigare analyserats i resultatet, så kan chefer svara utifrån att hålla uppe 
en image, snarare än att svara helt sanningsenligt. Alternativt är de inte medvetna om arbetstagares 
erfarenhet av särbehandling och att könsstrukturer på arbetsplatser inte medvetandegjorts. Precis 
som Amundsdotter (2009) presenterar i sin studie så krävs det kunskap inom området för att skapa 
sig en uppfattning om sin arbetssituation, för att därefter kunna ifrågasätta de strukturer och 
kulturer som råder i organisationen. Detta visar återigen på problematiken med att arbeta 
situationsbaserat med jämställdhet, istället för att arbeta integrerat och förebyggande. Hur ska 
arbetstagare kunna uppmärksamma orättvisor i arbetet om de inte fått redskapen till att synliggöra 
dem? 

6.3 Slutsats 

Att fokusera på utjämnandet av könsskillnader kan paradoxalt nog bidra till att befästa dessa 
genom tanken på jämställdhet (Piuva & Karlsson 2012). Att studera skillnader mellan kvinnor och 
män kan således vara problematiskt (Storm 2012). Genom att avgränsa sig till att endast beskriva 
sociala skillnader könen emellan riskerar vi att cementera fördomar (Piuva & Karlsson 2012), och 
riskerar dessutom att underskatta eller bortse från de skillnader som finns inom respektive grupp 
(Storm 2012). Samtidigt är det nödvändigt att studera vilka föreställningar om kön som 
förekommer i det dagliga arbetet och hur dessa föreställningar påverkar de som studeras (Storm 
2012). Denna uppsats visar på att ett behov finns av ett integrerat internt jämställdhetsarbete. Detta 
utifrån synliggörande av stereotypa föreställningarna kring kön som florerar i det dagliga arbetet 
och att majoriteten inte har ett integrerat jämställdhetsarbete på deras arbetsplatser. 
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Föreställningarna bidrar dessutom till arbetstagares uppfattning av att förutsättningar mellan 
könen skiljer sig åt, där män har fler fördelar än kvinnor.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna slutsats om behovet av ett integrerat jämställdhetsarbete, ser vi även ett behov av 
vidare forskning på området. Förslag till denna forskning kan vara en liknande studie, där den görs 
i större skala. Alternativt undersöka erfarenheter på en och samma arbetsplats eller avdelning, för 
att åstadkomma ett mer generaliserbart resultat. Det skulle även kunna vara intressant att studera 
huruvida erfarenheterna skiljer sig åt mellan könen. Sett till behovet av mer arbete med detta vore 
det även nödvändigt med mer studier på exempelvis hur själva arbetet skulle se ut, hur det kan 
införas bättre kontroller så att det går att säkerställa att arbetet integreras samt hur resultatet ska 
mätas för att säkerställa att arbetet gynnar arbetsplatsens jämställdhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide till arbetstagare 

 
-       Kan du berätta lite om dig själv? (Namn, ålder, arbete) 

-       Hur länge har du arbetat här? 

-       Vart har du arbetat tidigare? (Förtydliga att erfarenheterna vi syftar till i denna 

intervju är erfarenheter inom kommunal socialtjänst) 

-       Och så vidare… 

  

Del 1 - Arbetsplatsen och organisationen 
1. Kan du berätta lite om vad du har för arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta lite om din arbetsplats? Vilka är ni som arbetar här? 

3. Hur många är ni som arbetar här? 

4. Hur ser organisationen ut uppåt, vad har ni för ledning? 

5. Hur ser fördelningen ut män/kvinnor på arbetsplatsen? 

6. Hur ser könsfördelningen ut i ledningen? 

 

 

Del 2 - Jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen 
1. Har du några erfarenheter av att ni har diskuterat jämställdhet på arbetsplatsen? Är 

det något som tagits upp av chef eller på kurs/utbildning? Är det något som 

diskuterats bland kollegor? Vad är din upplevelse kring dessa diskussioner? 

2. Utifrån dina (eventuella) tidigare arbetsplatser, har du därifrån upplevelser av samtal 

kring jämställdhet som skiljer sig mot upplevelserna från din nuvarande arbetsplats? 

3. Har ni informerats om de styrdokument och riktlinjer som finns kring jämställdheten 

på arbetsplatsen? Om ja, på vilka sätt? Om nej, tankar kring detta? 

4. Kan du se något pågående arbete som finns kring jämställdhet på arbetsplatsen? 

Ser du ett behov av ett ökat arbete i detta? Tidigare erfarenheter av detta? Hur 

upplever du detta arbete? 

5. Om ja på pågående arbete, hur mottogs införandet av detta av arbetsgruppen? 

6. Anser du att ni har en möjlighet till inflytande, att vara med och påverka, 

jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen? 

7. Anser du att din arbetsplats är jämställd? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför? 
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Del 3 - Särbehandling utifrån kön 
1. Gällande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, skiljer sig dessa något mellan män och 

kvinnor? Har du erfarenheter att det har skiljt sig åt på tidigare arbetsplatser? 

2. Har du någon upplevelse av att det funnits arbetsuppgifter som ansetts bättre 

lämpade att utföras av en man respektive en kvinna? 

3. Upplever du att män och kvinnor ges lika stort inflytande på arbetsplatsen? 

4. Har du en upplevelse eller erfarenheter av att män och kvinnor har samma 

förutsättningar i en rekryteringsprocess? 

5. Har du några erfarenheter av annan typ av positiv eller negativ särbehandling på 

arbetsplatsen, på grund av kön? I så fall, kan du beskriva detta? Exempelvis ansvar, 

informella ledare eller lön. 

 

 

Del 4 - Könsfördelning 
1. Upplever du att en jämn könsfördelning hör samman med en jämställd arbetsplats? 

2. Ser du ett behov av en jämställd könsfördelning? I så fall, varför och på vilket sätt? 

3. Tycker du att arbetsplatsens könsfördelning påverkar kunden på något sätt? Har du 

varit med om att kunden har önskat antingen en kvinnlig eller manlig handläggare? 

4. Upplever du att ni på er arbetsplats försöker skapa en jämnare könsfördelning på 

arbetsplatsen? I så fall, på vilket sätt? 

5. Har du erfarenhet av att könsfördelningen ser annorlunda ut på andra verksamheter 

för socionomer? I så fall, vilka? Vad beror detta på? 

 

 

Del 5 - Avslutande del 
1. Efter att ha pratat om jämställdhetsarbetet ett tag nu… Är det något mer du vill 

tillägga innan vi rundar av? 

2. Hur upplevde du denna intervju? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till första linjens chefer 

 
-       Kan du berätta lite om dig själv? (Namn, ålder, arbete) 

-       Hur länge har du arbetat här? 

-       Vart har du arbetat tidigare? (Förtydliga att erfarenheterna vi syftar till i denna 

intervju är erfarenheter inom kommunal socialtjänst) 

-       Och så vidare… 

  

Del 1 - Arbetsplatsen och organisationen 
1. Kan du berätta lite om vad du har för arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta lite om din arbetsplats? Vilka är ni som arbetar här? 

3. Hur många är ni som arbetar här på denna arbetsplats? 

4. Hur ser organisationen ut uppåt, vad har ni för ledning? 

5. Hur ser fördelningen ut män/kvinnor på arbetsplatsen? 

6. Hur ser könsfördelningen ut i ledningen? 

  

  Del 2 - Jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen 
1. Diskuteras jämställdhet något på arbetsplatsen? På vilket sätt? 

2. Finns det något pågående internt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen? Om ja, 

beskriv detta. Om nej, hur kommer det sig? 

3. Anser du att det pågående arbetet är tillräckligt? Om nej, vad skulle behövas 

ytterligare och vad hindrar arbetet från att pågå idag? 

4. Finns det några svårigheter i att integrera jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen? 

5. Vad ser du för fördelar med ett integrerat jämställdhetsarbete? 

6. Utifrån jämställdhet på arbetsplatsen, vad har ni chefer för direktiv ovanifrån kring hur 

ni ska arbeta kring detta? Vad ställs det för krav kring jämställdhet och hur pass 

upplever du att ni uppfyller dessa? 

7. Som chef i första linjen, hur stort handlingsutrymme har du vad gäller 

jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen? 

8. Hur stort är arbetstagarnas inflytande på jämställdhetsarbetet? 

9. Skulle du säga att jämställdhet har en hög prioritet på arbetsplatsen? Varför, varför 

inte? 

10. Skulle du säga att arbetsplatsen är jämställd? I så fall, på vilket sätt? Om inte, varför? 
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Del 3 - Särbehandling utifrån kön 
1. Gällande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, skiljer sig detta något mellan män och 

kvinnor? 

2. Har du någon upplevelse av att det finns arbetsuppgifter som kan anses bättre 

lämpade att utföras av en man respektive en kvinna? 

3. Upplever du att män och kvinnor ges lika stort inflytande på arbetsplatsen? 

4. Har män och kvinnor samma förutsättningar i en rekryteringsprocess? 

5. Har du några erfarenheter av annan typ av positiv eller negativ särbehandling på 

arbetsplatsen, på grund av kön? I så fall, kan du beskriva detta? Exempelvis ansvar, 

informella ledare eller lön. 

  

  Del 4 - Könsfördelning 
1. Upplever du att en jämn könsfördelning hör samman med en jämställd arbetsplats? 

2. Ser du ett behov av en jämställd könsfördelning? I så fall, varför och på vilket sätt? 

3. Tycker du att arbetsplatsens könsfördelning påverkar kunden på något sätt? 

4. Försöker ni skapa en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen? I så fall, på vilket 

sätt? 

5. Har du en upplevelse av att könsfördelningen ser annorlunda ut på andra 

verksamheter för socionomer? I så fall, vilka? Vad beror detta på? 

  

  Del 5 - Avslutande del 
1. Efter att ha pratat om jämställdhetsarbetet ett tag nu… Är det något mer du vill 

tillägga innan vi rundar av? 

2. Hur upplevde du denna intervju?  
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Bilaga 3 – Informationsmejl till uppsatsens informanter 

 
Hej [namn]! 
  
Vi är så glada och tacksamma att du ville ställa upp på kommande intervju! Vi beräknar att intervjun 
kommer ta cirka 45–60 minuter. Inför intervjun vill vi delge dig nedanstående information (vilket du 
även kommer få i ett fysiskt exemplar, i form av ett informationsbrev, vid intervjutillfället):  
  
- Syftet med studien är att undersöka socionomers erfarenheter och upplevelser av det interna 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen inom kommunal socialtjänst. 
  
- Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 
behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
  
- Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 
Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 
  
- Personuppgifter och ljudinspelning bevaras i våra respektive hemkataloger genom Karlstads 
universitet. 
  
- Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 
från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 
eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
  
Vi ser fram emot att få träffa dig i [plats och tid], väl mött! 
  
Vänligen, 
Amanda Johansson, socionomstudent                           Oscar Jansson, socionomstudent 
amanjoha106 @student.kau.se                                     oscajans101@student.kau.se 
070 – 31 99 011                                                         076 – 80 19 615 
 
 
 
 
 
 


